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Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen 
Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in 

hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Scholen hebben hier invloed op door het pedagogisch klimaat op de 

school bewust vorm te geven. 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. 

Wat is welbevinden? 

Onder welbevinden verstaan we met een positief gevoel en positief 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. Wanneer we spreken over “welbevinden” dan 

spreken we niet alleen over het emotionele aspect van “je gelukkig en tevreden voelen” maar ook over de 

factoren die eraan bijdragen dat mensen zich goed voelen. Deze factoren zijn onder te brengen in meerdere 

gebieden: mentaal, emotioneel, gedragsmatig, lichamelijk en sociaal.  

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. 

Waarom werken aan welbevinden op school? 

Welbevinden en leerresultaten kunnen niet los van elkaar gezien worden. In algemene zin kunnen we zeggen dat 

sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling elkaar beïnvloeden. Dat is niet nieuw, dat wisten we al 

lang vóór de coronacrisis. In deze tijd van corona is het wel extra belangrijk om, samen met het inlopen van 

onderwijsvertragingen, te investeren in het welbevinden van leerlingen. 

Leerlingen komen beter tot leren als ze een bepaalde mate van welbevinden ervaren. Aandacht voor welbevinden 

van leerlingen op school en thuis draagt ertoe bij dat leerlingen zich sociaal-emotioneel beter kunnen 

ontwikkelen. Dit komt hun leerresultaten ten goede.  

Andersom geldt ook: goed onderwijs bevordert het welbevinden van leerlingen. Kwalitatief goed onderwijs, 

waarin (onder andere) aandacht is voor doelgericht werken, een heldere lesopzet, een positieve relatie tussen 

leraar en leerling, hoge verwachtingen en effectieve feedback, verhoogt bij leerlingen het gevoel van competentie 

(geloof in eigen kunnen of ‘self-efficacy’) en daarmee hun motivatie en welbevinden. Dit sluit aan bij de 

basisbehoeften relatie, autonomie en competentie.  

Wanneer kinderen en jongeren te maken hebben met stressvolle omstandigheden (denk aan het gevlucht zijn uit 

een ander land, het meemaken van geweld in het gezin of in de buurt, het opgroeien in armoede of met ziekte 

en meer actueel de coronacrisis), kan dit nadelig zijn voor hun ontwikkeling. Aandacht voor welbevinden op 

school vraagt een aanpak die past bij de specifieke context van de school en kan er dus op verschillende scholen 

anders uitzien.  

In het onderwijs gaat het om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het vinden van een mooie balans 

tussen deze drie is belangrijk, zeker nu. 

Wat zegt het onderzoek? 

Uit onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op het welbevinden blijkt dat kinderen en vooral jongeren 

gevoelens ervaren van stress, eenzaamheid en somberheid. Ze zijn vermoeider, ze zijn minder gaan bewegen, 

ongezonder gaan eten en hun schermtijd is toegenomen. Ze missen hun leeftijdgenoten en maken zich zorgen 
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over hun leerprestaties. Wel zijn er grote verschillen tussen kinderen en jongeren en hun gezinnen. Er zijn 

kinderen en jongeren die geen problemen hebben ondervonden of voor wie de coronacrisis veel positiefs heeft 

gebracht (door bijvoorbeeld minder prikkels, meer aandacht in het gezin) Reeds bestaande emotionele, sociale en 

fysieke problemen lijken te verergeren. In dit kader wordt gesproken van het ‘Matheuseffect’ en het risico van 

toename in kansenongelijkheid. 

Uit onderzoek weten we dat werken aan het welbevinden van leerlingen leidt tot betere leerprestaties, betere 

sociale en emotionele vaardigheden, een afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten, een 

afname van de inzet van jeugdhulp en jeugdzorg, een verbetering van het werkgeheugen en de concentratie, een 

positievere houding tegenover school en leerkrachten, meer motivatie om te leren, minder vertraging bij het 

halen van diploma, minder schooluitval en een betere startpositie voor maatschappelijke participatie.  

De effecten van interventies gericht op welbevinden zijn groter wanneer ze zijn verankerd in de reguliere 

onderwijspraktijk en worden ondersteund door scholing en trainingen voor het personeel. Daarnaast speelt mee 

hoe de interventie wordt uitgevoerd en in hoeverre leerkrachten/docenten achter de interventie staan. Een 

bepalende factor voor het duurzaam inzetten op welbevinden binnen het onderwijs is dat het thema welbevinden 

en de urgentie daarvan ervaren wordt binnen de school. Ook een goede samenwerking met ouders en met de 

ondersteunende partijen binnen en buiten de school is belangrijk (denk bijvoorbeeld aan schoolmaatschappelijk 

werk, pedagogen, schoolpsychologen, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jongerenwerk).  

Hoe zet je op korte termijn in op welbevinden? 

Op korte termijn is het belangrijk om goed in kaart te brengen op welke gebieden van welbevinden er momenteel 

zorgen zijn. Dit kan verschillend zijn per school, per klas en per kind. In het kader van de schoolscan is het aan te 

bevelen om in eerste instantie als schoolteam (samen met je ondersteuningsteam) een globale inschatting te 

maken op verschillende domeinen van welbevinden en dat te verbinden met korte termijn interventies. 

Rekening houdend met de definitie van welbevinden, de resultaten uit onderzoek én de context van de school, 

kan gedacht worden aan de volgende domeinen: aanwezigheid op school en in de online lessen, energie, 

concentratie, contact met leeftijdgenoten, contact met docenten, motivatie voor school, omgaan met emoties, 

algemene stemming, gevoel van eigen kunnen (‘self-efficacy’), veerkracht van de leerling, veerkracht in het gezin. 

In de praktijkkaart ‘Welbevinden: van analyse naar interventie’ staat een manier waarop je als schoolteam een 

inschatting kunt maken op deze domeinen, (en hier de link naar de praktijkkaart toevoegen). 

Hoe zet je duurzaam in op welbevinden?  

Het meest effectief blijken integrale programma’s te zijn die over een langere tijd zijn uitgespreid, waarbij 

leerkrachten goede training krijgen, ouders ondersteuning krijgen in de opvoeding en leerlingen ondersteund 

worden in sociaal-emotionele ontwikkeling en psychisch welbevinden. Bij een brede of integrale aanpak wordt 

iedereen in en om de school betrokken: schoolleiding, leraren, leerlingen, ouders/opvoeders, wijk en de 

jeugdhulp. Het ondersteunen van leerlingen met extra ontwikkelbehoeften kunnen scholen niet alleen. Daar is 

deskundigheid bij nodig, wat een goede samenwerking tussen scholen en de jeugdhulppartijen rondom de 

scholen van groot belang maakt. 

Hier zijn de nodige handreikingen en handvatten voor beschikbaar (via het landelijke ondersteuningsprogramma 

Welbevinden op School gericht op PO en VO: www.welbevindenopschool.nl). Zie bijvoorbeeld de handreiking 

‘Bevordering mentale gezondheid jeugd’ voor scholen en gemeenten (klik hier). Voor de specifieke situatie na 

Corona komen in de komende periode nog aanvullende praktijkkaarten beschikbaar. 

Wat voor type interventies zijn er?  

Er is een grote verscheidenheid in typen interventies die zich richten op het vergroten van het welbevinden van 

kinderen en jongeren. De meest voorkomende typen interventies in de schoolcontext zijn interventies die zich 

richten op: 

• Sociaal-emotionele vaardigheden 

• Sociale probleemoplossende technieken (sociale vaardigheden) 

http://www.welbevindenopschool.nl/
https://www.trimbos.nl/docs/f34b56cc-e0f8-437b-9c19-6eb58f61b81c.pdf
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• Veerkracht (leerlingen en leerkrachten) 

• Mindfulness / meditatie 

• Conflicthantering  

• Het inzetten van peer mediators 

• Het tegengaan van pesten 

• Woede beheersingsprogramma 

• Stressmanagement en coping vaardigheden 

• Vaardigheden om ‘nee’ te zeggen 

• Training van leerkrachten in klassenmanagement en eigen competenties 

• Oudertraining in opvoedvaardigheden 

• Cognitieve gedragstherapie (voor specifieke groepen) 

 

Vaak wordt er ingezet op een combinatie van bovenstaande typen interventies. Zoals aangegeven is het  van 

belang dat interventies aansluiten bij een analyse (wat is nodig?) en ingezet worden binnen een brede of 

integrale aanpak gericht op welbevinden. Voor je een van deze interventies toepast in je leeromgeving, is het dan 

ook belangrijk om in je aanpak antwoorden te formuleren op de volgende vragen: 

1. Hoe koppel je deze interventies aan het reguliere lesprogramma? 

2. Hoe zorg je voor geschikte trainingen voor leerkrachten/docenten en andere medewerkers om de 

interventies effectief te kunnen begeleiden? 

3. Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers de elementen van welbevinden en sociaal-emotioneel leren 

consistent verankeren in de dagelijkse schoolpraktijk en toepassen bij alles wat ze doen? Hoe neem je 

daarin ook de ouders mee: interventies werken het best als ouders ze kunnen ondersteunen.  

4. Hoe kun je interventies op een zorgvuldige manier afstemmen op kwetsbare of risicoleerlingen? 

5.  Hoe zorg je ervoor dat interventies aansluiten bij de behoefte (en dus bij de analyse) en op de juiste 

wijze worden uitgevoerd?  

 

Deze vragen kunnen scholen samen oppakken met hun partners uit schoolbesturen (kwaliteitsmedewerkers) 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten.  

Ook van belang is om bij de aanpak verbinding te leggen met initiatieven vanuit de gemeenten in het kader van 

het Deltaplan jeugd. In mei komt een stappenplan beschikbaar voor beleidsmedewerkers van onderwijs en 

gemeenten om te helpen een samenhangende aanpak voor herstel van veerkracht en welbevinden na Corona 

vorm te geven. 

 

Waar kun je effectieve interventies vinden? 

Specifieke interventies gericht op welbevinden van leerlingen zijn te vinden in: 

De Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi):  

https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies  

De Database van het Loket Gezond Leven: 

https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht5/po 

https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht5/vo 

https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht5/mbo 
 

Ook is recent een rapport verschenen waarin interventies in de schoolcontext die gericht zijn op het 

versterken van de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren worden 

beschreven: 

Mentale gezondheid voor jongeren (nji.nl) 

  

 

https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies
https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht5/po
https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht5/vo
https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht5/mbo
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werken-aan-mentale-gezondheid-van-jongeren.pdf
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