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CHILD SUPPORT 
Nieuwsbrief  

Wij hebben meer aandacht voor 

nieuw en effectief beleidnieuw en effectief beleidnieuw en effectief beleidnieuw en effectief beleid gevraagd 

ten behoeve van kinderen en 

jongeren met psychische klachten 

of stoornissen.  

 

Wij hebben alle schoolbesturen in 

Amsterdam aangeschreven, de 

Gemeenteraad en Stadsdeelraden, 

het Trimbosinstituut, het Ministerie 

van WVS, de Verzekeringskamer, de 

Tweede Kamer en de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen. 

Veel meer druk is nodig, van veel 

meer ouders, docenten, scholen en 

organisaties. 

 
Wij werken op school 

en in ons 
Psychodiagnostische 
Centrum aan de 
Herengracht te  
Amsterdam, 

afhankelijk van de 
voorkeur van ouders 

en school. 
 

Voorop staat het 
welzijn en het 

welbevinden van het 
kind of de jongere en 

zijn of haar 
prestaties op school. 

 

CHILD SUPPORT  
is ontstaan  

vanuit de ervaring 
van vele jaren op 

scholen,   
werken met  
kinderen,  

hun ouders en  
onderwijsgevenden. 

Onze website geeft veel concrete informatie over diensten aan groepen als 

ouders, docenten, huisartsen en schoolbesturen. 

Er is ook toegankelijke wetenschappelijke informatie en artikelen over IQ’s, 

cap-onderzoeken en dyslexie.  

Daarnaast zijn er video’s over kinderen die iets te vertellen hebben en over 

docenten die een andere manier van docent zijn hebben ontdekt.  

U vindt hier enkele, waarschijnlijk zeer inspirerende, teksten.  

Zie: WELKOM bij CHILD SUPPORT 

 Suggesties voor een goede film of boek voor thuis of op school. Filmen & 

Boeken bij Informatie. 

Veel plezier! 

Maatschappelijk verantwoordelijkheidMaatschappelijk verantwoordelijkheidMaatschappelijk verantwoordelijkheidMaatschappelijk verantwoordelijkheid    

Scholen zonder geldScholen zonder geldScholen zonder geldScholen zonder geld    

 

Met scholen zoals De Punt, de 

Europaschool en de Visser ‘t 

Hooftschool hebben wij 

samenwerkingsafspraken.   

Eind vorig schooljaar (2007-2008) 

heeft Child Support telefonisch 

gesprekken gevoerd met bijna alle 

scholen in Amsterdam. Hieruit 

bleek, dat meer dan veertig scholen 

zouden willen overwegen met Child 

Support samen te werken, maar dat 

niet doen omdat zij niet over hun 

zorggeld kunnen beschikken.  
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Met een aantal scholen 

hebben wij gesprekken 

gevoerd waarin het accent 

werd gelegd op preventief 

beleid en geïntegreerde 

zorg en onderwijs.  

Wij hebben samen 

stilgestaan bij feiten die bij 

iedereen bekend zijn: de 

overgrote meerderheid van 

de kinderen die zeer laag 

scoren, naar het vmbo 

gaan en in het bijzonder 

onderwijs zitten, komen uit 

de laagste sociale groepen 

in onze samenleving.  

Hun vertegenwoordiging 

daar is sterk onevenredig. 

Dat is al vijftien jaar  lang 

zo en samen met 

vergelijkbare informatie 

over gezondheid, 

levensverwachting en 

populatie bij ‘Justitionele 

Toelichting over zorggeld 

Jeugdinrichtingen’ 

ondermijnt dat steeds meer 

de sociale cohesie.  

Scholen staan absoluut 

niet afwijzend tegenover 

maatschappelijk 

verantwoord beleid, dat de 

doelstellingen bereikt 

waarvoor het opgesteld is. 

 

Zie op onze website:  

De mening van een ib’er 

CHILD SUPPORT 

Naar een gezonde sociale 

omgeving 

CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT     
is nodig en anders. 

 
U kunt nu keuzes maken. 

Neem dan door ons AANBOD 
van DIENSTEN. 

 
Neem vervolgens gerust contact 
met ons op voor een afspraak. 

 
We investeren 

 in  
mensenrechten. 

U ook? 

Wij hebben een toelichting over zorggeld opgesteld, omdat er veel ontevredenheid en 

onduidelijkheid is. Wij maakten hierbij uitsluitend gebruik van officiële 

beleidsdocumenten. 

Zie op onze website Zorggeld in Amsterdam. 

Gesprekken met scholen 

 Hogeschool INHOLLAND     

In november, december 2008 en januari 2009 is drs. Fernando Cunha, verantwoordelijk 

voor Child Support, gastdocent bij de Hogeschool.  

Hij geeft college in ontwikkelingsperspectieven en psychopathologie. 

Geprotocolleerde behandeling 

Voor het eind van 2008 

hebben wij een 

geprotocolleerd 

behandelingsplan afgerond 

ten behoeve van kinderen 

en jongen met psychische 

klachten en stoornissen.  

Er zijn in de handel en bij 

sommige instellingen 

allerlei cursussen en 

behandelingsprotocollen 

half uitgewerkt. Daarbij ligt 

het accent meestal sterk 

op gedragsmodificatie.  

Het kind wordt getraind in 

automatische handelingen 

met behulp van stickers,  

M en M’s, “time-outs” en 

negeren door de 

volwassenen. 

Wij volgen het model van 

andere onderzoekers op 

het gebied van cognitieve 

en gedragstherapie.  

Wij geven veel aandacht 

aan informatie om 

betrokkenheid te 

bevorderen.  

Het accent ligt op 

communicatie, emoties, 

empathie en een 

gezondere sociale 

omgeving. Het snel 

realiseren van betere 

schoolresultaten is een 

kernpunt. 

Er wordt individueel 

gewerkt met het kind, 

docent en ouders. Wanneer 

er meerdere kinderen zijn 

met een vergelijkbare 

problematiek, wordt ook in 

groepen gewerkt.  

Wij werken ook met ‘de 

beste vriend’ van het kind, 

maar wanneer de school en 

de ouders van de 

klasgenoten dat willen, 

werken wij liever vanuit 

“Wij laten niemand vallen. Wij laten niemand vallen. Wij laten niemand vallen. Wij laten niemand vallen. 

Wij laten niemand achter.” Wij laten niemand achter.” Wij laten niemand achter.” Wij laten niemand achter.”     

Komt op de website.    

Zorgverzekeraars 

vergoeden vaak een 

belangrijk deel van de 

kosten.  
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ContactContactContactContact::::    

Postadres: 
Postbus 56893 

1040 Aw Amsterdam 
The Netherlands 

 

Tel.: 06 33863657 
Fax:: 020 6182686 

E-mail: child-support@euronet.nl 

Psychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische Centrum    
CHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORT    

Kinderen en JongerenKinderen en JongerenKinderen en JongerenKinderen en Jongeren    
Tel: Tel: Tel: Tel: 06 33863657 

Herengracht 498, 1e verdieping 
Volgens afspraak 

CHILD SUPPORT 

Naar een gezonde sociale  

omgeving 

Verkiezingen in de VS  

Waarschijnlijk komt er  

een eind aan acht jaar 

bijzonder agressieve 

ideologische en militaire 

oorlogvoering door de 

regering van de VS die op 

een brede steun van de 

Europese regeringen kon 

rekenen.  

The New York Times legde 

op 28 oktober uit waarom 

zij hun keuze lieten vallen 

op de heer Barack Obama.  

De redactie van de The NY 

Times vindt dat de heer 

John McCain steeds meer 

in zijn  verkiezings-

campagne uiting gaf van 

“class warfare and even 

hints of racism.”  

 

Over Barack Obama haalt 

The NY Times zijn 

toespraak in Deventer aan:  

 

 

“Government cannot solve 

all our problems, but what 

it should do is that which 

we cannot do for ourselves: 

protect us from harm and 

provide every child a de-provide every child a de-provide every child a de-provide every child a de-

cent educationcent educationcent educationcent education; keep our 

water clean and our toys 

safe; invest in new schoolsinvest in new schoolsinvest in new schoolsinvest in new schools 

and new roads and new 

science and technology.” 

VanityFair geeft ons een filmposter met het volgende commentaar: 

“In a banana republic, the rich get handouts and the rest scrape by. Sound familiar?”  

www.vanityfair.com 

ONZE  WEBSITE :  

 

WWW .CHILD- SUPPORT-EUROPE .COM  

 


