
Aanmelden & Financiering

Bent u benieuwd naar ons aanbod of is er een cliënt die u bij ons aan wilt 

aanmelden? Bel ons op het nummer 020 3585698. Wij zijn iedere dag tussen 09.00 

en 17.30 uur bereikbaar. Geen tijd om te bellen? 

Stuur dan een mail naar info@novacentrum.nl of stuur een WhatsApp berichtje 

naar 06 34010174. Wij helpen u graag en nemen zo snel mogelijk contact op!

Aanmelding van uw kind of een cliënt kan via de website  

www.novacentrum.nl/aanmelden of per e-mail: info@novacentrum.nl. Als u 

ervoor kiest om uw kind te laten begeleiden, coachen of behandelen bij Nova, is 

een verwijzing van de huisarts nodig of een indicatie nodig via:

Het zorgkantoor: een WLZ beschikking, via zorg in natura of PGB. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met het CIZ.

De gemeente: met behulp van een jeugdwet beschikking, WMO, PGB of 

niet ingekocht aanbod (NIA). Hiervoor kunt u contact opnemen met het 

dichtstbijzijnde Buurtteam, Ouder- en Kind Team (OKT), jeugdconsulent, of met 

uw huisarts voor een verwijsbrief. Vanuit de Jeugdwet bieden wij momenteel zorg 

in de gemeenten Utrecht West en Amsterdam en omstreken. 

De zorg kan eventueel ook zelf betaald worden. 

Wanneer uw kind niet over een beschikking of financiering beschikt kunnen wij u 

ondersteunen in de aanvraag. 

 

Voor meer informatie:

Adressen en contactgegevens 

Locatie Groep Mars 

Groeneveen 160E    

1103 EK Amsterdam   

06 14731707 

 
Locatie Groep Pluto en Groep Zon 

Kruitberg 2008 A

1104 CA Amsterdam

06 48215611 

Locatie Groep Jupiter 

Groeneveen 6    

1103 EA Amsterdam   

06 28330157

Locatie Kantoor en Komeet 

Kruitberg 2008 B

1104 CA Amsterdam

020 - 358 56 98

E-mail:    info@novacentrum.nl

Website:    www.novacentrum.nl

Rekeningnummer:   NL62 TRIO 0379 2108 19

KvK:     71010548

www.facebook.com/NovaKindJeugdcentrum

www.novacentrum.nl

https://www.linkedin.com/company/ 
nova-kind-jeugdcentrum/



Zorgaanbod

Met de begeleiding, behandeling en coaching op maat en in het tempo dat bij hen 

past, helpen wij kinderen, jongeren en hun betrokkenen op weg naar hun eigen 

ontwikkeling en zelfstandigheid. Nova gebruikt hiervooreffectieve en betrouwbare 

interventies, therapieën en methodieken. Ons zorgaanbod is daarom breed en 

wordt vaak gecombineerd: 

Welkom bij Stichting Nova Kind &
Jeugdcentrum

Nova Kind-Jeugdcentrum is een centrum voor alle kinderen en jongeren die 

hulp nodig hebben, met én zonder beperking. Kinderen en jongeren met en 

zonder een beperking - fysiek, mentaal, sociaal - hebben het vaak moeilijker om 

zich staande te houden in deze snel veranderende wereld.  De problematiek 

loopt uiteen. Denk hierbij aan kinderen en jongeren met een DSM diagnose 

zoals autisme en ADHD, emotieregulatieproblematiek,  verstandelijke 

beperking, psychische problematiek, opvoed- 

en opgroeiproblemen, opvallend gedrag, 

zelfbeeld problemen, weerbaarheid 

problematiek, scheidingsproblematiek, 

loyaliteitsconflicten, gedragsproblematiek, 

angst en / of trauma. 

Als stichting zorgen wij voor deze kinderen 

en jongeren en hun systeem. Daarbij handelen 

wij niet vanuit de beperking of probleem, maar 

kijken we naar wat wél kan. Als er hulp nodig is dan is het fijn om ergens 

terecht te kunnen waar de juiste kennis is. Nova heeft veel expertise in huis en 

ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende problemen 

of beperkingen. Ons aanbod is daarom breed en wordt per situatie op maat 

samengesteld samen met de ouder(s), het systeem en de deskundigen. 

Werkwijze Nova

Bij Nova wordt uitgegaan van de krachten van de kinderen en jongeren. Wij 

hechten er veel waarde aan dat kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn. Door 

de inzet van de juiste combinatie van begeleiding, therapeuten,

methoden en middelen worden vaardigheden aangeleerd die leiden tot 

ontwikkeling. Wij zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling zo ver mogelijk 

te brengen. Nova biedt een speelse, uitdagende en stimulerende 

omgeving. Dit door middel van begrip, rust, expertise, 

veiligheid, structuur en specialistisch inzicht. Wij bieden 

zorg op maat en kijken naar wat écht nodig is.  

Ons aanbod is daarom breed en wordt op

maat samengesteld in een persoonlijk zorgplan samen met 

de ouders, kind en therapeuten. Nova denkt mee, vanuit de 

mogelijkheden en de positie om samen doelgericht naar de toekomst te kijken.

•  Dagopvang (behandeling en begeleiding)

•  Naschoolse opvang (groepsbegeleiding en behandeling)

•  Thuis begeleiding 

•  Schoolbegeleiding 

•  Ouderbegeleiding

•  Opvoedondersteuning 

•  Onderzoek en diagnostiek 

•  Cognitieve gedragstherapie (CGT)

•  Kindercoaching  

•  Speltherapie

•  Psycho-educatie 

•  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

•  Spraaktherapie 

•  Muziektherapie

•  Psychomotorische therapie (PMT)

•  Kinderfysiotherapie 

•  Ergotherapie 

•  PRT / ABA - training

•  SOVA en weerbaarheidstraining 

•  Agressie- en emotie regulatie training 

•  Begeleid zwemles

Kernwaarden:  

    Betrokkenheid 

         Zorgvuldigheid 

    Positiviteit

    Deskundigheid

    Creativiteit

Dagopvang

Nova biedt begeleiding of behandeling in groepsverband aan in de vorm van 

dagopvang aan maximaal zes tot acht kinderen. Afhankelijk van de zorgvraag met 

behulp van één op één begeleiding. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden, 

wordt gewerkt aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid en vaardigheden. De 

dagopvang is vijf dagen per week vanaf 8.30 uur tot en met 15.30 uur open. 

Nova biedt zorg op maat en werkt daarom samen met een fysiotherapeut, 

ergotherapeut. muziektherapeut, PMT-er, spraaktherapeut, si-therapeut, 

speltherapeuten en ABA -trainers. Voor elk kind wordt een individueel zorgplan 

opgesteld. Het team kijkt samen met de betrokkenen op welke manier de 

ontwikkeling het beste gestimuleerd kan worden en wat het kind nodig heeft. Er 

kan gebruik worden gemaakt van ons eigen vervoer.

 
 

Naschoolse opvang

Bij de naschoolse begeleiding en behandeling van Nova wordt door 

gespecialiseerde begeleiders extra aandacht gegeven om kinderen te laten 

ontwikkelen, sociaal gedrag te stimuleren en te werken aan hun zelfredzaamheid. 

Bij de naschoolse opvang kunnen de kinderen en jongeren begeleiding 

ontvangen in groepsverband in één op één setting. De naschoolse opvang vindt 

plaats van maandag tot en met vrijdag vanaf 12.00 uur tot en met18.00 uur.  

De kinderen en jongeren worden geactiveerd worden op allerlei manieren, zoals 

door muziek, sport, samen spelen, knutselen, koken en samen eten. Er kan tevens 

gebruik worden gemaakt van ons eigen vervoer. 

 
 

Individuele begeleiding

Nova heeft een deskundig, divers en gespecialiseerd ambulant 

pedagogisch team die de kinderen ook buiten de locaties van Nova 

kunnen begeleiden en/of behandelen. Ambulante begeleiding kan in de 

thuissituatie maar ook op andere locaties plaatsvinden, zoals op school, 

peuterspeelzaal of bij andere instanties. De ambulante begeleiding 

kan kindgericht zijn met als doel het aanleren van vaardigheden, of 

oudergericht zijn met als doel ondersteunen en adviseren. Daarnaast kan 

de begeleiding gericht zijn op andere betrokkenen, zoals andere

familieleden of een leerkracht.


