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Welbevinden en veerkracht
Tijden Programmaonderdeel Link

09:00 – 09:05 Welkom door Jetta Spaanenburg, directeur-bestuurder van SWV 
Utrecht PO

Plenaire teamslink

09:05 – 09:45 Thema-opening door Samira Dibi (Pharos) en Aniek de Lange 
(Trimbos) over Welbevinden en veerkracht op school

Plenaire teamslink

09:45 – 10:15 Nieuws vanuit het Samenwerkingsverband
o HGD/HGA
o Onderwijs & Jeugdhulp

Plenaire teamslink

10:15 – 10:30 Koffiepauze en benen strekken

10:30 – 11:30 Workshops
o TOS en meertaligheid
o Leerlingen met moeilijk lerend niveau in het basisonderwijs
o Traumasensitief onderwijs
o Gedragsvragen – basis voor gedrag

Aparte workshoplink 



Welkom door 
Jetta 
Spaanenburg

Bedankt voor alle fijne
reacties op onze
Eilanden-post aan alle 
basisscholen! 



Definities

Het Coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en
ChristenUnie, met de titel 'Omzien naar
elkaar, vooruitkijken naar de toekomst', is op 15 december
2021 gepresenteerd. Daarin: Wij verbreden het 
Preventieakkoord met mentale weerbaarheid.

Artikel NJi en Trimbos-instituut ‘Naar gezamenlijke
veerkracht en kansen voor iedereen’. Een nieuw
fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd.

Delphistudie ‘Definitie Mentale gezondheid’ door het 
Trimbos-instituut en het RIVM in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Naar-gezamenlijke-veerkracht-en-kansen-voor-iedereen.pdf


Mentaal welbevinden en veerkracht

Mentaal welbevinden: een positieve mentale gezondheid, bepaald door 
optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, 
eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten 
om te gaan met de eigen emoties.

Veerkracht: de mogelijkheid om als persoon, gezin, gemeenschap én 
maatschappij welbevinden te ervaren door het vinden van een balans op het 
fysieke, mentale en sociale vlak en door goed om te gaan met de uitdagingen 
van het leven.



Landelijke context en rol swv
• Maatschappelijk debat

• Hervormingsagenda Jeugd – propositie VNG Bert Wienen

• Propositie onderwijspartners

• Denktank Mentale vooruitgang van jeugd en gezin, Argumentenfabriek

Wij willen nadenken over hoe we in Nederland de mentale kracht van jeugd en 
gezin kunnen vergroten. Welke positieve doelen kunnen we ons stellen als we 
de mentale kracht van jeugd en gezin willen vergroten? Wat kan er beter aan de 
huidige situatie? En wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij een ‘mentaal 
krachtig gezin’?

>> meelezen in de artikelenreeks? Mail jettaspaanenburg@swvutrechtpo.nl

https://swvutrechtpo.nl/propositie-raden-en-sectorraden-onderwijs/
mailto:jettaspaanenburg@swvutrechtpo.nl


Utrechtse context en rol swv

Expertgroep en werkgroep 
maatschappelijk debat

Staat van de Jeugd, data analyse 
en kwalitatieve interviews

Zorgen om sociaal emotionele 
ontwikkeling.

Alle kinderen en jongeren hebben 
echte aandacht gemist. Door 
Corona kregen kinderen en 
jongeren die al problemen 

hadden vaker te maken met 
verergerde of gestapelde 

problematiek.

Met name zorgen om het jonge 
kind en de jongvolwassenen 

Aanbevelingen
Investeer in sociaal welbevinden: 

sport, cultuur, vaste rituelen, 
leuke dingen, aandacht.

Sluit aan bij de leefwereld van 
kinderen en jongeren. Stel het 
kind centraal, kijk naar wat het 

kind nodig heeft.

Sluit aan bij wat al bestaat. 
Investeer ongelijk: daar waar het 

het hardst nodig is



#gewoondoenwatnodigis

‘Laten we met elkaar het gesprek voeren hoe we kinderen en jongeren meer tijd, ruimte en 
maatwerk kunnen geven bij het opgroeien. Wat daarvoor nodig is. Wat wij daaraan bij kunnen 
dragen door lef te tonen en te luisteren zonder te oordelen. En hoe we daar ook 
maatschappelijk draagvlak voor creëren’ (column PO Magazine, december 2021).

Van DENKEN naar DOEN #gewoondoenwatnodigis

Daarom vandaag ook, naast het gesprek, praktische tips waar je meteen mee aan de slag kunt 
en inspiratie van en voor elkaar



Thema-opening over 
Welbevinden en veerkracht op school

door Samira Dibi (Pharos) en Aniek de Lange (Trimbos)

Presentatie is te vinden op onze website www.swvutrechtpo.nl

http://www.swvutrechtpo.nl


Nieuws vanuit 
het thema 
HGD - HGA
A U G U S TA  VA N  O E N E

M A R I Ë T T E  VA N  S C H I J N D E L

D I E T E  D E  V O S





Vandaag

Vanuit de ondersteuningsstructuur naar:

• De nieuwe werkwijze (integraal) clusterarrangeren

• Uitgangspunten van de nieuwe werkwijze

• Doorkijkje naar de toekomst



Uitgangspunten clusterarrangeren

Vanuit vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid

• twee vormen van clusterarrangeren

• een cluster vanaf twee leerlingen

• doen wat nodig is

➢ ondersteuning effectiever kunnen inzetten 



Kern werkwijze clusterarrangeren

• School en consulent komen tot een arrangementsvoorstel

• Directe lijn tussen school en alle betrokken ouders

• Grensvlak sterke basis en extra ondersteuning

➢ Individuele Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP's) verplicht

Evaluatiemomenten:

• Tussenevaluatie: school met uitvoerders (i.n. met consulent)

• Eindevaluatie: school met uitvoerders en consulent

• Evaluatie OPP's: school met ouders



De administratieve handelingen

• Aparte handleiding werkwijze clusterarrangeren

• Doekaart

• Aparte handleiding Onderwijs Transparant

• Doelen voor school: in tabblad arrangement-beschrijving

Documenten zijn na aanstaande voorjaarsvakantie beschikbaar via de 
website van het SWV.



Doorkijkje naar de toekomst

• HGW in de digitale bibliotheek van het SWV

• Stand van zaken TOP Dossier



Neem gerust contact 
op met een consulent
binnen jouw TPO bij
vragen/suggesties over 
de nieuwe werkwijze
clusterarrangeren.



Onderwijs & Jeugdhulp

• Nieuw Kernpartnernieuwsbrief
Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je aan via: 
kernpartnernieuwsbrief@utrecht.nl

• Doorontwikkeling Kernpartneraanpak in het PO
Email: s.van.wakeren@utrecht.nl

mailto:kernpartnernieuwsbrief@utrecht.nl
mailto:s.van.wakeren@utrecht.nl


Koffiepauze
Om 10:30 uur starten de workshops.

Heb je nog geen link voor de workshop 
ontvangen?
> mail dan naar dietedevos@swvutrechtpo.nl

10:45 – 11:45
Workshops

Team Jonge Kind
Samenwerken met ouders
Signaleren van hoogbegaafdheid
Verbinding speciaal en regulier

Zaal 8 + 9
Zaal 10
Zaal 11Na de workshops is dit Stedelijk IB Netwerk afgelopen. Wát fijn dat je er was en 

tot de volgende keer. Hopelijk ontmoeten we elkaar dan weer fysiek. 12

Workshop

TOS en meertaligheid

Leerlingen met moeilijk lerend niveau in 
het basisonderwijs

Traumasensitief onderwijs

Gedragsvragen – basis voor gedrag




