
 

Fictieve casus 

 

Lees deze casus en ga er mee aan de slag aan de hand van het praatkaartje.  

 

Jongen uit groep 7 van de basisschool. Hij woont met zijn ouders en broertje in Lelystad. In de 

wijk heeft de jongen veel vriendjes, hij heeft hier betere aansluiting dan op school. Hij vertelt na 

het weekend vaak enthousiast over dingen die ze in de buurt met elkaar ondernemen.  

School heeft al verschillende gesprekken gehad met moeder, vader is meestal aan het werk. Er 

zijn zorgen om de ontwikkeling van de jongen op verschillende gebieden. Het leren blijft achter, 

met name op rekenen en hij kan nauwelijks stilzitten. Hij vraagt veel aandacht van zijn 

groepsgenoten en de leerkracht, hij doet dit op een negatieve manier door er bijvoorbeeld door 

heen te praten.  

School wil hem bespreken in het OT, moeder kan daar niet bij zijn. In dit OT worden alle 

verschillende gebieden van zorg in kaart gebracht. Er wordt geprioriteerd waar op moet worden 

ingezet. In het OT wordt onder andere besproken dat er zorgen zijn om de thuissituatie. De 

leerkracht vertelt dat de jongen bij haar heeft aangegeven dat hij zijn ouders ‘s avonds ruzie 

hoort maken en daardoor niet kan slapen. Verder ziet hij er niet altijd verzorgt uit en hebben de 

leerkrachten het idee dat hij niet altijd heeft ontbeten. Er wordt besloten dat de 

jeugdverpleegkundige bij ouders langs gaat om te herinneren aan het PGO 7, de thuissituatie in 

beeld te brengen en te kijken of ouders openstaan voor hulp. School bespreekt de mogelijkheid 

van GGZ onderzoek met moeder. De orthopedagoog maakt een afspraak om met de leerkracht 

te sparren over de aanpak in de klas.  

Bij het volgende OT is moeder aanwezig.  Zij staat open voor GGZ onderzoek, maar vader heeft 

thuis bij moeder aangegeven dat hij dit niet wil. Moeder komt tijdens dit overleg verward over en 

geeft aan dat het thuis niet zo lekker gaat, er is geen thuishulp gestart. Ze vertelt dat ze niet met 

vader op 1 lijn ligt en hij eigenlijk niets aan hulp wil. Verder wil zij voornamelijk dat school actie 

onderneemt omdat het met name op school niet goed gaat met hem. Op school gaat het 

ondertussen steeds slechter en de jongen komt verder van de groep te staan. De leerkracht 

geeft aan dat de jongen steeds minder vertelt en hij moeilijk te bereiken is, zij voelt zich 

handelingsverlegen.  

 

School voelt dat ze klem zit, betrokkenen hebben het gevoel dat ze dingen anders hadden 

kunnen aanpakken. Welke leidende principes hadden zij beter centraal kunnen stellen en welke 

staan al duidelijk centraal? Lees het praatkaartje en ga aan de slag.  


