
Spr!ng 
 
Spr!ng is een praktijk voor coaching, counseling 
en integratieve therapie voor kinderen en 
volwassenen, dyslexie-onderzoek en remedial 
teaching.  
 
Wij gaan er van uit dat elk mens de 
mogelijkheden tot groeien en leren zélf bezit; 
dat het er om gaat die mogelijkheden aan te 
boren en verder uit te bouwen. 
 
Vaak gaat dat gemakkelijk, als vanzelf. Soms 
kost het echter moeite en aandacht. Op die 
momenten kun je behoefte hebben aan 
ondersteuning. Als kind of jongere, maar ook 
als ouder of als leerkracht.  
Spr!ng geeft deze ondersteuning: op maat, 
doelgericht, helder, open en met beide benen 
op de grond. 
 

Counseling en therapie 
 
Over het algemeen ontwikkelen kinderen zich 
'als vanzelf'. Er zijn echter momenten dat een 
kind een steuntje in de rug kan gebruiken, in de 
vorm van counseling of therapie. 
 
Als het last heeft van faalangst bijvoorbeeld. Of 
slaapproblemen. Als het zichzelf niets  

 
 
 
waard vindt of veel piekert. Wanneer het 
moeite heeft met zichzelf om te gaan, of met 
leeftijdsgenoten of volwassenen. Als het 
(zonder medische oorzaak) vaak buikpijn 
heeft of zich slecht kan concentreren. 
Wanneer er iets vervelends is gebeurd, waar 
het nog last van heeft. Of andere situaties, 
waarin de ontwikkeling minder vanzelf gaat... 
 
Bovenstaande problemen zijn niet uniek. 
Kinderen wel. Er zijn voor ons dus geen 
standaardoplossingen: wij gaan uit van de 
behoefte, ervaringen en het tempo van het 
kind.  
We geloven in een kortdurende, 
oplossingsgerichte benadering en werken 
met inzichten en technieken uit diverse  
stromingen, zoals onder andere NLP (Neuro 
Linguïstisch Programmeren), speltherapie, 
hypnotherapie en cognitieve 
gedragstherapie. 

 
Bij jongere kinderen zal de begeleiding op 
een meer speelse manier gaan, bij wat 
oudere kinderen vaker in gespreksvorm. 

 
Hoewel de technieken per kind kunnen 
verschillen, blijven de uitgangspunten 
hetzelfde: respectvol, zorgvuldig en 
praktisch. 

Werkwijze 
 

Na aanmelding ontvangt u, als ouder(s), 
eerst een intakeformulier. Naar aanleiding 
daarvan vindt er een intakegesprek plaats. 
Met uw kind doen wij ook een intake, in de 
vorm van gesprek, tekening en/of spel. 
Eventueel nemen wij (na uw toestemming) 
ook contact op met school of andere 
instanties, om informatie over uw kind te 
verkrijgen. 
Uit deze 'diagnostische gegevens' wordt 
een behandelplan opgesteld. Na bespreking 
daarvan kan de behandeling beginnen.   
 
Wij gaan op een integratieve manier te 
werk, dat betekent dat we technieken en 
interventies gebruiken uit verschillende 
modellen en theorieën. Daarmee sluiten 
we zoveel mogelijk aan bij uw kind. 
 
Tussentijds is er regelmatig contact met u 
over de voortgang en bevindingen. We 
overleggen eerst met uw kind wat we wel 
of niet gaan bespreken. 

 
In sommige gevallen kunnen we 
kiezen voor ouderbegeleiding, of een 
combinatie van ouder-kindbegeleiding. Ook 
bestaat de mogelijkheid de leerkracht tips 
en adviezen te geven over de begeleiding 
van uw kind. 



Kosten 

Een kennismakingsgesprek is gratis, daarna  
zijn de kosten € 72,50* per sessie of 
(ouder)gesprek. Een sessie duurt 60 minuten. 
Het standaardtarief voor een volledige intake 
(gesprek met ouders, intake met kind, 
verwerken diagnostische gegevens en 
bespreking van het behandelplan) is € 275,00*. 

Afspraken die niet nagekomen worden en niet 
tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, 
worden in rekening gebracht. 
 
Ik ben lid van de V.I.T. (Vereniging van 
Integraal Therapeuten), wat betekent dat een 
groot aantal zorgverzekeraars de sessies voor 
kinder- en jeugdtherapie vergoedt. Ik adviseer 
u dit van tevoren bij uw eigen zorgverzekeraar 
te verifiëren. Daarbij kunt u de volgende 
gegevens nodig hebben: 

beroepsvereniging V.I.T. - lidcodenr. 337.09.A. 
AGB-code zorgverlener    - 90-038817 
AGB-code praktijk           - 90-(0)17327 

 
 
 
 
 
 
*) kijk voor de meest actuele tarieven op de website  

Overige informatie 

Op onze site vindt u meer informatie over 
Spr!ng. Hier kunt u ook de folders voor 
remedial teaching en dyslexie- onderzoek 
downloaden, evenals de kinderfolder voor 
counseling en therapie. 

 

 

 

 

 

 
Mocht u nog vragen hebben of een afspraak 
willen maken, neem dan contact op met… 

praktijk Spr!ng 
Wilhelminastraat 35 
2011 VJ HAARLEM 

023-5511377 
 

en vraag naar Jacqui Kuijt-Willemse.  
U kunt ook een mailtje sturen. 

 

 

     

   

 

 

 

 

 
 

 

 informatie  

  voor ouders 


