LVB – SCREENEN MET SCIL
Van Signaleren tot Verwijzen.
Type training:

In Company

Doelgroep:

Uitvoering, Wijkteams

Tijd:

Dagdeel

Werkveld:

GGZ, Jeugd, Werk & Inkomen, WMO

Contactpersoon:

Anne Fockema Andreae | anne@jblorenz.nl | 06 57620654

Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren.
Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85)
en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren.
Met de SCIL is snel en eenvoudig vast te stellen of er mogelijk sprake is van een LVB.
SCIL biedt een wetenschappelijke methode die snel zicht geeft of er sprake kan zijn van een
LVB. Op basis daarvan kunnen wijkteams betere ondersteuning en toeleiding tot de juiste zorg
en ondersteuning kunnen realiseren.
Voor het gebruik van de SCIL-vragenlijsten zijn geen speciale kwalificaties vereist. Wel moet de
persoon die de SCIL afneemt goed bekend zijn met de instructies en de vragenlijst precies
volgens het protocol afnemen. Na het volgen van deze training bent u in staat om de SCIL af te
nemen bij minderjarigen en meerderjarigen en ontvangt u alle benodigdheden om de test af te
nemen.
SCIL 14-17 en SCIL 18+ kunnen worden toegepast:


Bij wijk- of gebiedsteams



Bij politie, justitie en reclassering



In de psychiatrie (algemeen en forensisch), voorafgaand aan behandeling



In het voortgezet onderwijs (o.a. praktijkonderwijs en vmbo)



In de dak- en thuislozenzorg



Bij MEE (ondersteuning bij leven met een beperking)

De training ‘LVB – van Signaleren tot Verwijzen’. De training bestaat uit een kennis- en een
werkdeel:


Signaleren van mogelijke LVB problematiek



Doel van de SCIL methode



Inzet en gebruik van de SCIL methode



Duiden van de uitkomst van de screening



Vervolgstappen, verkenning van de ondersteuning van mensen met LVB. Wat doe je
bij een vermoeden van LVB op basis van de SCIL-test.

SCIL is direct toepasbaar, deelnemers ontvangen de methode en een startpakket van 10
formulieren en een instructiekaart.

