
 
 

Wat is StekPoint? 

StekPoint is een vorm van ambulante 

behandeling voor kinderen, ouders en 

leerkrachten, gericht op het ontwikkelen en 

versterken van vaardigheden die nodig zijn om 

goed om te kunnen gaan met de problemen. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

versterken van sociale vaardigheden en 

weerbaarheid, omgaan met emoties, 

werkhouding in de klas of het vergroten van 

zelfvertrouwen. Met het inzetten van deze hulp 

wordt escalatie van de problematiek en 

schooluitval voorkomen. De visie van StekPoint is 

dat alle betrokkenen in de omgeving van het kind 

bijdragen aan een gezonde sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Vanuit deze visie wordt een 

gezamenlijk plan gemaakt, waarbij zorg en 

onderwijs op elkaar afgestemd worden. De zorg 

wordt op maat ingezet, waarbij gekeken wordt 

welke zorg het kind, ouders en school nodig 

hebben. De insteek is zo licht mogelijk en zo 

zwaar als nodig. 

 

Wat biedt StekPoint? 

StekPoint behandelt kinderen in de vertrouwde 

omgeving: op school, thuis of bij de BSO. Er 

wordt een individueel behandelplan gemaakt dat 

bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van uw 

kind. Er is niet alleen aandacht voor uw kind, 

maar ook voor de ondersteuning en begeleiding 

van uw kind door ouders en professionals, zoals 

de leerkracht. Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Kindgerichte behandeling. De behandelaar heeft 

individuele gesprekken met uw kind, waarbij 

samen met uw kind gezocht wordt naar 

oplossingen voor de problemen die ervaren 

worden. Alle kinderen leren op een andere 

manier, waardoor binnen de behandelingen 

verschillende activiteiten worden aangeboden 

zoals spelletjes, knutselen, tekenen, schrijven en  

schilderen. Om de geleerde vaardigheden 

    

Stekpoint – basisonderwijs 

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Daarom 

speelt school, naast het gezin, een belangrijke rol in de ontwikkeling 

van een kind. Binnen het onderwijs kunnen kinderen echter problemen 

ervaren met betrekking tot leren, sociale relaties of een gebrek aan 

zelfvertrouwen. Soms hebben ouders vragen over het gedrag van hun 

kind of de opvoeding. Vaak zijn die problemen slechts van tijdelijke 

aard en lossen ze zich vanzelf op. Toch kan het ook gebeuren dat de 

problemen aanhouden. Een kind valt op in de klas, op de BSO of thuis, 

doordat het verlegen, onzeker of teruggetrokken is of moeite heeft om 

zelfstandig aan het werk te gaan. Misschien wordt uw kind gepest of 

pest het zelf, of vertoont uw kind druk, ongeremd of 

grensoverschrijdend gedrag. In dat geval kan StekPoint helpen. 
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zelfstandig toe te passen in de dagelijkse situatie, 

kan een kind soms steun gebruiken vanuit zijn of 

haar omgeving. Deze steun kan, met begeleiding 

van de behandelaar, geboden worden door 

ouders, leerkracht of een klasgenoot. 

Samenwerking tussen ouders en school is hierbij 

noodzakelijk. 

• Oudergerichte  begeleiding. U kunt thuis vragen 

hebben over het gedrag van uw kind en wat een 

goede manier is om hiermee om te gaan. Ook is 

het mogelijk dat u zich onzeker voelt als 

opvoeder of u graag vanuit uw omgeving meer 

(praktische) hulp wilt bij het opvoeden van uw 

kind. Hiermee kan de ambulant behandelaar u 

helpen door samen met u een vorm van 

begeleiding te vinden die aansluit bij de 

hulpvraag: zelf ouderbegeleiding inzetten. 

• Professionalgerichte begeleiding. Ook 

professionals kunnen vragen hebben over de 

manier waarop zij met het gedrag van uw kind 

kunnen omgaan en uw kind kunnen 

ondersteunen. De behandelaar kan met de 

professional meedenken en samen zoeken naar 

middelen die kunnen helpen in de klas of op de 

BSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden  

Voor dit programma is een verwijzing van het 

wijkteam, Jeugdbescherming West, uw huisarts of 

jeugdarts noodzakelijk. De verwijzer onderzoekt 

samen met u of het programma een passende 

oplossing is voor de problemen die een kind 

ervaart. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met het aanmeldpunt van Midden-Holland: 

aanmeldenMH@enver.nl | 0182-682350. 

 

Over Enver 

StekPoint is onderdeel van Enver. Enver 

ondersteunt kinderen, jongeren, ouders en 

opvoeders bij opgroeien en opvoeden door 

begeleiding en behandeling. Kijk op onze website 

voor meer informatie: www.enver.nl.  
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