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Het multidisciplinaire team van Pento Vroegbehandeling  
 
De medewerkers van het team van Pento Vroegbehandeling werken nauw samen en maken 
gebruik van elkaars deskundigheid om de behandeling/begeleiding aan u en uw kind zo goed 
mogelijk te laten verlopen en af te stemmen op uw wensen en de mogelijkheden van uw kind.  
U zult als ouders naast de gezinsbegeleider als vaste persoon daarom ook te maken krijgen met 
andere mensen. Hieronder vindt u een overzicht van hun verschillende functies en wat u van 
hen kunt verwachten. 
 
Behandelcoördinator (orthopedagoog/psycholoog) 
De behandelcoördinator is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg en behandeling. Ze 
behoudt het overzicht over de algehele ontwikkeling van uw kind.   
De behandelcoördinator neemt twee keer per jaar een ontwikkelingsonderzoek af en voert 
gesprekken met u als ouders. Op basis van onderzoek en observatie adviseert zij de overige 
teamleden over de ontwikkeling en behandeling van uw kind. De behandelcoördinator is ook 
betrokken bij de behandelgroep. Zij observeert daar kinderen en vertaalt dit naar adviezen voor 
het handelingsplan op de groep. 
 
Gezinsbegeleider 
De gezinsbegeleider coördineert de begeleiding en is zelf actief in advisering en begeleiding 
van uw gezin.  
 
Maatschappelijk werker 
De maatschappelijk werker verzorgt de intake en geeft informatie over hulpmiddelen, 
vergoedingen en schoolkeuze. 
Daarnaast kan zij bij vragen of problemen begeleiding bieden. 
 
Logopedist 
De logopedist verzorgt de logopedische diagnostiek van uw kind. Zij adviseert de overige 
teamleden over de communicatieve ontwikkeling en behandeling van uw kind. Het kan zijn dat 
er naar aanleiding van het onderzoek een traject logopedische behandeling in het gezin wordt 
ingezet.  
De logopedist verzorgt de logopedische behandeling op de behandelgroep. Zij vertaalt haar 
observaties naar adviezen voor het behandelplan op de groep.  
 
Pedagogisch medewerker 
De pedagogisch medewerker verzorgt het programma op de behandelgroep. Zij begeleidt en 
stimuleert uw kind op de groep in communicatie en spelontwikkeling tussen de andere 
kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Haar observaties worden 
verwerkt in het handelingsplan op de groep. 
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Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleider (PPG-er) 
De PPG-er kan bij speciale opvoedingsvragen een traject inzetten om samen met u stapsgewijs 
een praktisch en haalbaar antwoord te vinden op uw opvoedingsvragen.  
 
Video Home Training (VHT) 
Door verschillende disciplines kan er met u via opnames de communicatiepatronen van u en uw 
kind worden bekeken en geoptimaliseerd.  
Op de website kunt u hier meer informatie over vinden.  
 
De communicatiedocent  
De communicatiedocent verzorgt de oudermodules Nederlandse Gebarentaal (NGT) of 
Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). 
Zij verzorgt ook de gebaren op de themaochtend van de behandelgroep. 
 
Audioloog 
De audioloog is verantwoordelijk voor de diagnostiek van het gehoor en voor de aanpassing van 
hoorapparatuur. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor een Cochleair Implantaat wordt u 
doorverwezen naar een gespecialiseerd CI-team. 
 
 




