Steunpunt Jeugdpreventie
Steunpunt Jeugdpreventie is bedoeld
voor studenten binnen een
onderwijsinstelling, waarbij psychische
problemen een belemmering vormen
voor het volgen van onderwijs. Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat er vanuit
school vermoedens zijn van het
ontwikkelen van psychische
problematiek bij een leerling zelf of bij
iemand in zijn/haar thuissituatie.
Vanuit een docententeam of
leerlingbegeleiding kan dan behoefte
ontstaan aan laagdrempelige expertise
vanuit de GGZ. Niet alleen docenten of
leerlingbegeleiders, maar ook leerlingen
zelf kunnen met vragen zitten over
psychische problematiek bij zichzelf of
bij mensen uit hun omgeving.
Het Steunpunt is ook bedoeld voor het
beantwoorden van hun vragen.
Daarnaast kan het Steunpunt een
inschatting maken voor het inzetten van
een extern hulpverleningstraject en
heeft het Steunpunt hierin verschillende

samenwerkingspartners, naar wie
eventueel doorgeschakeld kan worden.
Vaak komt het voor dat een leerling na
een paar gesprekken met iemand van
het Steunpunt al verder kan met de
aangereikte handvatten, waardoor
verdere hulpverlening niet nodig is.
Problemen? Praat erover!
Doel van het Steunpunt
Bespreekbaar maken van thema’s
waarop een jongere vastloopt;
Voorkómen van verdere ontwikkeling
van psychisch problematiek;
Inschatten van problematiek;
Toeleiden naar zorg wanneer dit
nodig is;
Overbrugging in geval van
wachttijden bij zorginstellingen;
Ondersteuning van
leerkrachten/docenten en het
zorgteam in geval van psychische
problemen bij leerlingen;
Het creëren van lotgenotencontact
onder leerlingen voor (h)erkenning;
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Informatie overbrengen op ouders
van leerlingen voor meer begrip en
het aanreiken van handvatten.
Werkwijze Steunpunt
Het steunpunt werkt volgens het
5-gesprekkenmodel. In deze gesprekken
wordt met de leerling gekeken waar
hij/zij precies op vastloopt, worden
handvatten aangeboden om een
positieve verandering in te zetten en
daar waar wenselijk toe geleid naar
externe hulpverlening. Voor deze
gesprekken is geen registratie nodig bij
de GGZ. Hierdoor is het laagdrempelig,
veilig en anoniem voor leerlingen.
Daarnaast wordt altijd een privacy
afspraak met de leerling gemaakt: alles
wat binnen de gesprekken verteld
wordt, blijft tussen de leerling en de
preventiemedewerker. Echter, wanneer
de preventiemedewerker inschat dat de
leerling een gevaar is voor zichzelf of
voor zijn/haar omgeving, of wanneer de
preventiemedewerker zich zorgen maakt
om de veiligheid van de leerling, dan zal
de preventiemedewerker, in overleg met
de leerling, tot actie moeten overgaan in
het belang van de leerling.

Aanbod Steunpunt:
Individuele gesprekken volgens het
5-gesprekkenmodel;
Ondersteuning voor docenten bij
specifieke vragen over leerlingen met
ouder(s) of broer/zus met een
problematiek of zorgen over
leerlingen die thuis spanning en stress
ervaren;
Ondersteuning voor docenten van
middelbaar onderwijs en MBO bij
vragen over psychische problemen bij
leerlingen;
Deelname aan ZAT-overleggen vanuit
expertise GGZ;
Voorlichting/thema-avonden
ouders.
Aanvullend aanbod Steunpunt:
Studiedagen docenten;
Kop-Op groep;
‘Head up!’-groep;
Gastlessen ‘Ben jij gek?!’.
Meer informatie, aanmelden en contact
Voor meer informatie over de kosten of
andere vragen over het Steunpunt kunt
u contact opnemen met Aafke
Bakx-Stuart.
Telefoon: 06-12989502
E-mail: a.bakx@ggzwnb.nl
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