DOELGROEP
• Kinderen of jongeren met een
achterstand t.o.v. leeftijdsgenoten
op het gebied van taalontwikkeling,
lezen, logisch redeneren, schrijfmotoriek, aandachtig luisteren,
spelling, spreken, rekenen,
motorische ontwikkeling, …
Wanneer lusteloosheid of hyperactiviteit, faalangst of een
verminderde concentratie het
normaal functioneren verhinderen.
Kinderen en jongeren met sociaalemotionele problemen.
Jongeren met problemen bij het
studeren.
• Volwassenen met problemen rond
sociale vaardigheden, concentratieproblemen, met depressieve
kenmerken, gevoelens van burnout, angstgevoelens…

TERUGBETALING
De teamleden hebben allen een
wettelijke erkenning om te voldoen aan
de terugbetaling door uw ziekenfonds.
Kijk voor meer info op www.tol.be

BEREIKBAARHEID
Telefonisch van maandag tot en met
zaterdag van 8 tot 20 uur, ook tijdens
de schoolvakanties: 050.342729
Per e-mail: info@tol.be
Plan en wegbeschrijving op www.tol.be.

Sulferbergstraat 41A, 8000 Brugge
t. 050 34 27 29 | info@tol.be
www.tol.be

INFO

DE NAAM TOL

De TOL is een onafhankelijk en niet
gesubsidieerd centrum. We zijn een
team van logopedisten, psychologen,
psychomotorisch therapeuten en een
kinder- en jeugdpsychiater. De dienst
bestaat reeds 25 jaar en heeft in de loop
der jaren een expertise opgebouwd.
Om de 2 jaar organiseren we een
congres waar veel belang-stelling
voor is vanuit zowel het onderwijs
als het therapeutisch werkveld.

Dit symboliseert onze drie pijlers:
Taal
Ontwikkeling
Leren

• Taal-, ontwikkelings- en
leerstoornissen
We zijn gespecialiseerd in het
onderzoek en de behandeling van
kinderen met problemen op vlak
van schoolse vaardigheden, taal,
gedrag of motoriek. Ook onderzoek
en attestering van o.a. ADHD,
NLD, dyscaculie , autisme, bij
zowel jongeren als volwassenen,
behoort tot ons werkterrein.
• Studiecoaching
Een specifiek team van de TOL heeft
zich gespecialiseerd in het coachen
en begeleiden van jongeren uit het
secundair en het hoger onderwijs ivm
hun studies. Studeren kun je leren
tijdens een individuele begeleiding.

AANMELDEN
• Kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren worden in de
TOL aangemeld op eigen initiatief,
initiatief van de ouders, op advies
van de school, het CLB, artsen,
kennissen…
• Volwassenen
Volwassenen worden in de TOL
aangemeld op eigen initiatief, op
advies van de arts, kennissen…
Met doorverwijzing of op eigen
initiatief kan u zich telefonisch of via
het contactformulier op de website
aanmelden bij de TOL.

WERKWIJZE
• Eerste gesprek
• Onderzoek en diagnose
• Adviezen en attestering
• Behandeling
• Follow-up
Zie info op website www.tol.be

