Welbevinden
OP SCHOOL
Onderdeel van de Gezonde School

Welbevinden op school
Informatie voor scholen
Welbevinden, wat is dat?
Welbevinden is een veelomvattend begrip: bekende termen zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, psychisch
welbevinden, psychische of mentale gezondheid vallen alle onder “welbevinden”. Meer concreet kunt u denken aan
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.

Welbevinden op school: waarom is het nodig?
“Als een kind zich niet goed voelt heeft het ook geen nut om het
onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan
de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat, dan is de
basis gelegd voor onderwijs.” (intern begeleider)

emotioneel, gedragsmatig en sociaal vlak. Alle aspecten
van de onderwijssetting worden betrokken: management,
pedagogisch klimaat, interne communicatie, visie, relatie met
ouders, en de fysieke omgeving: Ook de inrichting van het
schoolplein draagt bij aan het welbevinden van kinderen.

Welbevinden is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen
om goed te kunnen functioneren en leren. Structurele
aandacht voor welbevinden op school leidt tot:
 Betere leerprestaties van kinderen
 Kinderen die met plezier naar school gaan en zich
betrokken voelen bij de school.
 Meer bevlogen leerlingen met meer gelijke kansen.
 Grotere betrokkenheid van ouders bij school.
 Minder gedrags- en emotionele problemen en meer
harmonie en goede sfeer in de klas.
 Kwetsbare leerlingen zijn eerder in beeld.
 Goede samenwerking met een multidisciplinair netwerk
van hulpverleners.
 Samen met lokale (zorg)partners de psychosociale
ontwikkeling van leerlingen ondersteunen.
Uiteindelijk leidt het tot minder psychosociale problemen
bij leerlingen.

Het streven is naar:
 Een positief pedagogisch klimaat: De school is een veilige
plek met duidelijke afspraken, goede interactie tussen
leerkrachten en kinderen en een positieve omgang tussen
kinderen onderling.
 Het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van
leerlingen en het bevorderen van het welbevinden van de
leerkrachten. Een leerkracht onder veel stress zal moeilijker
het welbevinden van kinderen kunnen bevorderen.
 Het actief betrekken van ouders/verzorgers bij
schoolbeleid en bij de schoolactiviteiten: Omgangsvormen
van school en thuis kunnen op elkaar afgestemd worden.
 Het bieden van ondersteuning aan leerlingen met een
extra zorgbehoefte. Leerkrachten weten hoe ze signalen van
leerlingen moeten oppakken en verwijzen naar de juiste hulp.

Welbevinden op school: hoe doe je dat?
Zorgen voor Welbevinden op school vereist een brede
school-benadering: het welbevinden van alle leerlingen
en schoolpersoneel wordt bevorderd door een combinatie
van bewustwording, training, signalering en beleid.
Uitgangspunt is een brede definitie van welbevinden:
leerlingen en teamleden worden getraind op mentaal,

Een aanpak op maat die past bij de leerlingen
Wat leerlingen en schoolpersoneel nodig hebben voor het
ervaren van welbevinden op school hangt samen met hun
achtergrond. Daarin zijn grote verschillen tussen scholen
en schoolpersoneel. Iedere school heeft een eigen karakter,
deels expliciet en zichtbaar, deels impliciet aanwezig. Het
vertrekpunt bij het ontwikkelen van de aanpak moet dus ook
het “karakter” van de school zijn en de eigenschappen van de
leerlingen.

VOORBEELD
Welbevinden op de Parkschool in Delft
De Parkschool is een multiculturele, Gezonde School (GS) in
een aandachtwijk in Delft. Deze freinetschool werkt sinds
een aantal jaren bewust en gericht aan het welbevinden van
de leerlingen, daarbij ondersteund door de Gezonde Schooladviseur. De school draagt sinds schooljaar 2016-2017 het
GS-vignet op Welbevinden.
De Parkschool heeft haar pedagogische visie helder
verwoord in de schoolgids, met duidelijke waarden en
normen. Ieder kind moet zich lekker voelen, het gevoel
hebben er toe te doen en weten waar het terecht kan bij
problemen. Er is een zes-sterrensysteem om goed gedrag te
stimuleren:
« Wij helpen elkaar als het nodig is
« Wij houden rekening met elkaar
« Wij zijn vriendelijk en beleefd
« Wij horen meer als we luisteren
« Wij vinden dat iedereen gewoon anders mag zijn
« Wij zijn zuinig op de spullen van onszelf en van de ander
In de hal bij binnenkomst en in ieder klaslokaal hangen deze
sterren op een gelamineerde poster, met uit te delen sterren.

“De Parkschool is meer dan een school, het heeft
een thuisgevoel. Er zijn veel activiteiten, veel
feesten. Iedereen is altijd vrolijk, iedereen is
welkom, als er iets is kun je altijd terecht.” (ouder)
	Binnen de Parkschool is een aantal leerkrachten met
een speciale opleiding als kindercoach, Mindfulnesstrainer of gedragsspecialist. Ze hebben veel kennis over
wat een goede sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)
is en het herkennen van risico’s. Op school is kennis
aanwezig over: hoe een positieve ontwikkeling binnen
school bevorderd kan worden en hoe er preventief kan
worden gereageerd, door veel informatie over kinderen
te delen. Leerkrachten krijgen advies hoe om te gaan
met moeilijke kinderen en - situaties en het voeren
van kind-gesprekken. Het pedagogisch kernteam is
opgeleid in trauma sensitief lesgeven. Schoolpersoneel
geeft het goede voorbeeld door op een prettige manier
met elkaar om te gaan, aardig en vriendelijk te zijn en
oplossingsgericht te reageren.

	Een schoolbrede aanpak is succesvol wanneer iedereen
in en rond de school zich betrokken voelt bij de inhoud
daarvan. Leerlingen mogen echt meebeslissen, er
zijn leerlinggesprekken over het eigen leren en iedere
dag leerlingvergaderingen per klas. Klassenouders
zijn zichtbaar aanwezig op school met hun foto en
naam op het raam van de klas; ze zijn herkenbaar en
aanspreekbaar voor andere ouders. De Parkschool heeft
een actieve ouderraad die door een leerkracht wordt
begeleid. Zowel de directeur als alle leerkrachten zijn
heel laagdrempelig benaderbaar voor alle ouders.
	De Parkschool werkt samen met ketenpartners
om leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en
opvoedingsproblemen snel en adequaat te helpen.
Binnen de school is een intern begeleider, een
kindercoach en een gedragsspecialist actief. Buiten de
school zijn er contacten met jeugdgezondheidszorg,
buurtsportcoach, jeugdteam van gemeente en
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De school
gebruikt een leerlingvolgsysteem (Zien en Kijk) voor
het bijhouden van de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen.
	De Parkschool werkt met verschillende doelgerichte
programma’s die door de hele school heen worden
gebruikt en tijdens de lessen worden ingezet.
Het gaat om aandachtstraining (Mindfulness),
weerbaarheidstraining, sociale vaardigheidstraining
en Rots en Water.

“Op school leer je vrienden te maken en hoe
anderen reageren. Het is raar om eerst gepest
te worden en daarna met de pester vrienden te
worden.” (leerling)

“Kinderen zijn meer verantwoordelijk geworden
voor hun eigen leerproces.” (leerkracht)

!

Wil je zien hoe het gaat op de Parkschool? Kijk naar het filmpje https://player.vimeo.com/video/266072057

VOORBEELD
Welbevinden op het Spectrum
Het Spectrum is een school in Delfgauw met zeer mondige
ouders. Ondanks gedragsregels, die opgesteld waren met
leerlingen en ouders, was er toch sprake van pestgedrag en
onderhuidse onrust. Met alle betrokkenen is toen gekozen
voor een brede en planmatige aanpak op welbevinden: Er
zijn bewuste keuzes gemaakt uit de menukaart Gezonde
School, waardoor er nu “een deken over de school ligt waar
welbevinden op alle plekken aan bod komt”. Het Vignet
Welbevinden is gehaald. Er zijn duidelijke gedragsregels
ingevoerd. De school heeft een groen en beweegvriendelijk
schoolplein dat bijdraagt aan het welbevinden van leerlingen.
Het schoolgebouw heeft een metamorfose doorgemaakt.
Schilderwerk is lichter waardoor het rust uitstraalt en de
hal is ingericht als een soort terras met gezellige hoekjes
aangekleed met planten.

“Welbevinden is een belangrijke voorwaarde voor
leerlingen om goed te kunnen functioneren en
leren.” (intern begeleider)
	De school heeft een werkgroep Pedagogisch Klimaat
(PK), waar ook de directrice in zit: “Iedereen die de school
binnenkomt, doet er toe, iedere leerling wordt gezien. Er
wordt echt verbinding gemaakt met leerlingen, zodat bekend
is wat er leeft bij hen. Er is een goede en veilige sfeer tussen
leerkrachten.”
Leerkrachten staan ’s ochtends bij de deur en alle
leerlingen krijgen een hand, persoonlijk contact! De
werkgroep PK bespreekt regelmatig hoe het gaat in de
groepen en levert input voor studieochtenden om het
onderwerp levend te houden binnen de school.
	Leerkrachten worden getraind in het voeren van de LOLgesprekken (leerling-ouder-leerkracht), die aan begin en
eind van het schooljaar worden gevoerd. Leerkrachten
worden ondersteund door directie en collega’s. “Niet
iedereen hoeft alles goed te kunnen, maak gebruik van je
collega’s.” (directeur). Alle leerkrachten zijn getraind
in het signaleren van problemen en herkennen van
mishandeling.

inloop/koffieochtenden voor ouders, waar zij op een
laagdrempelige manier vragen kunnen stellen. Aan het
begin en eind van het schooljaar is er gesprek met kind
en ouders (LOL) aan de hand van een vooraf door ouder
en kind ingevulde vragenlijst. De driehoek leerlingouder-leerkracht staat centraal. De school overweegt
huisbezoeken te gaan doen om het welbevinden van
leerlingen waar nodig te vergroten.

“We zijn er samen met de ouders voor het kind,
we moeten er samen voor zorgen dat het kind
gelukkig is.” (leerkracht)
	Voor leerlingen met extra zorgbehoefte kan via
een zorgarrangement extra hulp ingezet worden. De
school heeft veel speciaal onderwijs leerlingen, met
verschillende onderwijsbehoeften. De school accepteert
iedereen. Daarom is vaak maatwerk nodig en dat wordt
dan geregeld. Hierbij spelen schoolmaatschappelijk werk
en het gemeentelijk jongerenwerk een belangrijke rol.
	Spectrum heeft gekozen voor de Kanjertraining, een
effectief programma dat draait in alle groepen. Er is
een ouderavond over de filosofie van de Kanjertraining
georganiseerd. De naam kanjer sluit goed aan bij de visie
van de school: Alle kinderen worden sterren als we ze laten
stralen. In groep 8 wordt ook Rots en Water training
gegeven.
Om de SEO te volgen gebruikt de school SCOL, KIJK en
een sociogram.

“Sfeer in de klas is verbeterd: het is relaxter,
leerlingen helpen elkaar meer, ruzies worden
eerder opgelost, het blijft minder lang
doorsudderen en er wordt beter uitgepraat.”
(leerkracht)

	Binding met ouders vindt de school heel belangrijk.
Zij kunnen veel betekenen bij het werken aan
welbevinden. Iedere klas heeft twee klassenouders, als
schakel met alle andere ouders. Er zijn maandelijkse
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Wil je zien hoe het gaat op het Spectrum? Kijk naar het filmpje https://player.vimeo.com/video/265145897

Hoe kan welbevinden op school u helpen?
Wilt u meer aandacht voor het thema Welbevinden binnen uw school? Breng dan eerst de beginsituatie met
betrekking tot dit onderwerp in kaart: Wat gaat er goed op uw school? Wat verdient meer aandacht? En wat
heeft prioriteit? Met behulp van een checklist op de website www.welbevindenopschool.nl krijgt u zicht op
de situatie op uw school.

Website Welbevinden op school
Op de websites www.welbevindenopschool.nl en https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/
gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/welbevinden vindt u veel informatie over het invullen van de
verschillende Gezonde School pijlers waar het gaat om welbevinden. Ook vindt u op de eerstgenoemde website
ter inspiratie twee filmpjes van de hiervoor genoemde scholen.
In de Toolkit (https://www.welbevindenopschool.nl/toolkit) vindt u een Handleiding Signaleren om vroegtijdig
te kunnen signaleren of kinderen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? U leest welke
zorg of ondersteuning u dan kunt inzetten op schoolniveau, klassenniveau en op leerlingniveau.
In de factsheet ‘Bevorderen van het psychisch welbevinden op school: wat werkt?’ (ook in de Toolkit) leest u de
theoretische onderbouwing waarom aandacht voor welbevinden zo belangrijk is, en hoe u welbevinden op een
integrale manier kunt bevorderen. Er is een overzicht opgenomen van de effectieve programma’s en interventies.
Inzet van een Gezonde school Adviseur
Iedere GGD regio heeft één of meerdere Gezonde School adviseurs in dienst, die u kunnen ondersteunen
en begeleiden bij het starten en begeleiden van een Gezonde School aanpak met betrekking tot het thema
welbevinden. Zij kunnen u adviseren bij het opzetten van beleid, het kiezen van het meest geschikte
preventieprogramma en het betrekken van ouders. Ook kunnen zij u begeleiden bij het traject voor het aanvragen
van het themacertificaat Welbevinden van het Vignet Gezonde School. Een Gezonde School adviseur kan helpen
om de verschillende activiteiten op school aan elkaar te verbinden, de focus te maken en te houden. Een Gezonde
Schooladviseur kan ook een koppeling maken met (het beleid van) de gemeente.
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