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Redactioneel

Een tijdje geleden sprak ik twee jonge vrouwen die kampen 
met mentale problemen: depressie, angst, hypochondrie. Ze 
vertelden me dat ze zich als tiener vaak hebben geschaamd 
voor hun worstelingen, want ze dachten dat er maar weinig 
anderen kampten met vergelijkbare gevoelens. Dat maakte dat 
ze zich enorm eenzaam voelden. Toen ze, voorzichtig, in hun 
omgeving meer begonnen te delen over hun problemen, was dat 
bevrijdend. Ze bleken niet de enigen te zijn! En bovendien: door 
open te zijn, gaven ze anderen de gelegenheid hen te helpen. 

In een tijd waarin we via de sociale media maar wat vaak de 
schone schijn ophouden, is het niet gemakkelijk om je kwetsbaar 
op te stellen. Soms lijkt het alsof iedereen het voor elkaar heeft 
en is het knap ingewikkeld als je niet lekker in je vel zit. Kinderen 
en jongeren uiten die onmacht vaak in problematisch gedrag: 
sommigen trekken zich terug, anderen dagen juist uit. Hoe kom 
je er dan achter wat er precies in hen omgaat? Wanneer moet je 
je écht zorgen maken? Hoe geef je de juiste ondersteuning en met 
wie werk je daarin samen? In dit themanummer gaan we dieper 
in op deze vragen, vanuit verschillende invalshoeken. Uiteraard 
staan we stil bij de gevolgen van de coronacrisis (pagina 6), maar 
ook lees je over de impact van trauma’s (pagina 36). Hoe actueel, 
nu Oekraïense vluchtelingenkinderen ons onderwijs instromen. 
Lees ook zeker het artikel van psychologe Jacqueline Boerefijn 
op pagina 24. Zij beschrijft hoe belangrijk het is om de veerkracht 
van álle leerlingen te vergroten. Zij zegt: geef hun ‘lessen in geluk’. 

Als ik terugdenk aan mijn gesprek met de twee vrouwen, treft me 
vooral hun ontdekking dat kwetsbaarheid zoveel moois brengt. 
Alleen door open te zijn, komt er écht contact met anderen tot 
stand en worden relaties beter, merkten ze. Hoe mooi zou het zijn 
als we kinderen en jongeren ook dat bij kunnen brengen. Want ze 
hoeven niet perfect te zijn, mentale struggles horen er soms bij. 
Maar ze staan er niet alleen voor. Alleen dat al maakt een beetje 
minder ongelukkig.  

Elleke van den Burg
hoofdredacteur@lbbo.nl

Geluk

Als begeleider helpt u voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen 

en managet u de onderwijszorg binnen uw school. Dankbaar, maar 

verantwoordelijk werk dus, waarin het belangrijk is alle innovatie bij te 

houden. Dat stelt hoge eisen aan het verwerven en bijhouden van 

uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding uit het grote aanbod? 

Antwoord: kies een opleiding die is opgenomen in het Register 

van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland. CPION 

toetst, registreert en diplomeert het cursusaanbod voor post-

initiële opleidingen. Alleen als deze voldoen aan de strengste 

kwaliteitscriteria krijgen ze het predikaat Registeropleiding. Zie het 

als een garantie voor de waarde van uw diploma of certificaat. En 

voor de best mogelijke onderwijszorg aan kinderen die het nodig 

hebben.

CPION Keurmerk Registeropleidingen
Alleen voor post-initiële opleidingen die er écht toe doen.

CPION     Postbus 701     3000 AS Rotterdam     tel: +31 (0)10 250 04 99     www.cpion.nl

Omdat 
hij de best opgeleide 
begeleider verdient…

CPION feliciteert iedereen die zich via 

de opleidingen hiernaast (nog beter) 

voorbereiden op hun dankbare werk. 

Al deze Post-HBO Registeropleidingen zijn 

inhoudelijk getoetst op inhoud en niveau 

en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van 

de Stichting PHBO Nederland.

…verdienen alle 
deelnemers aan 

deze opleidingen 
een felicitatie:

Bureau Meesterschap, Jonge Kind Specialist 
Driestar Hogeschool, Jonge Kind Specialist
ECNO, Jonge Kind Specialist 
Fontys Hogeschool Kind en Educatie,  
Jonge Kind Specialist
Haagse Hogeschool unit Pabo, Jonge Kind Specialist
HAN Educatie Pro, Jonge Kind Specialist
HanzePro, Hanzehogeschool Groningen,  
Jonge Kind Specialist 
Hogeschool IPABO unit Nascholing & 
Contractactiviteiten, Jonge Kind Specialist 
Hogeschool KPZ, Jonge Kind Specialist 
Hogeschool Leiden afd Centrum onderwijs & 
innovatie Leiden, Jonge Kind Specialist 
Hogeschool Utrecht, Centrum Theo Thijssen,  
Jonge Kind Specialist 
Hogeschool Viaa, Educatieve Academie,  
Jonge Kind Specialist 
Hogeschool Windesheim, Christelijke unit Marketing 
en Communicatie afd Zorg & Welzijn,  
Jonge Kind Specialist 
Kempel, Hogeschool de, Jonge Kind Specialist 
Marnix Onderwijscentrum, Jonge Kind Specialist 

Onderwijs Maak Je Samen, Jonge Kind Specialist 
Thomas More Hogeschool, Jonge Kind Specialist 
Bureau Meesterschap, Intern Begeleider
Driestar Hogeschool, Intern Begeleider
ECNO, Intern Begeleider
Marnix Onderwijscentrum, Intern Begeleider
Onderwijs Maak Je Samen, Intern Begeleider
Inholland Academy, 
Intern Begeleider / Remedial Teacher
Academica University of Applied Sciences,  
Intern Begeleider / Zorgcoördinator
Inschool BV, Intern Begeleider Primair Onderwijs
Iselinge Academie, Opleiding tot Intern Begeleider
Marnix Onderwijscentrum,  
Top-opleiding Intern Begeleider
ECNO, Basisopleiding Gedragsspecialist
Kempel, Hogeschool de,  
Basisopleiding Gedragsspecialist
Marnix Onderwijscentrum,  
Basisopleiding Gedragsspecialist
Marnix Onderwijscentrum, Top-opleiding Leer- en 
Gedragsspecialist
Autisme Centraal, Autisme Centraal Traject
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Inhoud

Recensie ‘Bijna alles wat je moet 
weten over psychologie van  
kinderen en jongeren’
Dit toegankelijke boek is een aanvulling 
op de cognitieve leerpsychologie.

De poort op slot 
In iedere klas zitten leerlingen die zo’n 
groot verlies meemaakten dat zij hun 
gevoelens achter slot en grendel zetten.

Rouwgroep en stilteruimte 
In gesprek met Cathrien Telgenhof, 
rouwbegeleider op het vmbo.

EHBB
‘Wat hebben (hoog)begaafde kinderen 
die niet goed in hun vel zitten vooral 
nodig van een begeleider?’

Stille leerlingen
In iedere klas zitten wel kinderen 
die meestal onder de radar blijven. 
Over hen gaat dit artikel.

Sansevieria
Wees je ervan bewust dat leerlingen 
mogelijk een niet-waarneembare last 
met zich meedragen.

Werken aan mentaal welbevinden
Hoe bevorder je dat leerlingen lekker in 
hun vel zitten? De positieve psychologie 
geeft antwoorden.

Praktisch
Hoe ondersteun je leerlingen met 
mentale problemen? Tips en 
handreikingen.

Recensie ‘Wanneer de (alarm)bel 
rinkelt’
Deze handleiding maakt duidelijk hoe 
trauma ontstaat en wat de gevolgen zijn.

Recensie ‘Met plezier werken 
in het onderwijs’
Hoe blijf je stress de baas? Een 
verkenning van verschillende thema’s 
rondom werkplezier.

Werken aan het herstel  
van vertrouwen
Klinisch psycholoog Leony Coppens 
vertelt hoe je getraumatiseerde  
leerlingen ondersteunt. 

Topboek
De must-reads van Anton Horeweg en 
Elleke van den Burg.

Agenda en ledenacties
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Gevolgen van lockdowns 

Schoolpsycholoog Mathieu Peters  
behandelt steeds vaker jonge cliënten 
met klachten die grenzen aan depressie. 
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Help, ik durf niet!

In dit artikel lees je hoe je kinderen 
met schoolangst kunt begeleiden. 
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