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Stay in or drop out (SIODO) 
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Schooluitval 

Public health! 



Onderzoeksvraag 
 
 Welke biopsychosociale determinanten in de 
verschillende leeftijdsfasen spelen een rol bij later 
schooluitval? 
 
Inzicht in de processen die leiden tot schooluitval 
 



Methode 
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Drop outs vs controlegroep 
 
 

 

• Gezondheid 
• Ontwikkeling 
• Leefstijl 
• Psychosociale factoren 
• Omgevingsfactoren 
• Persoonlijkheid 
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Veiligheid 

• Pesten, discriminatie, buitengesloten 
• Mishandeling, verwaarlozing 
• Ouders met psychische en verslavings-problemen 
• Ruzie tussen ouders 
• Geen begrip/support ervaren 

 
Er waren genoeg 

signalen waar  men 
kon zien dat die 
thuissituatie niet 

geschikt was, vooral 
niet voor kinderen 
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Slechte relatie tussen ouders en dropout 

JGZ dossiers en vragenlijst: 
• In iedere leeftijdsfase risico 
• Hoe jonger het kind, hoe groter het risico 



Getuige van huiselijk geweld 



Geweld tegen kinderen 

Fysiek geweld 
 
 
 
Fysieke straffen 



Geweld tegen kinderen 

• Psychisch geweld 
 

 
 

• Een ouder met psychische problemen 
 […]thuis kwam van zijn werk 

en dat die zo graag achter de 
computer wilde dat die mij 

bij mijn haren pakte en bijna 
door het raam heen heeft 

geslagen 
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Geweld tegen kinderen 

Seksueel misbruik 

 
 
 

 
 
 
 
Misbruik/uitbuiting 



Niet verschenen met/zonder bericht 

• Niet-Westerse achtergrond 
• Één-oudergezin 
• Lage sociaaleconomische status (postcode) 
• Voortijdig schoolverlater 

 



Signalering kindermishandeling in de JGZ 

• JGZ dossier te kleine aantallen 
 

• Vragenlijst:  
• Mishandeling 4-12 jaar:   OR 4.83 [95%CI 1.38-16.97] 
• Mishandeling 12-18 jaar: OR 4.11 [95%CI 1.35-12.52] 



Signalering kindermishandeling in de JGZ 

• Signaleren en registreren 
• Vragenlijsten 
• Dialoog 
• Verbinding 

  
 



Hoofd boven water houden 

• Verbonden voelen 
• Steun ervaren 
• Vertrouwen in eigen bekwaamheid 
• zelfvertrouwen 
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Laat het kind niet verzuipen! 

Dialoog! 
Verbinding maken en houden!! 
Niet afwachten, maar handelen 
Goede registratie 
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Bedankt voor uw aandacht! 

 
 


