Praktijkkaart Welbevinden
van analyse naar interventies

Wat is welbevinden?
Onder welbevinden verstaan we 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.
Samenwerkende partijen
Deze praktijkkaart is opgesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs,
om scholen te helpen bij herstel van veerkracht en welbevinden in tijden van corona.
In deze kaart werken we uit hoe scholen (met hun partners) voor de korte termijn focus
kunnen bepalen voor hun aanpak. De kaart is geschreven voor het voortgezet onderwijs,
maar ook voor andere onderwijstypen te benutten.

Doel van deze praktijkkaart
Deze praktijkkaart biedt een praktische handreiking om als schoolteam, door middel van een globale
analyse, interventies te kiezen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden.
Deze praktijkkaart is een uitwerking van het ‘stappenplan bij schoolscan’ (domein ‘sociaal-emotionele
ontwikkeling en welbevinden’) en vormt een brug tussen het bepalen van prioriteiten en kiezen van
interventies op korte termijn. Ook vraagt deze praktijkkaart aandacht voor het welbevinden van het
schoolteam.
Voor wie is deze praktijkkaart bedoeld?
De praktijkkaart is in eerste instantie bedoeld voor schoolteams in het voortgezet onderwijs.
De termen en voorbeelden in deze praktijkkaart zijn afgestemd op deze context. De inhoud is echter
ook goed toepasbaar op de context van het primair onderwijs en MBO. De kaart kan gebruikt
worden in zowel regulier als speciaal onderwijs.

Wie voert de schoolanalyse op welbevinden uit?
De uitvoering ligt primair bij schoolteams (mentoren,
docenten, schoolleiding, onderwijsondersteuning).
De schoolleiding neemt het initiatief en draagt er zorg
voor dat de uitvoering aansluit bij het schoolbeleid.
De schoolleiding werkt in de aanpak samen met
het interne ondersteuningsteam van de school en
zoekt aansluiting met de ketenpartners. Het kan
helpen om een ‘analyseteam’ in te stellen dat zorgt
voor een consistente aanpak en bundeling van alle
aandachtspunten, om de focus voor de aanpak
te bepalen. We adviseren om ook één van de
ketenpartners van de school en een schoolpsycholoog
of orthopedagoog van de school, het schoolbestuur
of samenwerkingsverband te laten participeren om de
analysekracht te vergroten én de verbinding naar de
steun voor gezin en wijk te kunnen maken.
Wat moet er gedaan worden?
De basis voor deze praktijkkaart is de ‘piramide
Welbevinden’ (zie figuur 1), gebaseerd op
‘handelingsgericht werken in het onderwijs’. We volgen
de uitgangspunten van deze piramide in de stappen die
we uitwerken.

1. In kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften
van het schoolteam
Aandacht voor het welbevinden van de leerlingen
begint bij aandacht voor het welbevinden
van het team! Het in kaart brengen van de
ondersteuningsbehoeften van een schoolteam
is essentieel. Handvatten bij het versterken van
de veerkracht zijn te vinden op www.psynip.nl/
schoolpsychologen.
2. Een ‘analyseteam’ inrichten
Een analyseteam bepaalt welke aspecten van
welbevinden in kaart gebracht worden en op welke
manier. Het analyseteam kan gevormd worden door
iemand uit de schoolleiding, één of meerdere docenten,
de ondersteuningscoördinator, een schoolpsycholoog
of orthopedagoog en een ketenpartner uit het
ondersteuningsteam.
Toelichting op de keuze voor aspecten van
welbevinden:
Het concretiseren van aspecten op het gebied van
sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden is best
lastig. Het zijn brede begrippen en er zijn verschillende
definities. Op grond van onderzoek naar de impact

Figuur 1

Inzicht in welbevinden van leerlingen: altijd belangrijk, maar juist nu!

Inzicht in welbevinden van leerlingen: altijd belangrijk, maar juist nu!

Niveau 3:

Relatie en interactie leerling - leraar - ouders

Kernpartners denken beleidsmatig en inhoudelijk mee

Voor enkelen (5-10%*) is intensieve
ondersteuning nodig, zowel binnen als buiten
de school, in samenspraak met kernpartners.
Niveau 2:
Voor een groep leerlingen (15-20%*) kan meer nodig zijn op
het gebied van welbevinden:
Aanvullende gesprekken met intern
ondersteuningsteam en evt. kernpartners.
Evt. gebruik van extra instrumenten volgens
principes handelingsgericht diagnostiek.
Niveau 1:
Cyclisch handelen voor ALLE leerlingen. Voor ongeveer 80-85%* is dit
voldoende op het gebied van welbevinden.
- Cyclische leerling-mentor-oudergesprekken.
- Mentorlessen welbevinden, SEL lessen
- Observaties in de klas.
- Reeds ingebedde volgsystemen uit ondersteuningsstructuur, zoals ZIEN,
SCOL, Kijk!, vragenlijsten/betrokkenheid GGD.

Met als doel: zicht
krijgen op en tegemoet
komen aan de
onderwijs- en
ontwikkelbehoeften
van de leerlingen.

Als we weten wat de onderwijs- en
ontwikkelbehoeften van onze leerlingen zijn én
de ondersteuningsbehoeften van de docenten
om hieraan tegemoet te komen,
dán kunnen we effectieve interventies kiezen die
duurzame ontwikkeling beogen en die
aansluiten bij de doelen die je nastreeft voor het
onderwijs!

Fundament van goed onderwijs en welbevinden: sterke leraren als voorwaarde.
Wat heeft dit schoolteam, met deze leerlingen en deze ouders, in deze tijd nodig om aan de onderwijs- en
ontwikkelbehoeften van leerlingen te voldoen om gestelde doelen te behalen?
Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van het schoolteam?
Leraren (groepsleerkrachten, ib’ers, mentoren, zorgcoördinatoren, etc.) hebben bijvoorbeeld behoefte aan:
-

Zicht op en werken aan welbevinden schoolteam: hoe is het met de eigen veerkracht, het gevoel van competentie?
Gesprekstechnieken vergroten: signaleren, oplossingsgericht, doorverwijzen.
Samenwerken met externen.
Instrumenten en tools.
Tijd en gelegenheid om activiteiten aan te bieden, die passen bij de doelen.
Inhoudelijk en procesmatig meedenken van onderwijsadviseurs / schoolpsychologen / orthopedagogen (intern of
extern) bij het maken van de schoolscan, analyse en plan van aanpak.
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Gebaseerd op HGW en het Three-Tier model, ook gebruikt bij PBS, Groepsplan Gedrag en Education
Endowment Foundation (EEF, What Works Centre for Education)
*Het kan zijn dat de percentages in deze Coronaperiode wat afwijken van de standaard, dat
betekent dat je misschien in niveau 1 al intensievere aanpak (niveau 2 en 3) nodig hebt.

van de coronacrisis op het welbevinden van kinderen
en jongeren en in aansluiting op de gehanteerde
beschrijving van welbevinden in het kader hierboven bij
deze praktijkkaart, onderscheiden we:
• Aanwezigheid op school
• Aanwezigheid bij online lessen
• Energie
• Concentratie
• Contact met medeleerlingen
• Contact met docenten
• Motivatie voor school
• Omgaan met emoties
• Algemene stemming
• Self-efficacy
• Veerkracht bij de leerling
• Veerkracht in het gezin
• Ervaren stress bij de leerling
• Ervaren sociale veiligheid
Begripsverheldering en aanvullende suggestie:
• In plaats van ‘contact met medeleerlingen en
docenten’ kan ook gekozen worden voor de term
‘sociale vaardigheden’.
• Onder ‘self-efficacy’ verstaan we het vertrouwen
van een persoon in de eigen bekwaamheid om
met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar
omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak
te volbrengen of een probleem op te lossen.
• Onder ‘veerkracht’ verstaan we het vermogen
dat je in staat stelt om te gaan met en te
herstellen van stress, veranderingen en tegenslag.

3. Aspecten concretiseren
Het gaat hierboven om begrippen die te maken
hebben met of een indicatie geven voor welbevinden.
Sommige zijn concreet waarneembaar (aanwezigheid,
energie, concentratie, contact, algemene stemming),
andere zijn dat niet en vragen om een inschatting
(motivatie voor school, omgaan met emoties, geloof
in eigen kunnen, veerkracht, ervaren stress en ervaren
sociale veiligheid).
Als analyseteam bepaal je samen de relevante aspecten
voor jullie school. We raden aan om die aspecten
te kiezen die ‘ertoe doen’, met andere woorden:
aspecten die nuttige informatie opleveren voor het
kiezen van passende interventies op deze school, met
dit team, deze leerlingen en deze ouders, in deze
woonomgeving. Besteed bij deze keuze aandacht aan
hoe je in beeld brengt wat goed gaat en wat versterkt
kan worden.

Dat kan betekenen dat alle hierboven beschreven
aspecten van welbevinden meegenomen worden,
maar je kunt ook een selectie maken. Er kan ook
gekozen worden voor andere termen, als die beter
aansluiten bij de termen die al gebruikt worden en
dus bekend zijn in de school. Belangrijk is wel om
eenduidigheid te bevorderen bij het gebruik van de
begrippen. Een korte beschrijving maken helpt.
4. De snelle prioritering
Een eerste stap om te komen tot een prioritering, is
het maken van een top 3. Het analyseteam vraagt alle
mentoren een ‘top 3’ te maken van aspecten waarover
zij zich zorgen maken bij hun klas. Evenals een top
3 van de aspecten, ook buitenschools, waarvan ze
inschatten dat die de veerkracht van hun leerlingen
versterkt.

5. Uitgebreider inventariseren: groepsoverzichten
Een uitgebreidere manier om te inventariseren gaat als
volgt: de mentor maakt een overzicht van de (mentor)
klas (in Excel of Word, zie figuur 2 voor een voorbeeld
en www.psynip.nl/schoolpsychologen voor de Excelsheet zelf).
Van boven naar beneden (eerste kolom) komen de
initialen van de leerlingen uit de mentorklas.
Van links naar rechts (eerste rij) komen de gekozen
aspecten van welbevinden.
Vervolgens maakt de mentor bij elke leerling een
inschatting per aspect door in het bijbehorende vakje
een getal in te voeren:
0 = ik maak me geen zorgen
		➔ de cel kleurt nu groen
1 = ik maak me een beetje zorgen
		➔ de cel kleurt nu geel
2 = ik maak me grote zorgen
		➔ de cel kleurt nu rood
Tips bij stap 4) en 5):
• Het analyseteam kan een keuze maken tussen
stap 4 en 5, of een combinatie van beide
inventarisaties inzetten. Bij beide stappen is
Figuur 2

Figuur 3

het belangrijk om aanvullend met leerlingen in
gesprek te gaan, persoonlijk of in een mentorles,
over waar zij behoefte aan hebben op het gebied
van welbevinden. Dat betekent de vraag stellen:
wat zijn aandachtspunten, wat hebben jullie nu
nodig (individueel en als klas)? Waar zijn jullie het
meeste mee geholpen, nu en komend schooljaar?
Binnen school en buiten school?
• Het gaat bij de inventarisaties om inschattingen
die gebaseerd zijn op bronnen. Mentoren
kennen hun leerlingen over het algemeen
goed: zij hebben contact (gehad) met hun
leerlingen en ouders, zij hebben informatie uit
leerlingvolgsystemen en absentieregistratie, zij
hebben informatie uit leerlingbesprekingen,
OPP’s en hun eigen observatie. Dat zijn
allemaal bronnen die aansluiten bij de
ondersteuningsstructuur in de school. Er hoeven
niet ‘nu ineens’ uitgebreide vragenlijsten
afgenomen te worden om een inschatting te
maken van het welbevinden van leerlingen.
Wanneer vragenlijstonderzoek al plaatsvond
op je school (bijvoorbeeld de sociale
veiligheidsmonitor), is dat een mooie bron om
uit te putten. Wanneer dat niet zo is, dan is het

handiger om nu eerst een globale inschatting
te maken op grond van de bronnen die je wel
hebt en in een later stadium te gaan kijken of
en welke vragenlijst standaard afgenomen kan
worden op de school. Dat hoeft niet nu.
• Inschattingen door mentoren blijven natuurlijk
subjectief. Het kan nuttig zijn om als mentor
iemand te raadplegen uit het docententeam of
het ondersteuningsteam, wel met inachtneming
van de richtlijnen rond privacy.
6. Ontbrekende gegevens verzamelen, verdieping
waar nodig.
Mentoren zullen merken dat zij aspecten niet weten
of niet alle vakjes voor alle leerlingen in kunnen vullen.
Soms ontbreekt het aan kennis van de situatie en zijn
er dus ‘witte vlekken’. Op dat moment kan, als dat
relevant lijkt, de mentor navraag doen bij de leerling,
de ouders en eventuele hulpverleners/ketenpartners.
Hierbij gelden de bekende richtlijnen met betrekking
tot privacy en gegevensuitwisseling. Wanneer er veel
zorgen over een leerling zijn, dan wordt er met leerling
en ouders en het brede ondersteuningsteam nagedacht
over welke aanvullende stappen gezet kunnen worden.
Nadere diagnostiek kan daar één van zijn.
7. Analyseren
De inventarisaties of groepsoverzichten geven een
beeld per klas:
• Wat gaat er goed in deze klas?
• Waar zitten de zorgen/aandachtspunten in deze
klas?
• Welk beeld zien we per leerjaar, per niveau?
• Welk beeld zien we van de school als geheel?
Per afdeling kunnen de uitkomsten van de
groepsoverzichten gelegd worden naast
groepsoverzichten op het gebied van leerresultaten.
Kunnen we verbanden leggen en gevolgen inschatten?
Bij het maken van de analyses per leerjaar en per
niveau is het goed om de initialen van de leerlingen uit
de overzichten te halen. Het gaat hier namelijk om een
algemeen beeld.
Stel in het analyseteam elkaar de volgende vragen:
• Welke signalen komen uit de overzichten naar
voren?
• Van welke signalen verwachten we dat ze vanzelf
verdwijnen als de school weer helemaal open
is? Bedenk met elkaar: iets signaleren betekent
nog niet dat je (meteen) iets moet doen. Wat
verwachten we aan ‘spontaan herstel’?
• Welke signalen (aandachtspunten) vragen op
welk niveau om actie en op welke termijn?
Onderscheid hierbij a) korte en langere termijn

en b) in de school en buiten de school. Betrek
hierbij leerlingen (bijvoorbeeld de leerlingenraad),
ouders (ouderraad) en ketenpartners.
• Kunnen de partners van buiten de school
meedenken over passende ondersteuning
van welbevinden, binnen en buiten school?
(gemeenten zetten ook ondersteuning in om
bij te dragen aan welbevinden en herstel van
veerkracht, die is door scholen te benutten).
8. Keuze voor aanpak en interventies
Op korte termijn is het raadzaam om te kiezen voor
interventies die zoveel mogelijk aansluiten bij wat
er al gebeurt in en rond de school en passen bij het
‘goed vakmanschap’ van de leraren op het gebied
van pedagogiek en didactiek. Dit hoeven geen ‘grote’
interventies te zijn. Het gaat om een gezamenlijk kijken
en vragen en dáárop acteren, met gebruikmaking
van ‘gezond verstand’ en alle ervaring in het brede
ondersteuningsteam.
Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat veel leerlingen zich niet
goed concentreren op de les doordat ze elkaar hebben
gemist en willen kletsen, kan ervoor gekozen worden
om daar meer gelegenheid voor te geven.
Wanneer er zorgen zijn over het ‘self-efficacy’ van
leerlingen, dan is het voor de hand liggend om
aandacht te besteden hieraan in de mentorles en in
gesprekken met ouders en leerlingen, maar ook om stil
te staan bij de didactiek en wijze van toetsen. In een
nog te verschijnen praktijkkaart worden de lessen over
dit aspect van welbevinden vanuit de ‘gelijke kansen
aanpak’ in beeld gebracht.
Wanneer blijkt dat een groot deel van de leerlingen
vermoeid is doordat hun dag-nachtritme is
verschoven, dan kan in overleg met de ouders en
de kernpartners rondom de school gekeken worden
wat zij kunnen doen voor de school. Wellicht kan
de jeugdgezondheidszorg, het jongerenwerk of de
verslavingszorg (gamen) ouders en kinderen steunen
bij herstel van ritme. Werk hierin volgens de bestaande
ondersteuningsstructuur en sluit aan bij bestaande
samenwerkingen met kernpartners binnen de regio.
9. Plan van aanpak
Het analyseteam geeft aanbevelingen aan de
schoolleiding over de te volgen korte termijn aanpak,
mogelijk al met een doorkijkje naar volgend schooljaar.
De beschikbare kennis over effectieve aanpakken
wordt hierbij betrokken.
In het plan van aanpak is ook aandacht voor het
behouden en versterken van de veerkracht en vitaliteit
van het team.

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):
De Database van het Loket Gezond Leven:
Database PO
Database VO
Database 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
Deze praktijkkaart richt zich op de aanpak van
welbevinden op de korte termijn, ten tijde van corona.
Er is op verschillende plekken inspiratie te vinden voor
het versterken van welbevinden in de klas en op school,
bijvoorbeeld:
Het schoolprogramma ‘Welbevinden op School’
Het lespakket ‘Je Brein de Baas’
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