TWOWAY kiest voor een tweetal op elkaar
aansluitende werkvormen, namelijk consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) en handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Deze twee
werkvormen sluiten, in tegenstelling tot de
meer traditionele aanpak, beter aan bij het
zorgaanbod van school (samenhang).
Wanneer sprake is van speciﬁek leerproblematiek wordt door TWOWAY ook onderzoek
en behandeling van leerlingen opgepakt.
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Onderwijsadvies

T

Onderzoek

Al jaren proberen scholen zorgleerlingen zoveel mogelijk
binnen de eigen school op te vangen. Soms laat de extra
zorg en begeleiding op school te weinig effect zien en blijft
de hulpvraag bestaan. TWOWAY biedt dan ondersteuning
door middel van individueel- of groepsonderzoek van
leerlingen.

Scholen zijn organisaties die willen leren en
voortdurend bezig zijn met de volgende stap
in hun ontwikkeling. Coaching sluit hierbij
nauw aan. Als coach richt je je op de motivatie van de persoon of organisatie die een stap
vooruit wil maken. Dit is mogelijk door het
vergaren van nieuwe kennis, een vaardigheid
te leren en daarmee een ontwikkeling door
te maken die helpt om problemen of vragen
op te lossen. De principes van de lerende
organisatie zijn hierbij de leidraad.
Coaching wordt ingezet bij alle aspecten van
het aanbod van TWOWAY. Het is een middel
om speciﬁeke vraagstellingen van leerkracht,
interne begeleider of van het team als geheel
te ondersteunen.
Coaching kan ook gericht zijn op ouders, op
het kind of beiden bij problematieken zoals
gedragsproblemen, leerproblemen, opvoedingsproblematiek en ontwikkelingsproblemen.

Het trainingsaanbod van TWOWAY is gericht
op professionalisering van schoolteams,
leerkrachten en andere professionals binnen
school. Het aanbod zal gestaag groeien,
mede door samenwerking met specialisten in
verschillende vakgebieden.
Het aanbod van trainingen, studiedagen en
cursussen verandert regelmatig. U vindt het
aanbod op de TWOWAY-website, waar u meer
informatie kunt vinden.

Behandeling

TWOWAY biedt individuele behandeling bij
leerproblemen. Behandeling van leerproblemen is gericht op het vergroten van vaardigheden (bijvoorbeeld lezen en spellen bij
dyslexie), het verminderen of opheffen van de
stoornis en het leren omgaan met de stoornis. In samenwerking met ouders en school
wordt een behandelplan gemaakt.
Mocht u meer informatie willen,
bezoek dan de website van TWOWAY:

www.twowaylimburg.nl



Psychologisch onderzoek wordt door TWOWAY zoveel mogelijk ingebed in de zorgstructuur van de school. Mede door
de betrokkenheid bij de interne zorg van de school (partnerschap) is een optimale afstemming van de diagnostiek en de
methodiek binnen het zorgsysteem van school mogelijk.

Coaching

Training en cursussen
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Begeleiding en ondersteuning van het onderwijsproces zijn
van oudsher gebieden waarop onderwijsadvies gericht is.
TWOWAY zet deze traditie voort en kiest daarbij voor een
aanpak gestuurd door het systeemdenken. Het systeemdenken is een manier van kijken naar de organisatie, gericht
op het vinden van relaties en patronen daarbinnen die de
ontwikkeling van de organisatie belemmeren. Met gerichte
interventies kunnen ongewenste patronen doorbroken worden en wordt er gekozen voor lange-termijnoplossingen.

Natuurlijk kunnen ouders ook op eigen initiatief onderzoek en behandeling aanvragen.
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TWOWAY probeert scholen (en daarmee ook ouders en
leerlingen) te ondersteunen ten aanzien van diverse thema’s
en activiteiten binnen het onderwijs.

Als technieken worden binnen coaching
gedragsverandering, NLP (neurolinguistisch
programmeren) en in de klas SVIB (school
video interactie begeleiding) toegepast.
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TWOWAY is een onderwijsadviesbureau dat op basis van
samenhang en partnerschap wil werken.
Samenhang komt naar voren in de zeshoek structuur van
ons logo, waarin tot uitdrukking komt dat een eenvoudige,
duidelijke structuur een sterk geheel vormt.
Partnerschap komt naar voren in de naam TWOWAY om aan
te geven dat onderwijsondersteuning en onderwijsadvies
geen eenrichtingsverkeer (one-way) is, maar dat terdege
rekening gehouden wordt met de opvattingen van de klant.

