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2      Leren balanceren

In Nederland heeft naar schatting één op de vijf kinderen in het basisonderwijs te kampen met 
sociaal-emotionele problemen. Wanneer dit soort problemen niet wordt onderkend, heeft dat grote 
gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Daarnaast kunnen deze kinderen een storende invloed 
hebben in de klas. Om te zorgen dat deze kinderen de juiste balans vinden, biedt de GGD 
Amsterdam een vroegsignaleringsmethode (Hart en Ziel) en preventieve programma’s aan. Hoe dit 
aanbod voor basisscholen en ouders eruitziet, leest u in deze factsheet. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling is een ingewikkeld proces. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar 
eigen tempo en op een heel eigen manier. Van buitenaf wordt deze ontwikkeling door tal van factoren 
beïnvloed: de thuissituatie, school, vriend(innet)jes, bijzondere levensgebeurtenissen, enzovoorts.  
De combinatie van kindfactoren en omgevingsfactoren kan er voor zorgen dat de sociaal-emotionele 
ontwikkeling niet verloopt zoals gewenst. Worden deze problemen niet onderkend, dan heeft dat grote 
gevolgen voor de verdere ontwikkeling. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoogd risico op 
schooluitval, crimineel gedrag, een slechte fysieke en geestelijke gezondheid, verslaving of suïcide. 

Wat zijn sociaal-emotionele problemen?
Sociaal-emotionele problematiek kan globaal worden ingedeeld in gedragsproblemen (externaliserend 
gedrag) en emotionele problemen (internaliserend gedrag). Gedragsproblemen kenmerken zich door 
naar buiten gericht negatief, onrustig en opstandig gedrag dat snel gepaard gaat met (verbale) agressie. 
Emotionele problemen zijn meer naar binnen gericht en uiten zich in angstig, teruggetrokken gedrag, 
depressieve gevoelens en lichamelijke klachten als gevolg van psychische spanningen. 

Hoe vaak komen sociaal-emotionele problemen voor?
Van de Nederlandse basisschoolkinderen heeft bijna 8% gedragsproblemen waarvoor ondersteuning of 
zelfs professionele hulp gewenst zou zijn. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat ernstige 
gedragsproblemen al vroeg in het leven van een kind ontstaan. Bovendien blijken deze problemen 
opmerkelijk vaak te blijven bestaan. Emotionele problemen komen bij ruim 12% van de kinderen voor. 
Het is bekend dat de kans op ernstige problemen groter is bij kinderen van alleenstaande ouders, ouders 
met een laag opleidingsniveau, een niet-westerse achtergrond of een laag inkomen. Ook het wonen in 
een achterstandswijk en het bezoeken van een school met veel risicoleerlingen vergroten de kans op  
het ontwikkelen van dit soort problematiek. Deze groepen en situaties zijn in grote steden 
oververtegenwoordigd. 

Vroegsignalering
Sociaal-emotionele problemen vallen niet altijd op, wat het signaleren in een vroeg stadium bemoeilijkt. 
Bij sommige kinderen is aan het gedrag duidelijk te merken dat er problemen spelen, bij andere kinderen 
hoeft dat zeker niet het geval te zijn. De casus van Sarah (zie kader) is daar een goed voorbeeld van.

Sarah (1)
Sarah is een stil meisje van 10 jaar. Haar ouders hebben het druk met een goed lopend bedrijf en 
proberen daarnaast zoveel mogelijk aandacht aan de kinderen te besteden. Als oudste wordt Sarah 
zo nu en dan ingeschakeld om in en om het huis een beetje te helpen. Op school doet Sarah het 
goed. Ze doet volgens de leerkracht goed haar best, ze heeft haar werk op tijd af en ze haalt prima 
cijfers. De leerkracht vindt haar een lieve, wat verlegen meid, maar dat is best prettig in een klas 
met aardig wat stoorzenders. Buiten dat ze wel eens klaagt over buikpijn, is haar gedrag in de klas 
verder onopvallend. Ook de ouders zijn erg tevreden over Sarah’s schoolprestaties. Wel vragen ze 
zich af of ze voldoende aansluiting heeft bij andere kinderen. Sarah is wat teruggetrokken, hangt 
meestal wel bij een groepje meiden, maar vriendinnen zijn het niet. De laatste tijd klaagt ze over 
hoofdpijn en buikpijn en ze is pas een dagje thuis gebleven omdat ze niet naar school wilde.
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Signalering van sociaal-emotionele problematiek is één van de kerntaken van de jeugdgezondheidszorg. 
Op dit moment kan de reguliere jeugdgezondheidszorg op twee manieren problemen signaleren: 
• het preventieve gezondheidsonderzoek,
• het zorgbreedteoverleg.
Het preventieve gezondheidsonderzoek bestaat uit twee vaste contactmomenten; één op vijf- en één op 
tienjarige leeftijd. Deze contactmomenten zijn bedoeld om kinderen op lichamelijke en sociaal-
emotionele problematiek te onderzoeken. Voorafgaand aan het consult wordt ouders gevraagd de 
‘Strenghts and Difficulties Questionnaire’ (SDQ) in te vullen. Deze vragenlijst is specifiek ontwikkeld om 
sociaal-emotionele problematiek op te sporen. 
Het zorgbreedteoverleg is een netwerk waar (beginnende) kind- en gezinsproblematiek besproken 
worden. De sociaal verpleegkundige of jeugdarts en de intern begeleider van de school nemen hier een 
centrale plaats in. Zij zijn verantwoordelijk voor zowel toeleiding naar de jeugdzorg als naar het 
preventieve aanbod voor opvoedingsondersteuning en lichte zorg. 

Hart en Ziel versterkt vroegsignalering
Om vroegtijdige signalering van problemen en goede doorverwijzing naar passende vormen van hulp  
te versterken, is Hart en Ziel ontwikkeld. Hart en Ziel is een online leerlingvolgsysteem dat kinderen met 
sociaal-emotionele problemen opspoort en doorverwijzing naar hulp op maat vergemakkelijkt. Binnen 
Hart en Ziel wordt intensief samengewerkt tussen de jeugdgezondheidszorg en de Amsterdamse 
basisscholen.
De ernst en omvang van problemen bij kinderen tussen de vijf en tien jaar nemen soms dusdanig toe, 
dat intensiever contact dan de reguliere twee contactmomenten nodig is. In de praktijk blijkt bovendien 
dat de SDQ als screeningsinstrument niet altijd de gewenste informatie oplevert, omdat veel ouders de 
vragenlijst om allerlei redenen niet of niet goed invullen. En het is niet ondenkbaar dat juist ouders met 
kinderen in een bedreigende opvoedingssituatie geen oudervragenlijst invullen. Ook de doorverwijzing 
vanuit het zorgbreedteoverleg naar opvoedingsondersteuning of lichte zorg wordt met Hart en Ziel 
versterkt. Hiermee beoogt de GGD zoveel mogelijk te voorkomen dat de problematiek escaleert en 
toeleiding naar jeugdzorg onvermijdelijk is.  

de Nationale Beeldbank / Brigitte Habraken
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Hoe werkt Hart en Ziel?
Net als het preventief gezondheidsonderzoek maakt Hart en Ziel gebruik van de SDQ. Belangrijke 
verschillen zijn, dat niet alleen ouders maar ook leerkrachten een vragenlijst invullen én dat dit ieder jaar 
gebeurt. Het invullen kost ongeveer vijf minuten per kind. Met behulp van het online leerlingvolgsysteem 
waarin de gegevens worden verzameld, kan de sociaal verpleegkundige zien welke kinderen een risico 
lopen om (ernstige) problematiek te ontwikkelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in emotionele 
problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit of problemen met leeftijdsgenoten. Ook in het geval  
van Sarah uit de beschreven casus (zie kader) zorgt Hart en Ziel er voor dat de problemen van het meisje 
duidelijk worden. De sociaal verpleegkundige en de intern begeleider van de school bespreken de 
kinderen met een verhoogde SDQ score en kijken welke hulp deze kinderen nodig hebben. Hierbij  
wordt gebruik gemaakt van de Hart en Ziel Menukaart. 

Sarah (2)
Na het invullen van de gedragsvragenlijsten (SDQ) door de leerkracht en de ouders, blijkt dat Sarah 
behoorlijk hoog scoort op emotionele problemen die, zo blijkt ook uit vragenlijsten, hun weerslag 
hebben op haar omgang met leeftijdsgenoten. Problemen die wel enigszins maar niet in die 
omvang gesignaleerd waren door de leerkracht en de ouders. De ouders worden door de sociaal 
verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd voor een gesprek en er wordt 
gekeken wat er aan Sarah’s situatie gedaan kan worden. Misschien kan zij geholpen worden met 
een groepsgerichte training op school of in de buurt. De ouders en de school (intern begeleider  
en leerkracht) worden actief betrokken bij en geïnformeerd over de zorg om Sarah.

Menukaart
In de Menukaart staat het totale Amsterdamse preventieaanbod gericht op gedragsproblemen, 
emotionele problemen en opvoedingsproblematiek. De menukaart omvat dus niet alleen het GGD-
aanbod, maar beschrijft ook het aanbod van andere instellingen en organisaties in de stad. Op basis van 
de uitkomsten van de SDQ kan in de Menukaart gezocht worden naar een (preventie)programma of 
training die past bij de problemen van het kind. De sociaal verpleegkundige nodigt de ouders uit voor 
een gesprek en draagt er samen met de intern begeleider zorg voor dat het kind en de ouders het 
programma krijgen dat ze nodig hebben. Dit wordt zoveel mogelijk op de school of in de buurt van het 
kind aangeboden. 

Menukaart
Ontdek welke programma's er worden aangeboden

Gegevens uit het Hart en Ziel Leerlingvolgsysteem zijn vertrouwelijk en dienen overeenkomstig behandeld te worden. Overhandig deze gegevens alleen aan bevoegde personen.

De menukaart geeft inzicht in de programma's die in uw regio worden aangeboden ten behoeve van de preventie van zowel
fysieke als psychosociale problemen. Elk programma heeft zijn eigen doel en aanpak. Om sneller tot het beste programma te
komen kunt u gebruik maken van het zoekfilter om programma's uit te sluiten.

Leeftijdscategorie 0 - 4 jaar Basis onderwijs Voorgezet onderwijs

Zorgtype Geïndiceerde preventie

Trefwoorden Gedragsproblemen

Regio / Stadsdeel De Baarsjes

Het filter is actief - Er zijn 12 programma's gevonden (van de in totaal 102 programma's)

Menukaart
nji Programma Bereik Zorgtype

Alles Kidzzz Binnenkort 9 - 12 jaar Ge?iceerde preventie

Anders boos worden 9 - 12 jaar Ge?iceerde preventie

Club T-15 10 - 15 jaar Ge?iceerde preventie

Halt: Halt-afdoening en Stop-reactie 8 - 17 jaar Ge?iceerde preventie

Kanjertraining 6 - 16 jaar Ge?iceerde preventie

Minder boos 8 - 12 jaar Ge?iceerde preventie

Nieuwe Perspectieven Preventief 8 - 16 jaar Ge?iceerde preventie

Sova-training 8 - 12 jaar Ge?iceerde preventie

SoVa op school 4 - 18 jaar Ge?iceerde preventie

SoVa training 9 - 16 jaar Ge?iceerde preventie

Sprint training 7 - 11 jaar Ge?iceerde preventie

Tumtum (SoVa training) 8 - 12 jaar Ge?iceerde preventie

Dit document is gegenereerd in 1.154 seconden (waarvan 0.015 seconden database queries) op 22-09-2010 13:38 door gebruiker 'Administrator' (admin).
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Proeffase
In het schooljaar 2009-2010 is Hart en Ziel bij wijze van proef op vijf basisscholen in Amsterdam van  
start gegaan. Er wordt geëvalueerd wat de ervaringen zijn van de scholen, de ouders en de 
jeugdgezondheidszorg met deze nieuwe werkwijze. Zo’n dertig andere basisscholen hebben 
aangegeven dat zij met Hart en Ziel willen gaan werken voor het preventief onderzoek bij de vijf- en 
tienjarigen.

Cilia van Oostveen (adjunct-directeur St Henricusschool) over Hart en Ziel:
“Wij maken ons geregeld zorgen over kinderen. Als wij die zorg aangaven, kostte het vaak moeite om 
ouders mee te krijgen in een oplossing. Voor ons wordt met Hart en Ziel nu ook duidelijk welke zorgen 
onder de ouders leven. Door het invullen van de vragenlijst zijn ze nu actief betrokken en hoeven wij 
minder hard te trekken. Het is nu makkelijker om een gesprek te beginnen. Dat de sociaal verpleeg-
kundige de zorgen met de ouders bespreekt en hulp regelt, is voor ons een meerwaarde. Zo hebben  
we met Hart en Ziel een ouder die eerst geen hulp wilde zover gekregen dat hij nu wel hulp accepteert. 
Zijn kind krijgt nu een training op school”.

Preventieaanbod GGD 
Het preventieaanbod in Amsterdam op het gebied van sociaal-emotionele problemen is omvangrijk. 
Programma’s verschillen op punten als: soort problematiek, de ernst van de problematiek, de setting 
(wel of niet schoolgericht) en individueel of groepsgericht. De GGD biedt momenteel drie 
preventieprogramma’s aan. Twee daarvan, Taakspel en VRIENDEN voor het Leven, worden via school 
aangeboden. De derde, Positief Opvoeden, Triple P, richt zich op ouders van kinderen van nul tot en  
met zestien jaar. De GGD heeft voor deze programma’s gekozen op basis van het bewezen effect en  
de inpasbaarheid in het onderwijs. Aan Taakspel en Vrienden kunnen scholen kosteloos deelnemen.

Taakspel
Taakspel is gericht op gedragsproblemen en heeft als doel beginnend probleemgedrag in een vroeg 
stadium te verminderen en om te buigen in positiever gedrag. Met Taakspel krijgt de leerkracht 
handvatten aangereikt om beter om te gaan met druk en storend gedrag in de klas. Dit resulteert in  
een positief klassenklimaat, meer taakgericht gedrag en leerlingen die zich beter aan de regels houden. 
Met rust en structuur in de klas blijft meer effectieve lestijd over, wat ten goede komt aan de 
leerprestaties. Momenteel wordt Taakspel op 55 Amsterdamse scholen met veel succes uitgevoerd.

Hoe werkt het?
Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens reguliere lessen of activiteiten. Leerlingen stimuleren elkaar 
zich aan de vooraf afgesproken regels te houden, zodat zij als team in aanmerking komen voor een 
beloning (zie figuur). Door het werken in teams, wordt de sociale interactie tussen leerlingen versterkt. 
De leerkracht leert vooral aandacht te besteden aan gewenst gedrag en negatief gedrag te negeren. 

Taakspel heeft als eerste jeugdinterventie in Nederland van het Nederlands Jeugdinstituut het 
predicaat ‘Bewezen Effectief’ gekregen. Grootschalig Amerikaans en Nederlands onderzoek laat  
de volgende positieve effecten zien:
• afname van druk, agressief en storend gedrag
• minder pesten
• afname van angst, depressie en suïcidale gedachten 
• meer taakgericht gedrag in de klas
• verbeterde leerkrachtvaardigheden
• minder roken en alcoholgebruik op latere leeftijd
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Voor wie?
Het programma is tot nu toe gebruikt voor leerlingen van de midden- en bovenbouw van het 
basisonderwijs (groep drie tot en met acht). Met ingang van het schooljaar 2010-2011 is Taakspel ook 
beschikbaar voor kleuters.

Invoering en begeleiding
De invoering van Taakspel verloopt binnen één schooljaar in drie fasen en wordt begeleid door ABC 
Onderwijsadviseurs. Voorafgaand aan iedere fase volgt de leerkracht een training van een dagdeel. Met 
klassenconsultaties wordt de leerkracht bij de uitvoering ondersteund. Taakspel hoeft niet schoolbreed 
geïmplementeerd te worden, maar kan ook in enkele groepen ingevoerd worden.

Taakspeltrainer:
“Er was een leerkracht die heel veel moeite had met de groep en hij klonk de hele tijd heel boos. Hij is 
met Taakspel gaan werken. Nu klinkt hij gewoon vriendelijk en het gaat veel relaxter. En je merkt dat de 
leertijd effectiever is. Waarschijnlijk zie je dat ook in de resultaten terug.”

Clementine Entjes, Intern begeleider Basisschool Instituut Schreuder:
“Taakspel biedt rust en structuur in de klas, maar ook de sfeer en het klassenklimaat verbeteren. 
Leerlingen vinden het leuk en uitdagend om Taakspel te spelen. Het geeft gewoon een positieve 
stimulans aan de groep.”

VRIENDEN voor het Leven
Door het meer in het oog springen en het verstorende effect in de klas, zijn veel preventieprogramma’s 
gericht op gedragsproblemen. Minder op de voorgrond tredend zijn leerlingen met emotionele 
problemen. VRIENDEN voor het Leven richt zich juist wel op deze problemen. Het doel van VRIENDEN is 
het voorkomen van angst en depressie bij kinderen op de basisschool. Door dit in een vroeg stadium aan 
te pakken, wordt voorkomen dat deze gevoelens zich ontwikkelen tot een angst- of depressieve stoornis. 
Het programma richt zich op gedachten, lichamelijke reacties en leer- en gedragsprocessen, die een rol 
spelen bij het ontwikkelen en in stand houden van angst.  

Een pictogram uit de Taakspeldoos, dat gebruikt wordt bij het opstellen van klassenregels.
Een voorbeeld van een afspraak: 'Als je iets niet weet, vraag je hulp aan iemand in je groepje'.
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Hoe werkt het?
Bij VRIENDEN leren kinderen wat angst is, hoe om te gaan met moeilijkheden, meer zelfvertrouwen te 
krijgen en positief te denken. Daarnaast doen de kinderen ontspanningsoefeningen en leren ze deze in 
het dagelijks leven toe te passen. Voor de ouders worden twee bijeenkomsten georganiseerd waarin ze 
meer leren over de angst van hun kind. Door ouders bij de interventie te betrekken, wordt hen geleerd 
met die angst om te gaan.

VRIENDEN voor het Leven werkt!
In onder andere Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is VRIENDEN op effect 
onderzocht. Na deelname aan het programma hadden kinderen aantoonbaar minder angstklachten. 
Niet alleen direct na afloop van het programma, maar ook tot drie jaar daarna bleken deze effecten 
nog aanwezig. Op basis van deze resultaten beveelt de wereldgezondheidsorganisatie WHO het 
programma VRIENDEN aan ter preventie van angststoornissen. Vanaf schooljaar 2010-2011 wordt 
VRIENDEN door de GGD in Amsterdam verder op effect onderzocht.

Voor wie?
Het programma richt zich op een geselecteerde groep leerlingen uit de groepen zeven en acht. Kinderen 
die zich angstig voelen of gedragen, situaties vermijden, bang zijn om dingen fout te doen, schrikachtig 
of gestrest overkomen, negatief over zichzelf zijn, schuldgevoelens hebben, erg verlegen zijn of veel 
piekeren, worden voor VRIENDEN uitgekozen. 

Invoering en begeleiding
VRIENDEN wordt door twee GGZ preventiewerkers in samenwerking met de intern begeleider 
georganiseerd. Per school wordt een groep van tien kinderen samengesteld. De kinderen worden door 
de leerkrachten en de intern begeleider geselecteerd met behulp van een vragenlijst die de kinderen zelf 
invullen. Het programma bestaat uit tien lessen en een terugkombijeenkomst. De lessen worden onder 
schooltijd door de GGZ preventiewerkers gegeven.

Cok Schouten (intern begeleider Narcis-Queridoschool) over VRIENDEN: 
“De cursusleiders weten een sfeer van warmte en veiligheid te creëren waardoor kinderen zichzelf 
kunnen zijn en zich bloot kunnen geven. Zoals bij alles, valt en staat het met degenen die er voor staan! 
Verder wordt naar kinderen geluisterd en ze kunnen over hun gevoelens en emoties praten. Iedereen in 
zijn waarde laten, staat daarbij centraal. De kinderen krijgen handvatten aangereikt hoe om te gaan met 
hun angsten, waar ze volgens mij hun leven lang profijt van hebben. En wat ze voor elkaar over hebben 
vind ik fantastisch!”

Positief Opvoeden, Triple P
Positief Opvoeden, Triple P is een evidence based programma dat ouders ondersteunt bij de opvoeding 
van hun kind(eren). De interventies in het programma zijn gericht op het bevorderen van de 
vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders bij het opvoeden. Het doel van Triple P interventies is 
(ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen.

Hoe werkt het?
Een kleine verandering in het gedrag van ouders kan een grote verandering teweegbrengen bij het kind. 
Triple P is een programma waarbij ouders zelf onderzoek doen naar het gedrag van hun kind. Ouders 
bepalen zelf wat zij willen veranderen en welke doelen zij stellen in de opvoeding van hun kind(eren).  
Op verschillende manieren kunnen zij nieuwe of andere opvoedvaardigheden aanleren. Er is informatie 
op papier (informatiefolders), een werkboek, een dvd met beeldmateriaal en er is de mogelijkheid voor 
ouders vaardigheden in een rollenspel te oefenen. Ouders krijgen een gereedschapskist met 
opvoedvaardigheden aangereikt en zij bepalen zelf wanneer zij welk gereedschap inzetten.  
De informatie en ondersteuning wordt op de behoefte afgestemd. Triple P wordt op verschillende wijzen 
en niveaus aangeboden: via een mediacampagne, de website www.positiefopvoeden.nl, online advies, 
lezingen, themabijeenkomsten, groepstrainingen en individuele ondersteuning. 



Voor wie?
Het programma is bedoeld voor alle ouders met kinderen van nul tot en met zestien jaar.
 
Invoering en begeleiding
Het cluster Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD is een van de vele instellingen in Amsterdam die 
een (deel van) Triple P aanbieden. De sociaal verpleegkundige van de JGZ werkt in en vanuit het 
Ouder- en Kindcentrum. Zij kan ouders met een opvoedvraag met een kort gestructureerd gesprek soms 
direct zelf helpen of ze voor intensievere begeleiding doorverwijzen naar één van de andere aanbieders 
van Triple P zoals de opvoedadviseurs in het Ouder- en Kindcentrum, maatschappelijke dienstverlening 
of de jeugdGGZ- en jeugdzorginstellingen. Het programma wordt ook vanuit de schoolsetting 
aangeboden, door de sociaal verpleegkundige tijdens het tienjarigen-spreekuur en door de 
opvoedadviseur wanneer deze op school spreekuur of lezingen houdt. Ook met behulp van een 
verwijstool op www.positiefopvoeden.nl kan het onderwijs ouders voor opvoedondersteuning naar 
Triple P aanbieders verwijzen. En met posters en tipkranten op scholen wordt Triple P als ondersteuning 
bij opvoedvragen en -problemen onder de aandacht van ouders gebracht.   

Tot slot
De programma’s die in deze factsheet zijn belicht, omvatten alleen het GGD preventieaanbod gericht op 
sociaal-emotionele problematiek. Ook over programma’s van andere aanbieders is binnen de GGD veel 
kennis beschikbaar. Als u vragen heeft over de preventiemogelijkheden op uw school, kunt u ons 
bereiken op: 020-555 5495. Deze factsheet is ook digitaal beschikbaar op de website van de GGD: 
http://www.gezond.amsterdam.nl.
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