
Preventiematrix Jeugd verbinding onderwijs – jeugdhulp

Drie preventieniveaus, waarop onderwijs en jeugdhulp kunnen samenwerken

Gewenste situatie Universeel - Basis Selectief - Extra Geïndiceerd - Speciaal Probleem / belemmering

Gezondheid Gezonde leefstijl Overgewicht

Gezond beweeggedrag Te weinig beweging

Grip op het gedrag Gedragsproblemen

Weerbare jeugd Weinig zelfvertrouwen

Sociaal vaardige jeugdigen Zwak sociaal gedrag

Psychisch welbevinden Psychische problemen

Zelfverantwoordelijk gedrag Risicovol gedrag

Veiligheid Veilige thuissituatie - gekoesterd Kindermishandeling

Veilige school Onveilig schoolklimaat

Pro-sociaal gedrag Jeugdcriminaliteit

Sociale acceptatie en aansluiting Polarisering en radicalisering

Kansrijk Gehoord en betrokken worden Niet betrokken bij beslissingen

Erbij horen - gerespecteerd worden Sociale uitsluiting

Actief kunnen participeren Weinig participatie bij beperking

Positief opgroeiklimaat in alle leef-
milieus - gekoesterd en verzorgd worden

Opvoedingsonmacht en negatief 
 opgroei-/schoolklimaat

Opgroeien met voldoende middelen Kinderen leven in armoede

Elk kind presteert op niveau Achterblijvende resultaten

Optimale schoolloopbaan Verzuim + schooluitval

Passende ondersteuning op school Gebrekkige ondersteuning op school

De basis; goed pedagogisch opvoedklimaat in o.a. scholen, kinderopvang, kinderwerk, jongerenwerk, sport, scouting en cultuurverenigingen.

Deze preventiematrix is gebaseerd op de Preventiematrix Jeugd. De Preventiematrix Jeugd komt voort uit een samenwerking van een breed aantal partijen: Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid,  
Vilans, Movisie, Pharos, Trimbos, RIVM, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, VOBC, Kenniscentrum KPJ en een aantal gemeenten.
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