
EEN LEREND 
JEUGDHULPSTELSEL NAAR ….
• 0 kinderen die ernstige lees-en 

spellingsproblemen ervaren aan het 
eind van de basisschool

• 0 kinderen die gesepareerd worden

• 0 kinderen die ……
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dodelijke ongelukken 

uithuisplaatsingen

Onderzoek na elke 

calamiteit?

Jaar                aantal Jaar               aantal

Dodelijke ongevallen ja 1975 2500 2018 680

Uithuisgeplaatste 

kinderen

nee 1998                   26000 2018                     

46000
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• Gaat voor grote doelen, want dan bereik je meer

• met kennis van goed geschoolde professionals

• die werken volgens EBP (best bewezen werkzame methodes)

• en die uitstralen hun vak te beheersen

• zodat probleemeigenaars hún vragen hun probleem aan te 
pakken

• Samen met anderen

Beweging van O 
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 Factoren die rol spelen bij opnames kinderen 

        = research 

 

We nemen heel 

veel kinderen op 
0 opnames 

Hebben we data 

op basis waarvan 

we 

verbeterpunten 

kunnen bepalen? 

Flevoland-onderzoek:    

We hebben ambulant  en 

klinisch geen adequate 

probleemanalyse 

……………………………… 

Flevoland-onderzoek:        

We behandelen ambulant  

en klinisch goed 

behandelbare problemen 

niet 

Flevoland-onderzoek:                 

We hebben ambulant en klinisch 

geen doelen geformuleerd van 

en  met kind en ouders, terwijl 

we weten dat behandelen dan 

niet werkt 

Promotie-onderzoek 

(2019):                                

We halen kinderen 

ondoelmatig uit huis 

Als kind lang in instelling is 

wordt resultaat kleiner en soms 

negatief 

campagne 

Als we 

medewerkers 

beter scholen 

worden 

resultaten 

beter 

………………. 
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Wat kunnen we bereiken als we goed samen 
ontwikkelen en leren?
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Kinderen met 
dyslexie vallen uit

0 kinderen die 
ernstige lees-en 
spellingsproblemen 
ervaren aan het eind 
van de basisschool

Factoren die een rol spelen bij opheffen problemen agv ernstige lees-en spellingsproblemen
= research



Samen zoeken en leren
Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater, bestuurder Accare, OZJ
Driebergen, 06-02-2020


