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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen 

specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor 

Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school. 

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken 

of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies 

krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen 

van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. Wij zijn er voor leerlingen 

van de groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het 

overleg van een zorgteam van school. 

Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw 

toestemming, bij alle kinderen van vijf jaar de spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in gemeenten 

die daar extra geld voor geven. 
 

Cursus of ouderavond 

Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg 

onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder 

kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en 

Gezin een groot aanbod aan (online) opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse 

onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.  

Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een 

weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl. Of volg CJGcursus op 

Facebook en Instagram.  

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een 

(gezondheids)thema waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld voeding en bewegen, weerbaarheid of 

grensoverschrijdend gedrag.  

 

Online Centrum voor Jeugd en Gezin 

Veel informatie, tips en adviezen over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en 

meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het 

forum. U kunt uw vraag stellen via de chat of het E-consult. Natuurlijk staan onze adressen en 

openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina. 

 

GroeiGids app 

Heeft u zich al aangemeld voor de GroeiGids app? Hier kunt u het Groeipad van uw kind bijhouden. U 

krijgt als gebruiker regelmatig een tip of link die past bij de leeftijd van uw kind. U kunt 

opvoedinformatie in de app opzoeken of doorklikken naar de CJG-website voor meer informatie en 

ondersteuning in de buurt. 

 

Contact 

Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel 
dan 088 – 254 23 84. U kunt ook mailen naar mailvragen@cjghm.nl (noem hierin de 
naam, geboortedatum en school van uw kind).  

 

Meer informatie  

www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen 

http://www.cjgcursus.nl/
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