
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een 
Functionerings-Profiel? 
 

Het invullen van het Functionerings-
Profiel is de eerste stap in het 
ondersteuningstraject op school. Het 
Functionerings-Profiel geeft namelijk 
antwoord op de vraag: ‘Hoe gaat het 
NU met het kind?’. 

Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden, worden meerdere 
domeinen en subdomeinen waarin 
het kind functioneert snel nagegaan. 
Het huidig functioneren, algemene 
vaardigheden en de inbedding in de 
leefomgevingen van het kind worden 
gewaardeerd; er wordt als het ware 
een van foto gemaakt. Door het 
systematisch nalopen van deze 
gebieden, wordt een direct beeld 
verkregen van de aangrijpingspunten 
en factoren waar de verdere 
ondersteuning op gebaseerd kan 
worden. 

Sturen in de  
zorg voor Kinderen 

FUNCTIONERINGS-PROFIEL 

Het gedrag van een kind 
wordt door meer factoren 

bepaald dan door alleen een 
eventuele aandoening. Met 

jarenlange ervaring in het 
adviseren en ondersteunen 

bij probleemsituaties met 
kinderen op scholen is het 

Functionerings-Profiel 
ontwikkeld. Het Functione-
rings-Profiel is een digitaal 

instrument waarmee tal van 
deze factoren in kaart wor-
den gebracht. Het toont de 

aangrijpingspunten voor on-
dersteuning en het functio-
neringsniveau van het kind. 

http://www.childpoint.nl/


 

 

Door het gebruik van geavanceerde 
technieken wordt een digitaal beeld 
geschetst van het functionerings-
niveau van het kind. Dit niveau wordt 
zichtbaar gemaakt met behulp van 
drie kleuren: groen, geel en rood. 

 Het gaat goed met het kind 

 Het gaat matig met het kind 

 Het gaat slecht met het kind 

Bij een "rode" uitslag is 
kindonderzoek aangewezen en 

dient er samenwerking te komen 
tussen school en JGGZ. Bij een 
"groene' of "gele" uitslag hoeven 
kinderen veel minder of niet in het 
JGGZ circuit onderzocht te worden. In 
deze gevallen kan de problematiek al 
op school worden aangepakt. Het 
gebruik van het Functionerings-Profiel 
past steeds in de systematiek van het 
handelingsgericht werken (HGW). 

De specialisten van YOEP kunnen 
adviseren op verschillende niveaus 
binnen het onderwijs. Zij geven 
praktische adviezen, maar ook 
cursussen en trainingen voor zowel 
kinderen, ouders, als docenten en 
beleidsmakers. Via YOEP kunnen 
teams binnen JGGZ en Onderwijs 
getraind en gelicenseerd worden in 
het toepassen, interpreteren en 
adviseren met behulp van het 

Functionerings-Profiel.  

Het Functionerings-Profiel kan ingezet 
worden bij een specifieke vraag over een 
kind, maar kan ook ingezet worden voor 
de inventarisatie van een groep kinderen 
(een klas, of zelfs een hele school). Het 
biedt aangrijpingspunten voor de 
ondersteuning en stuurt het proces. 

Hoe start het ondersteuningstraject? 

Als wijkteam, docent, 
onderwijsspecialist, gedragskundige 
of directie kunt u via www.yoep.nu 
contact opnemen. Uw specifieke 
vraagstelling leidt tot een passend 
aanbod voor individu of groep op 
uitvoeringsniveau. Ook op organisatie
– en beleidsniveau helpt het gebruik 
van het Functionerings-Profiel met 
het sturen in beslissingen rond 
kinderen.  

www.childpoint.nl 

088 9 723 730 
www.childpoint.nl 
info@childpoint.nl  

http://www.childpoint.nl/
https://fp.childpoint.nl/Contact/contact/info+childpoint+nl

