
Hallo Fernando, 

20 % dat is dus één op de vijf leerlingen. 

In een groep van 25 zitten er dus al vijf. 

Wanneer leerkrachten en intern begeleiders zoiets vermoeden, kunnen we vaak weinig doen.  

Als de ouders geen toestemming geven voor het inschakelen van een specialist staan we 
eigenlijk machteloos. 

Dit is mij als intern begeleider al jaren een doorn in het oog. 

Voor alle lichamelijke klachten, gebitsbeugel, verbeteren van de heupgewrichten, 
hazenlippen, wordt onmiddellijk en zonder morren hulp ingeroepen. 

Voor psychische klachten doet een ouder dat niet. Dat is immers een schande.  

De echte schande is natuurlijk dat het niet gebeurt, en dat aan kinderen die dat nodig hebben 
deze zorg onthouden wordt. 

Wanneer er niet een cultuuromslag komt, zal het zo blijven dat alleen een zorgmelding bij het 
Algemeen Meldpunt Kindermishandeling voor scholen overblijft om een duidelijk signaal af te 
geven. En zelfs daar schieten we meestal weinig mee op. 

Alle leerlingen zouden op een strategische leeftijd onderzocht moeten/kunnen worden op een 
psychische stoornis. Ik denk dat jij / child support daar best een snel signalerend onderzoek 
voor zou kunnen bedenken. Wanneer daar dan aanleiding voor is kan een kind verder 
onderzocht en geholpen worden. 

Misschien lukt het ons ooit om duidelijk te maken dat dit zorgvuldige handelen geen geld kóst, 
maar geld bespáárt. Een groot aantal mensen met een psychische stoornis komen terecht in 
de misdaad of in de prostitutie. In de huidige situatie gaan we dat met kostbare opsluiting en 
nog kostbaarder resocialisatieprojecten achteraf proberen te repareren. Meestal lukt dat dan 
niet meer.  

Maar, ja, economisch is het misschien voordelig te besparen op het strooien van zout bij 
gladheid, en de ongelukkigen die hun nek breken levenslang een uitkering te betalen en dure 
reïntegratieprojecten te laten doorlopen. 

 Met vriendelijke groet, 

 B. W. 

  

 

 

 

 

 



Beste Fernando, 

 

Leuk om van je te horen! 

Ook leuk om te horen dat het goed gaat met Child Support. 

Met mij gaat het goed. Ik werk nog steeds met plezier. Ik verbaas me 

nog steeds over dingen waar ik in "mijn mail" over sprak. We hebben 

eind vorig jaar via een noodprocedure een leerling naar het speciaal 

onderwijs moeten verplaatsen. Die jongen zou nu in groep 5 zitten. De 

laatste berichten zijn dat hij zo de weg kwijt is dat hij in een 

gesloten inrichting opgenomen gaat worden. Wat nog maar weer eens 

onderstreept dat dit tikkende gedragstijdbommetje eerder 

gediagnosticeerd had moeten worden. 

Ik zal je groet overbrengen aan A. 

Natuurlijk geef ik toestemming om mijn mail in je nieuwsbrief op te 

nemen. 

B. W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


