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Inzetten op welbevinden!

Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren én zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het 

best als ze goed in hun vel zitten, goede relaties hebben met anderen en zich veilig voelen op 

school. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed 

onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen en jongeren; de relatie tussen 

welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig.

Welbevinden

uit de twee eigen ouders en 

hun kinderen, ervaren in veel 

gevallen minder levenstevre-

denheid, meer emotionele 

problemen en meer druk door 

schoolwerk.

In de afgelopen jaren is er, 

o.a. vanuit programma’s als 

‘Gezonde School’, ‘Welbevin-

den op school’ en ‘Met Ande-

re Ogen’ aan brede kennis-

ontwikkeling en kennisdeling 

gedaan om scholen te ondersteunen bij het duurzaam 

investeren in welbevinden en om de verbinding met 

partners die kunnen bijdragen aan veerkracht en hulp 

te versterken. Ook de coronaperiode heeft veel extra 

aandacht gegenereerd voor het thema (NJI, 2021). 

Uit onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op 

het welbevinden blijkt dat kinderen en vooral jongeren 

gevoelens (hebben) ervaren van stress, eenzaamheid 

en somberheid. Ze zijn vermoeider geworden, ze zijn 

minder gaan bewegen, ongezonder gaan eten en hun 

schermtijd is toegenomen. Ze misten hun leeftijdgeno-

ten en maakten zich zorgen over hun leerprestaties. Wel 

zijn er grote verschillen tussen kinderen en jongeren en 

hun gezinnen (NJI, 2021). In dit kader wordt gesproken 

van het mattheuseffect: de versterking van sociale en 

kansenongelijkheid. De coronapandemie heeft de on-

Wat is welbevinden?

Wanneer we spreken over ‘wel-

bevinden’, dan gaat het niet al-

leen over het emotionele aspect 

van ‘zich gelukkig en tevreden 

voelen’ maar ook over de fac-

toren die eraan bijdragen dat 

mensen zich goed voelen. Deze 

factoren zijn onder te brengen 

in meerdere gebieden: mentaal, 

emotioneel, gedragsmatig, 

lichamelijk en sociaal. Bij welbe-

vinden gaat het om het werken aan een omgeving die 

in brede zin bijdraagt aan de positieve ontwikkeling tot 

een gezond, sociaal en zelfstandig mens (Schoemaker 

e.a. 2019; Kleinjan e.a. 2020).

Welbevinden bij jongeren

In 2020 verscheen het onderzoeksrapport ‘Geluk onder 

druk’, waarin verslag werd gedaan van twee jaar onder-

zoek onder jongeren (10-18 jaar). Daaruit kwam naar 

voren dat de mentale gezondheid van de bevraagde 

jongeren relatief stabiel was, maar dat 25% van hen 

stress ervaart van school. Daarbij ziet men op bepaalde 

uitkomsten voor specifieke groepen een ongunstiger 

beeld. Jongeren met een migratieachtergrond ervaren 

minder sociale steun, meisjes scoren lager op ervaren 

veerkracht. Jongeren uit gezinnen die niet bestaan 

In context van NPO

Welbevinden is: 
met een positief gevoel in het 

leven (kunnen) staan, zelfvertrouwen, 

geluk, doorzettingsvermogen en energie, 

een gevoel dat je ertoe doet, eigenwaarde, het 

ervaren van steun uit de omgeving, 

het goed weten omgaan 

met je eigen emoties.
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gelijke kansen van kinderen en jongeren extra zichtbaar 

gemaakt (SER, 2021). In dat licht is het belangrijk om 

juist nu in te zetten op een aanpak die ook de groep 

kinderen die harder getroffen zijn ten goede komt (On-

derwijsraad, 2020). 

Voor het mentaal welbevinden van kinderen en jonge-

ren zijn collectieve veerkracht, grip op het eigen leven 

en meedoen doorslaggevend (Kraak & Kleinjan, 2021) 

Die factoren zijn belangrijker 

dan goede schoolprestaties en 

maatschappelijk succes. Door 

het alledaagse opgroeien en 

opvoeden in het gezin opnieuw 

en steviger te verbinden met het 

opgroeien en opvoeden binnen 

de school, de vrije tijd, de wijk-

voorzieningen en andere vormen 

van ondersteuning en zorg, kan 

gebouwd worden aan duurzame 

moderne varianten van ‘a village 

 

"Partnerschap 
tussen ouders en 

school draagt bij aan 
betere leerprestaties: 

het verzuim neemt 
af en kinderen 

vertonen minder 
probleemgedrag."

to raise a child’: een pedagogische omgeving waarin 

iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het mentaal 

welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders. 

Verbindingen leggen tussen de verschillende leefwerel-

den is eveneens essentieel om gelijke kansen te creëren. 

Zo draagt partnerschap tussen ouders en school bij aan 

betere leerprestaties, het verzuim neemt hierdoor af 

en kinderen vertonen minder probleemgedrag tijdens 

de lessen (Lavecchia, Liu & 

Oreopoulos, 2015). Ook we-

ten we dat wanneer de thuis-

cultuur en de schoolcultuur 

beter op elkaar aansluiten, 

leerlingen beter in hun vel 

zitten en gemakkelijker goede 

schoolprestaties leveren (El 

Hadioui, 2011). 

Maar wat betekent dat dan 

concreet voor de inzet op wel-

bevinden in en rond scholen?
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Wat werkt bij het duurzaam inzetten op welbevinden?

Jongeren riepen in het onderzoek ‘Geluk onder Druk’ zelf 

op om binnen de school meer aandacht te hebben voor 

de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ver-

schillende studies laten zien dat sociaal-emotionele com-

petenties samenhangen met schoolprestaties. Leerlin-

gen die over betere sociale en emotionele vaardigheden 

beschikken en zich meer verbonden voelen met school, 

halen betere cijfers. Ook hebben ze meer motivatie om 

te leren. Scholieren die deelnemen aan programma’s 

gericht op het vergroten van sociaal-emotionele compe-

tenties hebben onder andere een positiever zelfbeeld, 

meer zelfvertrouwen en voelen zich meer verbonden met 

school (positieve attitudes over 

school en leraren). Deze verbonden-

heid met school is essentieel, want 

het gevoel of het idee deel uit te 

maken van een gemeenschap, or-

ganisatie of instelling wordt gezien 

als een belangrijke voorwaarde voor 

leren (Dopmeijer, 2020). Daarbij is 

het ook belangrijk om te investeren 

in het versterken van het welbe-

vinden en de sociaal-emotionele 

competenties van leerkrachten en 

schoolteams, om de verbondenheid tussen leerkrachten 

en leerlingen te ondersteunen. Uit verschillende onder-

zoeken komt namelijk naar voren dat ervaren steun van 

leerkrachten en mentoren belangrijk is voor het welbe-

vinden van leerlingen (Kleinjan e.a. 2020; Doornwaard 

e.a. 2021).  

Het is mede vanwege het belang van verbondenheid 

belangrijk dat welbevinden en sociaal-emotionele 

vaardigheden binnen de school niet los gezien worden 

van het pedagogisch-didactische aspect van de school. 

Goed onderwijs, goed klassenmanagement en instructie 

die aansluit bij de leerstijl van de leerling en de groep 

dragen bij aan zelfvertrouwen en het gevoel toegerust te 

zijn op de schoolse taken.

Aanpak op school

Bij het inzetten op welbevinden is het belangrijk om 

niet in te zetten op losse (erkende) interventies, maar 

een brede én gelaagde aanpak te kiezen, die past bij 

de specifieke context van de school en er dus op ver-

schillende scholen anders kan uitzien. Wat leerlingen 

en schoolpersoneel nodig hebben voor het ervaren van 

welbevinden op school hangt onder andere samen met 

de achtergrond van de leerlingen, hun ouders en het 

schoolpersoneel (Pharos, 2021). Door analyse van hoe 

het met kinderen en jongeren (in en buiten school) gaat 

wordt duidelijk welke ondersteuningsvragen er thuis 

en in het vrijetijdsdomein zijn. Het gaat om de vraag: 

wat werkt bij deze leerlingen met deze ouders op deze 

school in deze wijk en deze gemeente? Daarbij is het de 

kunst om wetenschappelijke inzichten te combineren met 

ervaringen uit de praktijk. Het gaat eigenlijk altijd om 

een ‘aanpak op maat’, want 

iedere school heeft iets an-

ders nodig om de schoolbrede 

aanpak gericht op welbevin-

den te versterken. 

Specifieke inzet bij kinderen 

die opgroeien in stressvolle 

omstandigheden

Niet alle kinderen en jonge-

ren groeien op in een situa-

tie waarin ze zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. Stressvolle omstandigheden, zoals 

armoede en discriminatie, beïnvloeden de ontwikkeling 

van deze kinderen vaak nadelig (Loenen & De Haan, 

2021). Dit zijn vaak ook de kinderen die het meest te 

lijden hebben gehad van de coronacrisis. Juist voor deze 

kinderen is een positieve benadering extra belangrijk. 

Werken aan zelfvertrouwen en hoge verwachtingen 

hebben vergroten de kansen van leerlingen,  net als het 

werken aan self-efficacy van leerlingen én leerkrachten 

en aandacht voor een traumasensitieve benadering en 

cultuursensitief werken (Pharos, 2021).

Belangrijk bij dit alles is dat er naast de factoren die ge-

lijke kansen in de weg kunnen staan ook veel veerkracht-

versterkende factoren aanwezig zijn bij deze kinderen, 

hun gezinnen en hun omgeving. Het gaat hier bijvoor-

beeld om het gevoel hebben erbij te horen, je talenten 

kunnen ontwikkelen, goede relaties hebben met belang-

rijke anderen, het om kunnen gaan met tegenslagen, 

kracht halen uit diversiteit etc. Maar ook inzet, motivatie 

 

"We moeten geleerde 
lessen met partners 

vertalen naar 
structurele vormen 

van samenwerking die 
op bestuurlijk niveau 

worden geborgd."
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en ambitie van leerlingen kan hen heel ver brengen 

(OECD, 2018), evenals deelname aan creatieve, spor-

tieve, sociale activiteiten en talentontwikkeling. Om de 

veerkracht van alle kinderen en jongeren te versterken 

is het effectief om veel meer dan nu al gebeurt in te 

zetten  op het stimuleren van burgerparticipatie en sa-

menwerking met het jongerenwerk, sportverenigingen, 

cultuurprogramma’s, welzijnsinitiatieven en informele 

sociale netwerken (RVS, 2018).

Kansen en risico’s bij inzet op welbevinden

Door de lockdown is steeds sterker bij de maatschappe-

lijke partners in het jeugdveld op het netvlies gekomen 

hoe belangrijk de schoolomgeving in het leven van 

kinderen en jongeren is. Als alle andere mogelijkheden 

tot ontmoeting wegvallen, is er digitaal of fysiek bij de 

school het meeste beeld van hoe het met onze jeugd 

gaat. Scholen hebben door het digitaal lesgeven vaak 

een beter beeld gekregen van de omstandigheden 

waarin hun leerlingen opgroeien dan daarvoor. Dit 

geheel, in combinatie met de groeiende kennis over de 

impact van corona op het leven van kinderen, jongeren 

en gezinnen levert urgentie, plannen en middelen om 

plannen uit te voeren op.

De samenwerkende kennispartijen1 verenigd in de 

‘coalitie welbevinden’ binnen het NPO hebben als uit-

gangspunt dat bij de invulling van de aanpak niet iets 

heel nieuws bedacht moet worden, maar dat onder-

steuningsstructuren die werken binnen en rondom de 

school benut en versterkt worden. Dat klinkt overzichte-

lijk, maar in de veelheid van plannen en programma’s 

Welbevinden

1 Schoolpsychologen NIP, NCJ, Pharos, Trimbos-instituut, het Nederlands Jeugdinstituut en het ondersteuningsprogramma  Gezonde School 

   bundelen hun kennis in een ‘coalitie welbevinden’ t.b.v. eenduidige kennisverzameling en -deling binnen en rond het NPO.

www.pomagazine.nl - POM nummer 5 © Instondo 2021



21

nemen we waar dat versnippering op de loer ligt. We 

noemen een paar lijnen die, als er niet op samenhang 

gestuurd wordt, zomaar overlappende plannen voor 

vergelijkbare doelgroepen kunnen opleveren: Herstel-

plannen veerkracht en perspectief gemeenten, lokale 

invulling van het Nationaal Preventieakkoord, NPO, 

Gelijke Kansen Agenda, LEA-REA en OOGO’s onder-

wijs-jeugdhulp. Om samenhang te bevorderen dragen 

we vanuit onze complementaire kennis in gezamen-

lijkheid bij aan de opgaven die afkomen op scholen, 

gemeenten en samenwerkingsverbanden. We bundelen 

onze kennis in handreikingen voor het NPO (menukaart 

en praktijkkaarten op nponderwijs.nl, in de komende 

periode ook op onderwijskennis.nl) en in bredere kennis-

deling over de samenhang tussen steun thuis en in de 

wijk en op school.

Specifieke opgaven samenwerkingsverbanden

Dit kunnen samenwerkingsverbanden doen om bij te 

dragen aan duurzame en samenhangende aanpakken 

gericht op welbevinden:  

• Ze kunnen hun expertise inzetten om scholen te 

helpen bij het in beeld brengen van ondersteu-

ningsvragen van leerlingen en schoolteam, en deze 

om te zetten in een effectieve aanpak. 

• Ze kunnen ervoor zorgen dat ondersteuningsvragen 

van leerlingen uit verschillende scholen geclus-

terd opgepakt worden, evt. in afstemming met de 

gemeente(n). Het helpt voor scholen én gemeenten 

als niet alle inzet in en om school afzonderlijk op 

schoolniveau geregeld hoeft te worden.

• Ze kunnen met de gemeentelijke partners van 

onderwijs, jeugdgezondheidszorg, leerplicht, 

jeugdhulp en Wmo nadenken over analyse en aan-

pak. Zo kunnen ze bijvoorbeeld alle kennis over hoe 

het met kinderen en jongeren, gezinnen en wijken 

gaat, in een brede jeugdmonitoring onderbrengen 

en duiden t.b.v. een meer collectieve en afgestemde 

aanpak (zie ook Stappenplan samenhang corona- 

steunpakketten jeugd | Nederlands Jeugd-instituut 

(nji.nl))

• Ze kunnen kennisdeling tussen de scholen en sa-

menwerkingspartners vanuit gemeentelijk domein 

bevorderen door mee te denken over duurzame 

inzet van deze tijdelijke middelen om de kwaliteit 

van de ondersteuningsstructuur in en om school te 

bevorderen.

• Ze kunnen de geleerde lessen met partners verta-

len naar structurele vormen van samenwerking die 

op bestuurlijk niveau (samenwerkingsverband en 

oogo) worden geborgd.

Voorbeelden van duurzame en samenhangende aan-

pakken benutten de auteurs graag voor kennisontwik-

keling en kennisdeling. Informatie kan gemaild worden: 

c.deen@nji.nl. 

Meer lezen? Zie de literatuurverwijzingen vanuit dit 

artikel: www.pomagazine.nl.
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