
Het consultatiebureau
in de schoolleeftijd

Contact
  www.jggv.nl

  (035) 692 63 50

  cursussen@jggv.nl

    JeugdGezinGV

Bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek kun je terecht voor advies en onder steuning 

bij de groei, ontwikkeling en opvoeding van je kind. Bij vragen of zorgen kun je altijd 

contact opnemen. Daarnaast nodigen wij je kind regel matig uit voor een onderzoek. 

Dat doen wij voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze folder geeft 

informatie over het consultatiebureau in de schoolleeftijd. Want de zorg die baby’s en 

peuters krijgen, loopt gewoon door op de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Welke onderzoeken krijgen schoolgaande kinderen?

5-jarigen

Rond de leeftijd van 5 jaar en 6 maanden wordt elk kind uitgenodigd voor een 

onderzoek op het consultatiebureau. Tijdens de afspraak heb je een gesprek met 

de jeugdverpleegkundige, wordt je kind gewogen en gemeten en vindt een ogen- en  

orentest plaats. Ter voorbereiding op dit onderzoek vragen wij je om een vragenlijst in 

te vullen.

Groep 7 basisschool

Ook in groep 7 krijgt je kind een uitnodiging voor een onderzoek. Je kind wordt 

gewogen en gemeten en als er twijfels zijn over het zien of horen, worden de ogen of 

oren getest. Op basis van dit onderzoek en de informatie uit de vooraf ingevulde

vragenlijst nodigen wij je kind eventueel uit voor een (extra) afspraak bij de jeugdarts 

of jeugdverpleegkundige.
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Klas II voortgezet onderwijs

In klas II worden alle leerlingen op het vmbo, havo en vwo door de doktersassistente 

of jeugdverpleegkundige onderzocht. Deze heeft een gesprek met de leerling, weegt 

het gewicht en meet de lichaamslengte. Ook worden de ogen en eventueel de oren 

getest. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of de leerling extra aandacht nodig 

heeft. Een aanvullende afspraak bij jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het 

gevolg.

Klas IV voortgezet onderwijs

Aan de leerlingen in klas IV wordt gevraagd om een (digitale) vragenlijst in te vullen. 

Als uit de antwoorden blijkt dat er vragen of zorgen zijn, wordt in overleg met de 

leerling een afspraak gemaakt bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Speciaal onderwijs
Elk kind dat aangemeld is bij het speciaal onderwijs, wordt uitgenodigd voor een 

sociaal medisch gezondheidsonderzoek bij de jeugdarts. In de daarop volgende jaren 

vindt er aanvankelijk elke twee (later elke drie) jaar een gezondheidsonderzoek plaats. 

Van alle onderzoeken krijg je vooraf bericht.

Oproep voor vaccinaties
In het kalenderjaar waarin je kind negen jaar wordt, krijgt het een oproep voor twee 

prikken: één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en 

Rodehond (BMR). Alle meisjes worden in hun twaalfde levensjaar opgeroepen 

voor de vaccinaties tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) ter voorkoming van 

baarmoederhalskanker. Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken.

Daarnaast ontvangen 14-jarige jongens en meisjes een uitnodiging voor een 

vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY).Wanneer je kind onvolledig ingeënt is, 

kun je voor de ontbrekende inentingen terecht bij Jeugd en Gezin.

Vragen over de groei, ontwikkeling of opvoeding?
Bij vragen over de groei, ontwikkeling of opvoeding van je kind kun je altijd contact 

opnemen met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, 

leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. 

Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@jggv.nl of bellen naar (035) 692 63 50.

MijnJeugdenGezin
Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kun je zelf online een afspraak maken, 

verzetten of afzeggen. Je kunt hier ook de groeicurven bekijken en een overzicht van 

de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.


