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Voorstellen

• Project ‘Welbevinden op School’

• Ondersteuningsprogramma PO en VO

• Stimuleren van een school-brede aanpak

• Kennisontwikkeling, inspireren en agenderen

• 2021-2024

http://www.welbevindenopschool.nl/
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Wie kent deze complimentenstickers nog uit 
de basisschool periode? 
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Filmpje

De kracht van complimenten 

https://www.youtube.com/watch?v=aW8BDgLpZkI
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Uit: top tien positieve 
ontwikkeling Jeugd 

(Bron: NJI 2012)
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Kern van vandaag 

1. Welbevinden is een breed begrip 

2. Actualiteiten rondom welbevinden van de jeugd 

3. Wat kun je doen op school aan welbevinden?

Ja, jullie krijgen de 

slides toegestuurd!
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Welbevinden - Een breed begrip

“Een positieve mentale gezondheid, bepaald door 
optimisme, zelfvertrouwen, geluk, gevoel van 
betekenis hebben, het om kunnen gaan met 
emoties en het ervaren van ondersteuning uit de 
omgeving”

Bij welbevinden gaat het om het werken aan een 
omgeving die in brede zin bijdraagt aan de 
positieve ontwikkeling tot een gezond, sociaal en 
zelfstandig mens.
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Welbevinden - Een breed begrip



•Betere leerprestaties 
(Boerefijn & Bergsma, 2011; Durlak et al., 2011; Quinn en Duckworth (2007 ). 

•Verbetering werkgeheugen en concentratie 
(Keng et al., 2013; Mrazek et al., 2013)

•Positievere houding jegens school en leerkrachten 
(Gilham & Huebner, 2006). 

•Zin om te leren 
(Brunwasser et al., 2010, Waters, 2012) 

•Minder uitval 
(Frisch et al., 2005) 
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Wat doet welbevinden?



Hoe is het met jongeren in 
Nederland (pre-corona)? 

• Zorgen over jeugd

• Onderzoek (dec. ’18 - mei ‘20): ‘Geluk onder druk?’

– Jongeren (10-18 jaar)

– Vragenlijsten en interviews

> Mentale gezondheid lijkt relatief stabiel

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1785-geluk-onder-druk/


Hoe is het met kinderen in 
Nederland (pre-corona)? 

Ongeveer 13% van de jongeren in groep 7 en 8 
rapporteert een verhoogd niveau van emotionele 
problemen (VO: ongeveer 20%)

Leerlingen uit groep 7 en 8 ervaren het vaakst stress van 
de mening van anderen

Maar, ook veel kinderen en jongeren hebben een positieve 
mentale gezondheid 
• Zo rapporteert 85% (groep 7 en 8) een hoge mate van floreren

• Twee derde van de jongeren (VO) rapporteert veerkracht
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Zorgen tijdens corona 
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Hoe is het met kinderen in 
Nederland (tijdens corona)? 

Meer lezen? Bekijk hier de 
overzichtsstudie van het NJi

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Effect-van-corona-op-jeugd%2C-gezin-en-jeugdveld.pdf
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• Aandacht voor welbevinden in het onderwijs 
enorm toegenomen

• Diverse steunpakketten voor jeugd, o.a. NPO

• Maar: oud nieuws, het was al belangrijk! 

• Blog over schoollessen ‘omgaan met emoties’

• Artikel ‘werken aan welbevinden hoort op school’

Corona benadrukt nog meer het 
belang van investeren in mentale 

gezondheid en veerkracht

https://www.nji.nl/coronavirus/overzicht-steunpakketten-voor-jeugd#steunpakketten-voor-onderwijs
https://www.nponderwijs.nl/
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/tijd-voor-schoollessen-over-omgaan-met-emoties
https://www.trimbos.nl/docs/de633be4-8b59-4402-b931-b7dda6346dfa.pdf
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Mentale gezondheid en 
welbevinden in het onderwijs

• Ieder kind dezelfde kans op positieve 
mentale gezondheid en veerkracht

• Vergroten van veerkracht

• Signaleren behoefte aan extra ondersteuning

• Psychische problemen voorkomen
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• Deskundigen over Welbevinden op School | 
Pharos, expertisecentrum 
gezondheidsverschillen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=IRbgXIyAtpo&t=142s
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Wat kun je concreet doen?
• Werken aan sociaal-

emotionele vaardigheden

• Sociale probleemoplossende 
technieken

• Veerkracht (inclusief het 
aanleren van optimisme 
vaardigheden)

• Mindfulness / meditatie

• Conflicthantering

• Het inzetten van peer 
mediators / educators

• Het tegengaan van pesten

• Woede beheersing

• Stressmanagement en coping

• Cognitieve gedragstherapie

• Vaardigheden om ‘nee’ te 
zeggen

• Whole school approach 
(veranderingen in 
schoolklimaat en - cultuur)

• Training van leerkrachten in 
klassenmanagement

• Oudertraining in 
opvoedvaardigheden (maak 
gebruik van sleutelfiguren)



Badou & Day (2021). Kansengelijkheid in het onderwijs. 
Verkennend onderzoek naar factoren die samenhangen met 
onderwijs(on)gelijkheid. Utrecht: Verweij Jonker Instituut. 
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Sociale steun

Kinderen met een ondersteunend netwerk van volwassenen: 

zijn veerkrachtiger en hebben een grotere kans om zich tot 
gezonde volwassenen te ontwikkelen (Werner, 1993) 

Andere studies tonen aan dat kinderen met meerdere 
verzorgers: 

- meer empathisch gedrag vertonen, 

- betere schoolprestaties leveren, 

- meer zelfvertrouwen en sociale competenties hebben 

- minder antisociaal gedrag vertonen
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Sociale steun 

• Emotionele steun 

• Praktische steun

• Informatieve steun

• Normatieve steun
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Interventies

• Klik hier voor interventies gericht op 
welbevinden en sociaal-emotionele 
ontwikkeling

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
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Wat werkt het beste?

Integrale programma’s (‘Whole school approach’) 
gericht op mentaal welzijn gespreid over een langere 
periode lijken het meest effectief, waarbij:

• Leraren een goede training krijgen

• Lessen een actieve deelname van leerlingen vereisen

• Ouders actief betrokken worden

• Ouders eventueel ondersteuning krijgen bij opvoeden

• Leerlingen worden ondersteund bij sociaal-emotionele 
ontwikkeling

• Implementatie zorgvuldig gedaan wordt en investeren in 
welbevinden breed gedragen wordt binnen de school
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Leerlingen met zorgbehoefte

Geïndiceerd  

Selectief 

Universeel
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• Deskundigen over Welbevinden op School | 
Pharos, expertisecentrum 
gezondheidsverschillen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=IRbgXIyAtpo&t=142s
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Praktijkkaarten

• Kaart 1: Wat kun je doen op 
de korte termijn?

• Kaart 2: Thuiszitters

• Kaart 3: Kansengelijkheid

• Kaart 4: Wat kun je doen op 
de lange termijn? 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0627-praktijkkaart-welbevinden/
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-09/Praktijkkaart-Van-thuis-weer-naar-school.pdf
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0657-praktijkkaart-welbevinden-en-gelijke-kansen/
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0658-praktijkkaart-duurzaam-investeren-in-welbevinden/
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Praktijkkaart: duurzaam 
investeren in welbevinden

1. Een kernteam samenstellen

2. De huidige situatie in beeld brengen

3. Visie op welbevinden herijken of ontwikkelen

4. Doelen vaststellen voor de korte en lange 
termijn

5. Ondersteuningsbehoeften bepalen

6. Organiseren en realiseren van activiteiten 

7. Monitoren, evalueren en borgen
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Handreikingen en tools

• Visie bepalen met ‘Waarden Werken voor 
Welbevinden op School’

• Beginsituatie in kaart brengen met ‘Checklist 
Welbevinden op School PO’

• Leerkracht en ondersteunend personeel zijn 
de basis! Handreiking voor leerkrachten 

https://www.trimbos.nl/docs/61bde039-7f1d-4929-8897-ec11bb043022.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRuJGan9T1AhXMuaQKHeVdBawQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pharos.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2FChecklist-Welbevinden-op-School-%25E2%2580%2593-Stand-van-Zaken-PO.docx&usg=AOvVaw3aUB4MwYajhRAacg_idWx9
https://www.trimbos.nl/docs/2298ca28-1978-49a2-93a7-1141c7823fad.pdf
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Afsluiter

Wie wil jij morgen op school een 

oprecht compliment geven?
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Dank!

Achteraf nog vragen? 

S.Dibi@pharos.nl

Alange@trimbos.nl

mailto:S.Dibi@pharos.nl
mailto:alange@trimbos.nl
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Meer lezen?

• NRO www.onderwijskennis.nl

– brede kennisbundeling over Welbevinden

• Nationaal Programma Onderwijs 

– Menukaart

– Vraagbeantwoording 

http://www.onderwijskennis.nl/
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nji.nl/coronavirus/professionals-in-het-onderwijs

