
Jeugdpraktijk IJsselgroep
Flevoland en IJsselgroep: een mooie combinatie. Vooral als het gaat om het onderzoeken, 

behandelen en helpen van kinderen, ouders en leerkrachten. Samen stappen zetten op het 

gebied van dyslexie, gedrag en leren. Onderwijs en zorg met elkaar verbinden: daar draait  

het om. Steeds meer ouders en scholen in Flevoland kiezen voor IJsselgroep. Wij werken vanuit 

onze nieuwe locatie in Zeewolde (Stevinweg 2, 2e verdieping). Ontdek de voordelen.

•  Kind en talent centraal  •  Snel starten  •  Plezier, motivatie en resultaat 

Benutten van sterke kanten van kinderen  •  School nabij  •  Samen met ouders 

Samen met school  •  Gedragswetenschappers met kennis van GGZ en onderwijs

www.ijsselgroep-pdij.nl  Niki Egberink

Regiebehandelaar
niki.egberink@ijsselgroep.nl
06 22 49 27 35
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Dichtbij

Jeugdpraktijk IJsselgroep is ook in Flevoland 
dichtbij. Begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats 
in de vertrouwde omgeving. Dit kan op school zijn, 
maar ook op onze nieuwe locatie voor Flevoland in 
Zeewolde (Stevinweg 2). Voor kinderen, ouders, interne 
begeleiders en leerkrachten levert dit voordelen op: 
snel schakelen, samen de juiste dingen doen en 
laagdrempelig contact. Jeugdpraktijk IJsselgroep: 
professioneel, laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij.

Onderwijs en zorg: school, ouders en kind

Onze behandelaren hebben naast kennis van zorg 
ook verstand van onderwijs. Natuurlijk helpen wij u en 
uw kind. Maar uw kind zit ook op school en in de klas. 
Vanuit de uitdagingen van uw kind ondersteunen wij 
dan ook graag leerkrachten en intern begeleiders bij 
de praktische vertaalslag naar de onderwijspraktijk. 
Van het concretiseren van onderwijsbehoeften tot 
onderwijsinhoudelijk. Hierdoor werken wij op drie 
niveaus aan de ontwikkeling van uw kind.

Fijn dat de behandelaar de talenten van mijn kind inzet tijdens de behandeling.  
Ik zie zijn zelfvertrouwen groeien.

Ik merk dat mijn dochter ook door haar leerkracht anders wordt benaderd.  
Ze gaat met sprongen vooruit.

Het is goed om te zien dat zowel de leerkracht als wij thuis mijn zoon op dezelfde  
manier aanspreken. Dit schept voor hem zoveel rust en duidelijkheid.

Stevinweg 2 Niki Egberink niki.egberink@ijsselgroep.nl
3891 EA Zeewolde Lotte Heuff lotte.heuff@ijsselgroep.nl
088 - 093 15 15 Marieke de Boer marieke.deboer@ijsselgroep.nl


