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1. Inleiding 
Kinderen zitten een groot deel van hun tijd op school waar docenten en leerkrachten veel pedagogische 
invloed hebben en een belangrijke bijdrage hebben in het welbevinden van leerlingen. Met welbevinden 
bedoelen we bijvoorbeeld: een positief gevoel en positief in het leven staan, zelfvertrouwen, geluk, een gevoel 
dat je ertoe doet, het ervaren van steun uit de omgeving, en het goed weten omgaan met je eigen emoties. 
Een ‘Aanpak Welbevinden op School’ verwijst naar een structurele / brede aanpak die scholen helpt hun 
pedagogisch klimaat zo vorm te geven dat álle leerlingen beter in hun vel zitten, beter kunnen leren en zich 
gezonder voelen. Doordat leerlingen zich gelukkiger voelen op school kunnen sociale, emotionele en psychische 
problemen worden voorkomen of er kan eerder passende hulp ingeschakeld worden. Het bevorderen van 
het welbevinden van leerlingen in de school is een vorm van collectieve preventie; er kunnen binnen en met 
de school immers activiteiten ingezet worden die gericht zijn op de gehele groep leerlingen die mede kunnen 
leiden tot het voorkomen van bijvoorbeeld (mentale) gezondheidsklachten. Samenwerking binnen school en 
met verschillende partijen als ouders, jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk en overige zorgpartners is hier een 
essentieel onderdeel van. 

Als je op school aandacht hebt voor welbevinden, zorg je ervoor dat leerlingen zich sociaal-emotioneel 
beter kunnen ontwikkelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) of het sociaal emotioneel leren (SEL) 
van een kind is erg belangrijk. Dit betreft de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig 
verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Hierbij horen onder andere het ontwikkelen van emoties, 
het zelfbeeld en het temperament van het kind. Scholen en hun omgeving, zoals ouders en verzorgers, kunnen 
samen werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo leren kinderen hun hele kindertijd door 
over belangrijke dingen in het leven. Hierbij kun je denken aan kennis die hen helpt bij het ontwikkelen van 
een karakter en identiteit. Ook zorgt werken aan SEO ervoor dat zij relaties op kunnen bouwen met anderen, 
en om kunnen gaan met de dingen die hun omgeving van hen verwacht. Leerlingen die goed in hun vel zitten 
ofwel meer welbevinden ervaren, voelen zich meer betrokken bij hun school. Daarnaast hebben ze meer 
zelfvertrouwen en zijn ze weerbaarder1. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met 
emoties van zichzelf en anderen; hechtere relaties opbouwen en beter leren en presteren op school.

Sinds 2016 voeren Pharos en het Trimbos-instituut het ondersteuningsprogramma Welbevinden op School 
uit. Welbevinden is een thema binnen de Gezonde School-aanpak voor het primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs. Belangrijke partners zijn de adviseurs van de Gezonde School die scholen bezoeken, met 
hen in gesprek gaan en op maat adviseren over gezondheidsbeleid: de Gezonde School Adviseurs (GSA’s) van 
GGD-en. Veel scholen zijn samen met hun GSA aan de slag gegaan met het thema Welbevinden op School. 

1  Weare, K. (2015). What works in promoting social and emotional well-being and responding to mental health problems in schools. 
London: National Children’s Bureau. & Kleinjan M, Bolier L., Onrust, S., Monshouwer K., Lammers J (2016). Mentale weerbaarheid en men-
taal welbevinden in de schoolsetting.
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Daarnaast zijn er ook veel scholen die werken aan Welbevinden via een andere aanpak dan die van de Gezonde 
School. Er zijn echter nog veel scholen die nog niet via een gestructureerde en schoolbrede aanpak werken 
aan Welbevinden. Hier zitten scholen tussen met leerlingen die nieuw zijn in Nederland, zoals vluchtelingen, 
terwijl dit voor deze leerlingen extra belangrijk is. Om dit te stimuleren is Pharos in 2018 gestart met het project 
Welbevinden op school voor vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers. In dit project hebben we met negen 
scholen die veel vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers hebben in een pilot gekeken naar wat de 
school zelf nodig heeft om een ‘Aanpak Welbevinden op School’ vorm te geven.  

Het belang van aandacht voor welbevinden op school, juist voor vluchtelingenkinderen en andere 
nieuwkomers
Niet alle kinderen groeien op in een ondersteunende opvoedingssituatie. De nood van alle dag vraagt 
soms alle energie en inzet van de opvoeders, er blijft geen of minder tijd voor de kinderen over. Vooral bij 
nieuwkomerskinderen en kinderen die opgroeien in slechtere sociaaleconomische omstandigheden speelt 
er veel. Dat kan nadelig zijn voor de ontwikkeling van deze kinderen. Dit zien we ook terug in onderzoek. De 
RVS zag in 2020 dat de maatschappelijke afstand tussen jongeren met meer en minder kansen groter wordt2. 
Daardoor worden sociaaleconomische gezondheidsverschillen groter. Voor kinderen uit gezinnen met een 
lage sociaaleconomische status en nieuwkomerskinderen is het daarom extra belangrijk dat je aandacht hebt 
voor hun welbevinden. Als school moet je bijvoorbeeld letten op taalachterstanden, mogelijke traumatische 
gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen en de verwerking van de stress die migratie met zich meebrengt. 
De kinderen hebben soms schokkende dingen meegemaakt. Bij vluchtelingenkinderen is het extra belangrijk 
dat je vanuit school werkt aan een betere veerkracht, een gevoel van veiligheid, en verbinding. Ook buiten 
school heeft een kind steun nodig. Daarom is het belangrijk om de omgeving waarin een kind opgroeit te 
kennen, en een team te vormen met het gezin en de wijk. Zo kun je een kind de beste kans geven op een mooie 
toekomst3.

Welbevinden op school: hoe ziet het eruit?
Welbevinden ziet er op iedere school anders uit. Wat leerlingen en schoolpersoneel nodig hebben voor het 
ervaren van welbevinden op school hangt onder andere samen met de achtergrond van de leerlingen, de 
school en het schoolpersoneel. Iedere school heeft een eigen karakter, deels expliciet en zichtbaar, deels 
impliciet aanwezig. Welbevinden vraagt op iedere school een schoolbrede benadering: een combinatie van 
bewustwording, training (op mentaal, emotioneel, gedragsmatig en sociaal vlak), signalering en beleid. Maar 
ook het organiseren van inspraak door leerlingen of bijvoorbeeld ouders, het verbeteren van de onderlinge 
samenwerking en een bepaalde inrichting van de school dragen bij aan een beter welbevinden. Daarnaast is 
een ‘aanpak op maat’ belangrijk, want iedere school heeft iets anders nodig. De activiteiten werken wanneer 
ze gedragen worden door alle mensen binnen school en wanneer ze aansluiten bij het karakter van de school: 
de leerlingenpopulatie en het docententeam. Alle aspecten van de onderwijssetting worden betrokken: 
management, pedagogisch klimaat, interne communicatie, visie, relatie met ouders, en fysieke omgeving. 

2  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2020). Gezondheidsverschillen voorbij. Den Haag: RVS.
3  Ministerie van Financiën (2020). BMH 1 Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen. Den Haag: Ministerie van Financiën.

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/10/3/gezondheidsverschillen-voorbij
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-1-kwalitatief-goed-onderwijs-met-kansen-voor-iedereen
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Ook bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein draagt bij aan het welbevinden van kinderen. 
Binnen een aanpak Welbevinden op School streven we naar:

•	 Een goede sfeer en een positief leerklimaat. Dat is belangrijk als je aan welbevinden wil werken, net 
zoals het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. De school is een veilige plek 
met duidelijke regels. Kinderen gaan positief met elkaar en met leerkrachten/docenten om.

•	 Goed welbevinden van je leerkrachten/docenten. Het is ook belangrijk om hieraan te werken. Als 
een leerkracht/docent zelf stress heeft, zal hij of zij lastiger kunnen werken aan het welbevinden van 
leerlingen.

•	 Een grote rol van ouders en verzorgers. Hun rol is belangrijk. Betrek hen bij de school, het beleid en de 
activiteiten. Zo kunnen zij hun kinderen thuis op dezelfde manier steunen als dat op school gebeurt.

•	 Een leerlinggerichte aanpak. Iedere leerling is anders. Sommige hebben net iets meer aandacht nodig. 
Leerkrachten/docenten kunnen helpen door de signalen van kinderen op te pakken. En door te kijken of 
ze kinderen door kunnen verwijzen naar hulp, als dat nodig is.

Wat hebben scholen met vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers nodig? 
Het vertrekpunt bij het ontwikkelen van de aanpak moet passen bij het ‘karakter’ van de school zijn en de 
leerlingen. Als er veel vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers op school zitten betekent dit dat er 
bijvoorbeeld meer rekening moet worden gehouden met taal, met mogelijke traumatische gebeurtenissen, 
met mogelijk (tijdelijk) gebroken gezinnen, een migratieverhaal, enzovoort. De reis van de nieuwkomers in 
de klas is vaak nog in volle gang, want samen met hun ouders zijn ze nog bezig hun thuis te vinden. Die reis 
beïnvloedt de sociaalemotionele ontwikkeling van deze kinderen. Dat wil zeggen dat er bij deze leerlingen veel 
aandacht moet zijn voor het verwerken van de stress die migratie bij kind en gezin geeft, en de verwerking 
van de soms schokkende gebeurtenissen die kinderen meemaakten. Ook moet de gebruikte methodiek 
inzetten op het bevorderen van veerkracht, veiligheid en verbondenheid. Dit betekent misschien ook dat 
de ‘reguliere’ programma’s voor het stimuleren van SEO en psychisch welbevinden op school niet altijd 
toereikend zijn. Dan zijn specifieke programma’s/ methodieken wellicht meer passend of is het beter een 
combinatie van programma’s te gebruiken. Ook ten aanzien van het signaleren van problemen waarvoor extra 
zorg nodig is en het betrekken van ouders kan het nodig zijn de zaken net wat anders aan te pakken als het 
vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers betreft. 4

4 Woordenwolken van deelnemers aan workshop op Lowan Studiedag (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) .

https://assets-sites.trimbos.nl/docs/c4abd2d9-46bc-44c1-973c-b98cf06d4068.pdf
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Doel en vraagstelling 
Het doel van het project Welbevinden op School voor vluchtelingenkinderen en anderen nieuwkomers was om op 
verschillende scholen een pilotproject te starten waarbij scholen ondersteund worden in het verbeteren van de 
aanpak gericht op het welbevinden van de leerlingen. En om te leren hoe het beste een schoolbrede aanpak 
gericht op welbevinden op deze scholen kan worden vormgegeven. Tijdens de pilots werd in samenwerking 
met de Gezonde School Adviseur (GSA) en de scholen zelf inzicht verkregen in de vraagstukken per school 
ten aanzien van de aanpak welbevinden, de bevorderende en belemmerende factoren om dit structureel en 
duurzaam aan te pakken en wat de beste manier is om dit te doen. Bijvoorbeeld: Hoe dragen we als reguliere 
school eraan bij dat nieuwkomersleerlingen zich snel thuis voelen op school? Of hoe zorgen we op onze ISK 
dat er een rustig klimaat is door de hele school, zodat onze leerlingen zich beter kunnen concentreren? Of wat 
moeten onze leerkrachten en docenten weten over het welbevinden van nieuwkomerskinderen om ze goed les 
te kunnen geven? 
Voor elke school werd een plan van aanpak gemaakt inclusief een ondersteuningstraject waarbij de GSA en 
Pharos samenwerkten om deze vorm te geven en uit te voeren.  

Onderzoeksvragen m.b.t. de uitkomsten:
• Wat verstaan verschillende stakeholders op scholen met vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers 

onder Welbevinden op school? 
• Waar willen deze scholen graag aan werken daar waar het gaat om een schoolbrede aanpak welbevinden?
• Welke factoren hebben een schoolbrede aanpak gericht op Welbevinden belemmerd of bevorderd op de 

negen pilotscholen?
• Wat is anders of aanvullend ten opzichte van een meer reguliere aanpak gericht op Welbevinden (zoals de 

Gezonde School-aanpak)? 
• Welke verbeteringen zijn zichtbaar na afloop van de pilots; verbeteringen gericht op beleid, signalering en 

zorgstructuur, educatie, en ouderpartnerschap? 

OOnderzoeksvragen over het proces: 
• Hoe is de pilot ervaren? Specifiek de verschillende onderdelen; kwalitatieve sessies, checklist, ondersteu-

ningstraject. 
• Welke onderdelen van de pilot dragen bij aan een goede aanpak met betrekking tot het verbeteren van de 

aanpak welbevinden op school op scholen met vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers?



7

Eindrapportage Pilotscholen Nieuwkomers

2. Proces en methode

2.1 Proces

Scholen
In totaal deden negen pilotscholen mee aan dit project: zes scholen uit het primair onderwijs (po, of de basis-
scholen) en drie scholen uit het voortgezet onderwijs (vo). De basisscholen liggen verspreid over het land (Mid-
denmeer, Zoetermeer, Weert, Amsterdam en Rijswijk). Het betreft drie reguliere basisscholen met één of twee 
taalklassen, één reguliere basisschool met een grote groep nieuwkomersleerlingen verspreid over de school 
(met extra NT2 ondersteuning), en één school op een Asiel Zoekers Centrum (AZC). De drie vo-scholen zijn even-
eens verspreid over het land (Hoofddorp, Zwolle en Delft) en het betreft in alle gevallen de ISK (Internationale 
Schakelklassen) van een brede vo-scholengemeenschap. De onderzoeksmethodologie was op alle scholen ge-
lijk, evenals de manier waarop het plan van aanpak per school werd vormgegeven. 
De scholen zijn op twee manieren geworven: via de GSA’s en via het Pharos netwerk. Vanuit de langere 
samenwerking tussen de Gezonde School en Pharos is aan het GSA netwerk gevraagd wie interesse had in 
deelname aan dit project. Vervolgens hebben deze GSA’s in hun regio gezocht naar een geschikte school om de 
pilot mee op te zetten. In een enkel geval had Pharos al contact met een school en is vervolgens de betreffende 
GSA erbij gezocht. 
Per school werd door middel van focusgroepen met PLA technieken en de Checklist Welbevinden (zie voor 
beiden de verdere uitleg bij ‘stappenplan’) gekeken naar wat er nodig is en waar de school aan wil werken. 
Van hieruit werd een plan van aanpak per school gemaakt en een ondersteuningstraject opgezet. Dit 
ondersteuningstraject kon bestaan uit: advies over onderhandeling met gemeenten, samenwerking met zorg, 
inrichten van interne zorgstructuur, implementeren van (gecombineerde) SEO programma(’s), advies over 
samenwerking met ouders, inrichten van de fysieke omgeving, advies over pedagogisch klimaat, training gericht 
op cultuursensitief werken, training gericht op signalering van psychische problemen, training gericht op 
traumasensitief lesgeven, training gericht op samenwerking tussen interne zorgteam en externe zorgpartners, 
enzovoort. 

Stappenplan 
Het traject van voorbereiding tot evaluatie zou oorspronkelijk een jaar duren. Maar vanwege de COVID-19 
situatie hebben verschillende onderdelen vertraging opgelopen. We zijn begin schooljaar 2019-2020 gestart en 
de laatste school heeft het ondersteuningstraject begin 2021 afgerond. 

Voorbereiding 
1. Vinden van een GSA en/of school die mee wil doen. 
2. GSA doet mee aan startbijeenkomst / bijeenkomst over welbevinden voor vluchtelingenkinderen en andere 
nieuwkomers

https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers-aan-welbevinden/
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Ondersteuningstraject 
I. Behoeftebepaling
3. Per school worden drie focusgroepen met PLA technieken (zie dataverzameling voor uitgebreide beschrijving) 
gehouden waarin de huidige stand van zaken wordt bepaald met betrekking tot een ‘aanpak welbevinden’ 
op school, mogelijke verbeteringen en methodieken die kunnen worden ingezet, en een prioritering. Tijdens 
een van drie sessies waren verschillende stakeholders van binnen en buiten school aanwezig. Daarnaast 
is er per school een sessie geweest met een groep leerlingen en een sessie met een groep ouders. Bij de 
behoeftebepaling werd echt uitgegaan van de behoefte van de school en haar stakeholders, tevens werd 
gekeken naar de volgende vier Gezonde Schoolaanpak pijlers: Beleid, Omgeving, Signalering en Zorg, Educatie / 
Sociaal Emotioneel Leren. 
4. Checklist Welbevinden wordt door GSA en school samen ingevuld, in de vorm van een interview van de GSA 
met de school
5. Naar aanleiding van de sessies en de antwoorden op de checklist werd er en plan van aanpak geschreven 
door Pharos in samenspraak met GSA en de school. Elk van de vier pijlers en de (overige) thema’s zoals 
benoemd door de school en haar stakeholders krijgen hierin aandacht. 
II. Implementatie
6. School en GSA besluiten welke onderdelen van het plan van aanpak in eerste instantie worden uitgevoerd. 
Hierin worden ze begeleid door Pharos. Andere onderdelen krijgen opvolging op een later moment. Het idee is 
dat het plan van aanpak tevens een meerjarenplanning kent. Immers, niet alles kan binnen korte tijd geregeld 
worden. 
7. Vanuit dit plan van aanpak volgt een ondersteuningstraject uitgevoerd door Pharos in samenwerking met de 
GSA. 

Evaluatie 
8. Individuele interviews met de GSA’s
9. Individuele interviews met de scholen (directeur en IB’er of zorg coordinator)  

 

Figuur 1. Schematische weergave van pilot 
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2.2 Dataverzameling 

Focusgroepen m.b.v. PLA technieken
PLA staat voor Participatory Learning and Action5. PLA oftewel ‘Participatief leren en handelen’ betreft 
een groep van benaderingen en methoden, die mensen in staat stelt hun kennis (van in dit geval de 
omstandigheden in hun leven en op school) te delen en te analyseren en hiermee ook te evalueren en te 
reflecteren. Enkele PLA-technieken zullen in focusgroepen gebruikt worden voor het verzamelen van data over 
wat er nodig is op de school. Deze focusgroepen zullen zoveel mogelijk bestaan   uit verschillende Stakeholders 
van binnen en buiten de school: denk aan docenten/leerkrachten, schooldirecteur, intern begeleider of 
zorgcoördinator, lid van het wijkteam, jeugdgezondheidszorg, gemeente. De GSA is ook altijd aanwezig. Bij een 
aantal scholen is er ook een groep leerlingen samengekomen om over het thema welbevinden te praten, ook 
hierbij is gebruik gemaakt van PLA technieken. Onderzoekers van Pharos zijn getraind in het uitvoeren van 
deze methodiek. 

PLA-technieken die gebruikt, zijn:
1. Flexibele brainstorming: snelle en creatieve benadering van het gebruik van materialen, zoals 

afbeeldingen of objecten, om informatie en ideeën over het onderwerp te genereren.
2. Directe ranking: een transparant en democratisch proces dat een groep stakeholders in staat stelt om 

prioriteiten of voorkeuren aan te geven.

Drie hoofdvragen staan tijdens de focusgroep sessies centraal: 
	Wat is volgens de stakeholders belangrijk bij Welbevinden op hun school , met specifieke aandacht 

voor de vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers? 
	Wat gaat er al goed en wat kan er verbeterd worden? 
	Wat heeft nu prioriteit? 

5  Thomas, S. (2004). What is participatory learning and action (PLA): an introduction. Centre for International Development and Train-
ing (CIDT), London.
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Checklist Welbevinden 
Met de Checklist Welbevinden, waarvan een po en een vo-versie bestaat, kun je de (begin)situatie op de 
betreffende school met betrekking tot het thema welbevinden in kaart brengen. Wat gaat er goed op school? 
Wat verdient meer aandacht? En wat heeft prioriteit? De checklist richt zich op verschillende pijlers waaraan 
je kunt werken om tot een schoolbrede aanpak te komen: het beleid van de school, het welbevinden van het 
team, het welbevinden van de leerlingen (waaronder ook educatieve tools gericht op het vergroten van het 
welbevinden), gerichte signalering bij en hulp voor leerlingen met mentale problemen, betrokkenheid van 
ouders/verzorgers en buurt, betrokkenheid leerlingen. 
Deze checklist kan door de school zelf worden ingevuld. Binnen deze pilot heeft de GSA de checklist echter 
samen met de school ingevuld, dit gebeurde steeds in de vorm van een interview door de GSA met de school. 

Interviews met scholen en GSA’s 
Na afloop van het ondersteuningstraject zijn de deelnemende scholen en de GSA’s geïnterviewd. Vanuit 
de scholen sloot de directeur en/of een IB’er / zorgcoördinator hierbij aan. Met behulp van de interviews is 
geprobeerd zicht te krijgen op de opbrengsten van de pilots met behulp van de volgende onderzoeksvragen: 
1. Hebben de scholen nu een schoolbrede aanpak van welbevinden? En hebben ze dit vastgelegd in hun be-

leid?
2. Hebben de scholen een SEL interventie of methode geïmplementeerd die mede geschikt is voor nieuw-

komerskinderen?
3. Hebben de scholen nu een goed werkende zorgstructuur?
4. Is er reeds effect te zien op het welbevinden van de leerlingen?
5. Wat is de meerwaarde en de invloed van de pilot en de ondersteuning vanuit Pharos / de GSA (geweest) ten 

aanzien van de bovenstaande vier vragen?
6. Gaan de school en de GSA na afloop van de pilotperiode verder aan de slag met het plan van aanpak?
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7. Resultaten

3.1 Werken aan welbevinden op scholen met vluchtelingenkin-
deren en andere nieuwkomers; hoe doen pilotscholen dat?

Met wie werk je aan Welbevinden op deze scholen ?
Op elke school zijn drie focusgroepsessies geweest waarin de behoeftes van de scholen en hun stakeholders 
zijn opgehaald, onder leiding van een onderzoeker van Pharos. De drie sessies vonden apart plaats met: 
ouders, leerlingen en een groep ‘overige stakeholders’. Elke school had een andere groep ‘overige stakeholders’ 
uitgenodigd om mee te denken over deze vragen, onder andere afhankelijk van de context van waar school zich 
in bevond. 

Stakeholders waar de scholen mee werken / mee willen werken op dit thema: 
•	 Directeur en/of adjunct en/of locatiemanager
•	 Leerkrachten / docenten (in ieder geval altijd die van de NT2 klas)
•	 GSA 
•	 Intern Begeleider (PO) of zorgcoördinator (VO)
•	 Jeugdverpleegkundige
•	 Conciërge 
•	 Wijkagent
•	 Ouderconsulent 
•	 Iemand vanuit samenwerkingsverband die bij de school betrokken is
•	 Iemand van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbieder
•	 Iemand van Vluchtelingenwerk
•	 Leerlingencoördinator 
•	 Vertrouwenspersoon 
•	 Iemand uit het wijkteam of Ouder-Kind Team
•	 Ouders en leerlingen (meestal in twee aparte sessies) 

Door de stakeholdersgroep divers te maken wordt het thema Welbevinden breed belicht en worden er 
direct verbanden gelegd met samenwerkingspartners buiten school. Een dergelijke sessie met een diverse 
groep deelnemers is een goede manier om te starten met uiteenrafelen van wat ieders visie is op het thema 
welbevinden en daarna te zoeken naar gemeenschappelijke taal. Diverse perspectieven worden belicht en 
iedereen leert elkaar en elkaars rol beter kennen. Ook kan men gezamenlijk komen tot prioritering van alle 
gewenste veranderingen en te ondernemen acties. 
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Wat is Welbevinden voor de pilotscholen? 
De deelnemende scholen schetsten tijdens de sessies de situatie waarin hun leerlingen verkeren en daaraan 
gerelateerd wat volgens hen belangrijk is met betrekking tot het welbevinden van hun leerlingen. Kinderen met 
een vluchtelingenachtergrond en andere nieuwkomers op school verkeren vaak in een achterstandsituatie; 
bijvoorbeeld als gevolg van hun vlucht, eventuele trauma gerelateerde klachten, lage sociaal economische 
positie of een stressvolle thuissituatie. Dit werkt kansenongelijkheid in de hand, omdat er hierdoor onder 
andere minder ruimte is om te kunnen groeien binnen de eigen potentie. De scholen zien dat ze zelf een 
cruciale rol kunnen spelen om hier verbetering in te brengen. Tijdens de sessies hebben scholen, ouders, 
kinderen en andere stakeholder allerlei thema’s genoemd die voor hen belangrijk zijn als gaat om welbevinden 
en waar school aandacht aan zou kunnen besteden om dit te verbeteren. In de tabel hieronder worden deze 
thema’s genoemd, met in de uitwerking de woorden die de deelnemers er zelf aan gaven en waar het volgens 
hen om zou moeten gaan. Dit lijken wellicht op het eerste gezicht niet allemaal thema’s die (direct) met 
welbevinden te maken hebben. Echter, deze scholen gaven juist aan dat veel zaken een voorwaarde zijn voor 
welbevinden. Bijvoorbeeld een veilige omgeving, gezonde voeding en voldoende beweging; als leerlingen dit 
niet of onvoldoende krijgen in de thuissituatie dan vinden scholen het belangrijk om hier binnen de school mee 
aan de slag te gaan. Om zo zowel het lichamelijke als het mentale welzijn (en uiteindelijk ook het cognitieve 
vermogen) positief te beïnvloeden. Hiermee wordt dan ook het welbevinden als geheel positief beïnvloed. 

Thema’s Uitwerking 
Omgeving en gebouw - Veiligheid op en om school, samen met de wijk

- Goed nadenken over de inrichting gebouw en schoolplein 
- Veel aandacht voor sport en spel, tijdens en na schooltijd
- Veel kinderen in achterstandssituatie, hier als school aandacht aan geven

Gezonde leefstijl - Gezonde voeding / schoolfruit / schoolontbijt
- Zorgen voor beweging, bijv. een samenwerking met JOGG
- Buitenschoolse activiteiten op school organiseren
- Aandacht voor seksuele vorming
- Tijdens en na schooltijd veel ruimte voor muziek en eten: worden gezien als 

verbinder met en tussen leerlingen en met ouders

Aandacht voor psychisch wel-
bevinden en veerkracht

- Aandacht voor een veilig & pedagogisch schoolklimaat
- Het belang van vroegsignalering en hoe dit te doen
- Er is veel sprake van stress, hoofdpijn en een ‘vol hoofd’ bij leerlingen
- Aandacht voor het belang van slapen en de relatie met (kunnen) leren
- Aandacht voor versterken van veerkracht en weerbaarheid
- Mindfulness is heel passend
- Belang van trauma-sensitief lesgeven
- Belang van creatief bezig kunnen zijn, dit werkt stress verlichtend
- School wordt gezien als plek voor veilige hechting (vooral voor leerlin-

gen waar dit in de thuissituatie ontbreekt of minder is)
- Aandacht voor het vluchtverleden en trauma
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Thema’s Uitwerking
Inclusiviteit  - Aandacht voor racisme en discriminatie

- Letten op diversiteit van de leerlingenraad
- Wens voor meer contact en integratie tussen de verschillende groe-

pen
- Op school leren over de NL taal en cultuur
- Belang van het non-verbale, in communicatie en bij interventies
- Scholen moeten een visie hebben t.a.v. het vergroten en van kansen-

gelijkheid 
Verbinding met thuis en ou-
ders 

- De communicatie met ouders vraagt veel aandacht en tijd
- De school als plek waar voorlichting gegeven kan worden aan ouders 

over verschillende thema’s
- Aandacht voor het belang van de thuistaal en de thuiscultuur en hoe 

hiermee om te gaan 
- Het gebruik van het schoolgebouw na schooltijd voor bijv. taallessen 

(om de ouders zo meer IN de school te krijgen)
Welbevinden van het team - Er leven veel extra zorgen bij teamleden over leerlingen

- Het is belangrijk om te voelen dat je het echt samen als tam doet, an-
ders hou je het niet vol

- Belangrijk om bijtijds te kunnen verwijzen, wij zijn geen hulpverleners

Hoe geven de pilotscholen invulling aan een Aanpak Welbevinden op School?
Samen met de pilotscholen hebben we gekeken naar de invulling van een aanpak Welbevinden op School. Aan 
de hand van de sessies en de ingevulde checklist werd per school een ‘Plan van aanpak op maat’ gemaakt die 
vervolgens met de school werd besproken. Aan de hand hiervan werd de uiteindelijke aanpak vormgegeven. 
Met binnen die aanpak ook een prioritering, niet alles kan immers in een jaar geregeld worden. Binnen de 
aanpak was aandacht voor een aantal gebieden die samen een schoolbrede aanpak impliceren: Educatie van 
leerlingen, Training en scholing van de verschillende teamleden, Signalering en zorg, Samenwerking met ouders, 
en Omgeving overig. Deze indeling komt behoorlijk overeen met de pijlers van de Gezonde School-aanpak. De 
pijler Beleid werd ook meegenomen, zodat er aandacht zou zijn voor het uitwerken van bijvoorbeeld de visie op 
de aanpak welbevinden en andere afspraken zouden worden vastgelegd. 
Hieronder beschrijven we per gebied hoe de pilotscholen invulling hebben gegeven of nog willen gaan geven 
aan hun aanpak. Het betreft vaak aandachtspunten waarop gelet zou moeten worden als een school ermee aan 
de slag gaat, punten die belangrijk zijn voor juist deze scholen en wellicht minder belangrijk zijn als een school 
een hele andere populatie heeft. Tegelijkertijd zijn het vaak punten die in een meer ‘reguliere’ aanpak niet of 
nog onvoldoende worden meegenomen. 
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VOORBEELD Visie welbevinden
“Wij zien het  als onze taak om een veilige omgeving voor kinderen te creëren, waar de leerkracht een veilig en 
betrouwbaar persoon is. Als een vluchtelingenkind een stabiele relatie met de leerkracht kan aangaan, kan het 
zich veilig(er) gaan voelen en draagt dat bij aan de veerkracht van het kind. Een veilige omgeving waarbinnen 
zij samen, met andere kinderen zichzelf mogen zijn, waar zij zich gezien en gehoord voelen, gewaardeerd en 
bevestigd.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich realiseren dat zij in onze maatschappij zichzelf mogen zijn, maar ook 
dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop we samenleven en de Nederlandse waarden en normen 
zullen moeten leren kennen. We willen ze helpen om te ontdekken wie ze zijn en om ze het gevoel te geven dat 
ze het kunnen. We laten ook merken dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn, zodat ze gelukkig kunnen zijn. 
Een goede relatie en communicatie met ouders/verzorgers is daarbij van groot belang.” (School)

EDUCATIE VAN LEERLINGEN
Als je aan de slag wilt gaan met sociaal emotioneel leren op scholen met vluchtelingenkinderen of andere 
nieuwkomers, bijvoorbeeld middels een bestaand SEL programma, dan zijn een aantal punten essentieel om 
rekening mee te houden. Doe je dit niet dan vergroot het de kans dat het niet aansluit bij de leerlingen en 
uiteindelijk niets oplevert. Onderstaande punten zouden moeten worden meegenomen in de keuze voor een 
programma of er zou in ieder geval voldoende aandacht voor moeten zijn. 

	 Aandacht voor het verbinden van de oude en de nieuwe situatie van kinderen (bij vlucht of 
migratie) 

	 Aandacht voor het verbinden van de thuissetting en de schoolsetting
	 Behandelen van specifieke thema’s die voor deze kinderen belangrijk zijn (afscheid nemen, 

rouw, trauma )
	 Non-verbalen aanpak: Zorg dat wat je gaat doen niet te talig is als kinderen zelf de taal nog 

niet goed spreken. Voorbeelden van non-verbale programma’s zijn: Team-Up op School, judo, 
mindfulness, enzovoort.

	 Aandacht voor het respect voor culturele verschillen
	 Het actief verbinden van Nederlandse en niet-NL leerlingen op school, 

	 Het verbeteren van kennis over de volgende onderwerpen: 
	Belang van voldoende slaap
	Wat doet stress en hoe hiermee om te gaan
	Leren ontspannen
	Gezonde voeding
	Beweging en sport
	Mediawijsheid
	Relaties en seksualiteit
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TRAINING EN SCHOLING VAN LEERKRACHTEN, DOCENTEN EN ANDERE TEAMLEDEN
De scholen gaven allemaal aan dat er veel zorgen bij teamleden leven over een aanzienlijk deel van de 
leerlingen. Voor het welbevinden van zowel de leerlingen als de leerkrachten/docenten is het belangrijk dat er 
voldoende voor is aandacht hoe hiermee om te gaan. Het is belangrijk dat een docent/leerkracht zich niet alleen 
voelt staan en dat er duidelijke afspraken zijn over wat te doen bij signalen en wie welke rol heeft. Zodat een 
leerkracht/docent er ook niet ‘mee blijft zitten’. Het is belangrijk om te voelen dat je niet alleen verantwoordelijk 
bent en dat het welbevinden van de leerlingen niet alleen van jou als docent/leerkracht afhankelijk is, maar dat 
het gehele team en zeker ook de directie eenzelfde visie heeft en er samen voor wil gaan. Om dit te bereiken 
wilden sommige scholen met het gehele team enkele trainingen en scholing volgen, waarbij zowel inhoudelijke 
kennis wordt opgedaan als hoe bijvoorbeeld te signaleren en te reageren en hoe een ieder dit op eenzelfde 
wijze (en dus voor de leerling eenduidige) doet. Dit levert een gevoel van veiligheid op, zowel voor leerlingen als 
voor het team. Aandachtpunten zijn als volgt:

	Aan de slag met het gehele team
	Voldoende pedagogische en specialistische kennis bij de teamleden
	Aandacht voor traumasensitief lesgeven

	 Veel kennis over het waarom van gedrag, ‘achter’ het gedrag kijken
	 Kennis over stress en wat dit met iemand doet
	 Gelijke reactie geven op gedrag (in de klas, op het schoolplein, in de gang) 

	Leren om tijdig te signaleren 
	 bij mentale problemen 
	 ook bij kindermishandeling

	Cultuursensitief werken met leerlingen en ouders: kennis en kunde

SIGNALERING EN ZORG
Een van de deelnemende directeuren zei: ‘Bij mij op school zijn er per klas maar zo’n drie leerlingen waar 
ik me geen zorgen over maak’. Een dergelijke quote laat zien dat er op bepaalde scholen veel meer tijd en 
aandacht uitgaat naar zorgleerlingen dan op andere scholen. Dit wil niet zeggen dat voor al deze leerlingen 
daadwerkelijk (externe) zorg nodig is; een goed pedagogisch klimaat op school, een mooi en passend educatief 
schoolbreed SEL programma, en een goede samenwerking met ouders kan al veel oplossen of voorkomen. Het 
is dan ook belangrijk hier een duidelijke visie en beleid op te hebben, waar een goede zorgstructuur onderdeel 
van uitmaakt. Juist op scholen met veel leerlingen waarover men zich zorgen maakt, moet het voor eenieder 
duidelijk zijn wie welke rol heeft (van conciërge tot directeur tot degene op het scholplein) en naar wie verwezen 
kan worden, om te voorkomen dat leerkrachten/docenten overbelast raken of dat er te laat gesignaleerd of 
gehandeld wordt. Vanuit de scholen kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:

	Laagdrempelige zorg in de school: bijv. schoolcoach, schoolpsycholoog, jongerenwerk, schoolarts, 
jeugdverpleegkundige, iemand vanuit het wijkteam. Als deze personen vertrouwde gezichten worden 
voor het team, de leerlingen en de ouders wordt de drempel tot zorg verlaagd en wordt de zorg ook 
sneller opgepakt. 

	Het belang van traumasensitief en cultuursensitief werken bij (externe) zorgpartners in de buurt
	Aandacht voor een goede samenwerking met specifieke externe partijen (zoals de gemeente, Nidos, 

samenwerkingsverband, vluchtelingenwerk)
	Het zou mooi zijn om elke dag een check-in te hebben voor de leerlingen; iemand of iets waardoor aan 
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het begin van de dag gezien wordt hoe het met de leerling gaat (bijv. een pedagogisch conciërge of een 
‘emotiemeter’ in de klas)

	Een check-out is evenzeer belangrijk
	Een goede methode om te tijdig te signaleren; ‘in het koppie’ te kunnen kijken
	Besef dat er veel tijd nodig is voor gesprekken met ouders, lang niet altijd is er (voldoende) bekendheid 

met hoe een en ander werkt in Nederland. En ook kan er sprake zijn van wantrouwen of angst voor 
stigma. Gespreksvoering moet ook vaak op een cultuursensitieve manier gebeuren

VOORBEELD Goede zorgstructuur
“Duidelijke interne zorgstructuur, twee bevlogen IB’ers, een pedagogisch conciërge die iedereen ziet ’s ochtends 
en in nauw contact staat met de docenten en IB’ers als er wat is. Intensieve samenwerking met OKT (ouder kind 
adviseur, zelfs in school), externe zorg is te vinden als dat nodig is. Als meer zorg nodig is, wordt dit op een hele 
cultuursensitieve manier besproken met ouders: het besef is er dat er soms heel veel gesprekken en heel veel 
uitleg nodig is en dat wordt dan ook gedaan. Veel kennis over traumasensitief lesgeven.” (School)

SAMENWERKING OUDERS / VERZORGERS
Alle scholen benoemen het belang van een goede samenwerking met ouders maar geven tegelijkertijd aan 
dat het lang niet altijd makkelijk is of dat ze (nog) niet tevreden zijn met de status van ouderbetrokkenheid 
of ouderpartnerschap op hun school. Hiermee wordt onder andere gerefereerd aan het aantal ouders 
dat bijvoorbeeld naar ouderavonden komt of het aantal ouders dat überhaupt de school binnenkomt. 
Er is in sommige gevallen sprake van ouders die bijna niet bereikbaar lijken. Vaak spelen ook zaken als 
miscommunicatie of onbekendheid met elkaars cultuur of zijn de verwachtingen richting elkaar niet duidelijk. 
De COVID-19 situatie heeft de samenwerking met ouders natuurlijk niet gemakkelijker gemaakt. Met name 
het contact met ouders die de taal nog niet voldoende machtig zijn of die geen digitale middelen hebben of 
hier niet bekend mee zijn is lastig. Het is in ieder geval een thema waar zonder uitzondering alle scholen in 
ieder geval wel in meerdere of mindere mate verbetering in zouden willen. Ook hier worden verschillende 
aandachtspunten benoemd. 

	Visie op het samenwerken met een tolk of sleutelpersoon
	In gesprek gaan met ouders over de soms (te) hoge verwachtingen die zij hebben t.a.v. het niveau van 

hun kind
	Er is vaak sprake van onbekendheid met het Nederlandse zorg- en onderwijssysteem 
	Gesprekken over het inzetten van zorg kunnen lastig zijn, het is belangrijk hier voldoende tijd voor te 

nemen en dit op een cultuursensitieve manier te doen
	Een community aanpak kan ook positieve invloed hebben op de samenwerking met ouders, je kunt 

denken aan:
	 Faciliteiten voor ouders in de school, zoals taallessen
	 Voorlichting aan ouders op school (voeding, slapen, bewegen, media, seksualiteit, 

onderwijssysteem in NL, belang van spelen en vrije tijd, etc.)
	 Mogelijkheden voor sportactiviteiten voor ouders in en om het schoolgebouw



17

Eindrapportage Pilotscholen Nieuwkomers

OMGEVING
Er werd ook veel benoemd ten aanzien van andere aspecten van ‘de omgeving’, zoals het gebruikmaken van het 
schoolgebouw na schooltijd en de samenwerking met andere partners dan de zorgpartners. Scholen denken 
hierbij aan thema’s die naar hun idee voor de kinderen van belang zijn voor hun welbevinden. Zij zien zaken als 
goede voeding en voldoende beweging als voorwaarde en zien dat hier lang niet altijd voldoende aandacht voor 
is in de thuissituatie. Zij zouden graag binnen de school of schoolcontext aandacht geven aan het volgende: 

	Naschoolse activiteiten op school, begeleid door ‘mensen van buiten de school’ 
	Meer mogelijkheid voor uiting door dans, muziek, theater, en andere vormen van expressie

o Bijvoorbeeld met (oud-)ouders aan de slag die met muziek, theater, kunst iets willen en 
kunnen doen

	Regelen van schoolontbijt en schoolfruit
	Een goede samenwerking JOGG en de buurtsportcoach (t.a.v. vrijetijdsbesteding)
	Regelen dat er vanuit sportverenigingen clinics worden gegeven op school.

Bevorderende en belemmerende factoren voor het verbeteren van de Aanpak 
Welbevinden op School voor vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers
Scholen en GSA’s zijn gevraagd naar belemmerende en bevorderende factoren met betrekking tot het opzetten 
van een schoolbrede aanpak voor welbevinden. Dit zijn veelal punten waar ze gedurende het traject tegenaan 
zijn gelopen en die belemmerend bleken of punten die juist een versneller zijn geweest. 

Bevorderend 
	Laagdrempelig zijn richting ouders en kinderen, op alle niveaus, van directeur tot conciërge

“We zijn heel laagdrempelig voor de kinderen, echt van directeur tot conciërge en IB’er. Kinderen mogen altijd 
binnen lopen. Zo ook richting ouders, we houden altijd de deur open. We houden bijvoorbeeld geen spreekuur 
voor ouders, maar zijn er altijd wanneer het nodig is). Het vraagt wel meer van jou als docent” (school naam) 

	Goede samenwerking met de gemeente 
	Voldoende goed geschoold personeel. Een voorbeeld genoemd door een school: IB’er de opleiding laten 

volgen tot cognitief gedragstherapeut, idealiter in combinatie met mindfulness
	Gedragen urgentie gevoel 
	Goede band met ouders 
	Draagvlak op school (team wil werken aan welbevinden) 
	Directeur die welbevinden belangrijk vindt 
	Lange adem met kleine stapjes en telkens terugkoppeling wat de positieve invloed is geweest. 
	Team mee laten denken aan wat nodig is 
	Goede voorbeelden die gedeeld worden en kunnen inspireren
	Goede GSA (kennis van zaken, motiverend en goede relatie heeft met school en andere partijen 

“Als je mensen / het team mee krijgt, als je kunt laten inzien wat de meerwaarde is van aandacht van 
welbevinden. Goede voorbeelden laten zien. Goed relaties met instanties (korte lijntjes), met ouders, met 
kinderen. Een paar trekkers / ambassadeurs op school. Af en toe terug verwijzen naar wat er gedaan is en wat 
voor positieve invloed dat heeft gehad (spiegelen). Als externen (de professional) dezelfde boodschap geven, 
zodat ze het ook van andere horen.” (School) 
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Belemmerend 
	Communicatie met ouders (verschil in taal en cultuur) 

“Taal, verschil in cultuur, ouders die niet gewend zijn om contact met school te hebben, echt veel verzuim 
wat veel zaken lastig maakt, veel in- en uitstroom in het schooljaar zelf, bijvoorbeeld doordat ouders het huis 
uit moeten omdat ze huur niet kunnen betalen, grote uitwissel tussen Schiedam Oost en Rotterdam Zuid.” 
(School)

	Veel in- en uitstroom door het schooljaar heen (continuïteit van de leerlingen) 
“De continuïteit van de ISK, soms veel, soms weinig leerlingen, collega’s die moeten komen en gaan vanwege de 
groei of krimp.”  (School) 

	Te weinig Tijd
“Te weinig tijd. Leerkrachten lopen alle ballen in de lucht te houden. Ze lopen over, dat is belemmerend 
geweest. Lastig hoe het moet worden aangepakt.” (GSA)
“Inplannen van trainingen echt zoeken naar data. Tijd zou ten koste gaan van de leerlingen. Het is te doen, 
enthousiasme waardoor de dagen lang zijn. Dat is echt onderwijs. Het blijft zo. Moeten zelf grenzen stellen. Dit 
jaar wel heel veel gedaan. Komend jaar misschien beter plannen.” (School) 

	Als er geen draagvlak is / geen prioriteit van wordt gemaakt 
	Fysieke omgeving 

“Het gebouw leent zich niet voor extra ruimte om gewoon eens wat leuks te doen (tentoonstellingen, meer 
bewegen enzovoort), moeilijke samenwerking met andere scholen in hetzelfde gebouw, contacten tussen 
de klassen is minder (want twee verdiepingen, her en der verspreid, NT2 klas ook ver weg van alles voor het 
gevoel).” (school) 

	Samenwerking en structuur van de gemeente 
“De structuur in de gemeente en hoe kom je aan het geld voor de goede plannen? Wat goed zou zijn voor dit 
soort scholen past vaak niet in de plannen van de gemeente, ze zijn te weinig flexibel, het missen van een 
vaste contactpersoon bij de gemeente. En alles moet via de stichting, dus dat is eigenlijk de eerste drempel. 
School mag zelf geen subsidie aanvragen. De stichting begrijpt het lang niet altijd en kan het niet goed genoeg 
overbrengen aan gemeente.” (school)

3.2 Uitkomsten na één jaar pilot 

Impact van corona op de uitkomsten 
Corona heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitvoer en evaluatie van het project. De focusgroepsessies 
hebben nog voor de corona-ockdown plaatsgevonden. Dit heeft er wel voor gezorgd dat er voor alle scholen 
een plan van aanpak is. Echter een deel van de acties in het plan konden (tijdelijk) niet worden uitgevoerd, veel 
training werd uitgesteld. Daarbij kwam vanuit de scholen, zeker toen deze sloten een andere prioriteit: zorgen 
dat het afstandsonderwijs zo goed mogelijk werd ingericht. Aandacht voor het project werd logischerwijs 
minder. Ook toen scholen weer open gingen is er veel aandacht geweest om leerachterstanden weg te werk. 
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“De invloed van de lockdown is heel erg groot, de hele continuïteit was eruit. Nog steeds zijn we bezig om het 
welbevinden weer op het oude niveau te krijgen, onder andere de invulling van de mentorlessen moet weer opnieuw 
vorm krijgen, er is een beetje de klad in gekomen, de aandacht ging naar andere dingen. Geen fysieke bijeenkomsten 
op school, dat is onder andere. waarom het niet voldoende gelukt is. Volgend schooljaar wordt dit hopelijk een 
speerpunt, dan bijvoorbeeld opnemen in de leercyclus.” (School) 

Dat betekent dat de resultaten die we hadden verwacht op verbeteren van (de aanpak van) welbevinden in 
sommige gevallen nog uitblijven. De hieronder beschreven resultaten zijn de ervaringen van scholen en GSA’s 
met wat er wel is gebeurd en in hoeverre, ondanks corona, verbeteringen hebben plaatsgevonden in het 
werken aan welbevinden. 

Verbetering in de Aanpak Welbevinden op School
Schoolbreed Welbevinden Beleid 
Een van de doelen van het project was om het thema Welbevinden schoolbreed en duurzaam aan te pakken 
waarbij, zo nodig, ook enige aanpassingen in het beleid zouden worden gemaakt. Twee van de scholen geven 
aan dat de nieuwe plannen met betrekking tot de aanpak Welbevinden in het beleidsplan zijn opgenomen, 
waarvan er één al volgens het Gezonde School principe werkt. De overige scholen werken nog toe naar een 
schoolbrede aanpak, maar hebben wel al meerdere activiteiten uitgevoerd als onderdeel van deze aanpak. 

“We zijn hier wel echt naartoe aan het gaan, er zijn wel echt een paar dingen die nog moeten. Zo is onze visie nog 
steeds niet goed uitgewerkt. Hier moeten we nog een brainstormronde voor hebben met het team, maar die is nog niet 
geweest. Zo’n visie is wel echt nodig om alles steviger neer te zetten.” (School) 

“Nog niet voldoende vastgelegd, dit is wel iets wat nog gaat komen. Dit heeft deels ook te maken gehad met corona.” 
(GSA) 

“Stukje beleid moeten ze nog aan werken, mee aan de slag. Moeten ze mee bezig. Alles hoeft niet exact, maar de 
rode lijn binnen ISK is zich nu gaan ontwikkelen. Door Pharos meer verdieping in kunnen maken en slagen in kunnen 
maken. Alles wat we nu aan het doen zijn moet in stukje beleid komen.” (School) 

“Nee nog lang niet, onder andere de ouderbetrokkenheid moet weer opnieuw van de grond komen. Er is echt nog veel 
te doen. Nog lang niet alles is vastgelegd in beleid, willen we ook nog gaan doen.” (School)

Ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid kwam uit de focusgroepsessies als een van de belangrijkste thema’s om aan te werken. 
Hoewel de urgentie om met ouders  in contact te komen en te blijven wordt gevoeld, blijft het moeilijk voor 
scholen om te realiseren. 

“Vooral tijdens de lockdown heel veel belang gezien van het contact met ouders, vooral voor de nieuwkomers.” (School) 

Een van de scholen heeft hier veel op ingezet, onder andere door ouders met dezelfde culturele achtergrond in 
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te zetten om anderen te helpen. De overige scholen geven aan hier nog stappen in te willen zetten, echter is het 
voor velen nog onduidelijk hoe dit te kunnen doen. 

Zorgstructuur 
Deelname aan de pilot heeft voor de scholen die nog geen goede zorgstructuur hadden een boost gegeven om 
hiermee aan de slag te gaan. Het tijdens de focusgroepsessie samen zitten met verschillende stakeholders, ook 
vanuit zorg, heeft hier onder andere aan bijgedragen. De noodzaak om een goede zorgstructuur op te zetten is 
gevoeld. 

“Dit is een schoolpopulatie die heel veel zorg vraagt, we hebben exceptioneel veel IB-tijd, in totaal negen dagen IB (3 
IB’ers). Dus dat werkt echt wel heel goed. Het is wel moeilijk en heel duur om dit geregeld te krijgen. Het hapt wel uit 
het budget voor leerkrachten.” (School)

Scholen zijn nu over het algemeen tevreden over hun zorgstructuur. Er zijn verschillende acties uitgezet om de 
interne en externe zorgstructuur te verbeteren. Intern is er op sommige scholen een grotere rol voor IB’er of 
zorgcoordinator belegd. Extern is er met andere partijen gepraat om betere samenwerking, ook het inzetten 
van sleutelpersonen in het onderwijs draagt bij aan een betere zorgstructuur. 

“De zorgstructuur staat redelijk goed, wel veel al aan gedaan. Samen me een lokale sociaalmaatschappelijke 
organisatie die zich onder andere richt op vluchtelingen, is nu een plan neergelegd bij de gemeente. Het idee is dat 
iemand vanuit die organisatie als ‘schoolmakelaar’ praktische ouderondersteuning gaat geven (soort sleutelpersoon 
of culturele bruggenbouwer) en drie dagen per week op de school aanwezig is. Neemt ook werk uithanden van de 
leerkrachten, wordt vertrouwd gezicht voor de ouders. Laagdrempelig contact met de schoolarts loopt nu ook heel 
lekker, is via zorg coördinator gegaan. Nu kunnen ze afspraken maken voor kinderen die bijv. vele verzuim hebben of 
dat oren of ogen niet goed zijn. Nu hoeven ze niet te wachten tot het officiële moment in groep 7.” (School) 

Sociaal emotioneel leren 
Een aantal scholen heeft naar aanleiding van het plan op maat ervoor gekozen gericht te werken aan het 
Sociaal emotionele leren van leerlingen. Een aantal scholen heeft bijvoorbeeld gekozen voor interventie als 
Kanjertraining, Wereldreizigers of Welkom op school. Echter veel van deze interventie blijken te talig voor de 
kinderen waardoor het niet altijd aanslaat. Dit vraagt om maatwerk. Tegelijkertijd benadrukt dit deze veelal 
‘bewezen effectieve’ of erkende interventies bij deze doelgroep niet aansluiten en daarom bij hun niet effectief 
zullen zijn. 

“Wij doen de Kanjertraining. Niet per se voor nieuwkomerskinderen maar grotendeels wel heel geschikt. Niet alles 
ervan doen, dingen eruit pikken.” (School) 

“Willen nog veel meer met SEO doen, blijft toch lastig met de beperkte taalvaardigheid in het begin. […] Werken in 
de NT2 klas al met Wereldreizigers […] Gaan nu ook met schooljudo aan de slag. D.m.v. sport en spel werken aan 
veerkracht, weerbaarheid welbevinden. Dit gaat opgepakt worden zodra het kan met corona. Is dus wel echt bedacht 
vanwege deze pilot. Ze hebben er heel veel zin in.” (School) 
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“We zijn begonnen met de NT2 klassen, voor hen is de Kanjertraining te moeilijk, te talig. Zodra ze talig genoeg zijn 
dan kan het wel. Team-Up Op School6 springt echt in een gat, laag-talig en veel met beweging, je ziet blije gezichtjes.” 
(School) 

“We merkten echter dat de methode Welkom op School7 niet in alle groepen goed werkbaar was en niet alle docenten 
konden er evenveel mee. Nu halen we er dingen uit wanneer het passend of nodig is.” (School) 

”De pilot heeft hier [inzet van meerdere  SEL methodieken] 100% invloed op gehad, daarvoor was dit er allemaal niet. 
De slag naar de leerlingen toe, dat zij zelf leren t.a.v. hun vaardigheden, dit zit er nog niet voldoende in. Er zijn wel echt 
zo ontzettend weinig erkende interventies voor dit soort scholen.” (GSA) 

Welbevinden van leerlingen 
Door de COVID-19 pandemie is er slecht zicht op of de pilot iets heeft bijgedragen aan verbetering van het 
welbevinden van de leerlingen op school. De sluiting van de scholen, afstandonderwijs en het weer opnieuw 
moeten opstarten op school heeft teveel ruis veroorzaakt om hier iets over te kunnen zeggen. Echter geven 
meerdere scholen aan dat er meer rust is op school en dat het team bewuster is geworden van bijvoorbeeld het 
belang van trauma sensitief lesgeven. 

“Ik denk dat het team door de pilot bewuster is gaan nadenken wat er gericht kan worden gedaan. Ik weet niet in 
hoeverre ze het uit hebben kunnen zetten.” (GSA) 

“Heel moeilijk om hier iets over te zeggen, corona situatie heeft te veel invloed. Maar toch heeft dit traject er wel aan 
bijgedragen dat het hier op school een stuk rustiger is geworden.” (School) 

“Er is zoveel meer rust gekomen in de school.” (School) 

“Het is rustig. Leerlingen weten waar ze heen moeten, waar ze naartoe moeten met problemen. Zal ook mede 
door de duidelijke lijnen zijn. Uitstroom valt hoger uit. Na training trauma sensitief en seksualiteit relaties ook 
weer vorderingen. Niveau gaat omhoog. Veel rust.  [onderzoeker: hoe merk je dat? ] Door zelf in gesprek te gaan 
met leerlingen. Leerlingen die hier langer zitten zullen wel beamen dat het rustiger is. Het is leuk om te zien dat 
oudleerlingen toch nog even langskomen omdat ze het missen. We krijgen ook appjes van oud leerlingen. Dat ze de 
school en docenten missen.” (School) 

6  https://www.warchild.nl/projecten/teamup-gevluchte-kinderen/op-school/

7  https://www.pharos.nl/kennisbank/welkom-op-school-docentenboek/

https://www.warchild.nl/projecten/teamup-gevluchte-kinderen/op-school/
 https://www.pharos.nl/kennisbank/welkom-op-school-docentenboek/
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3.3 Ervaren meerwaarde deelname project

Het ondersteuningstraject waar de negen pilotscholen mee aan de slag zijn gegaan, omvatte een 
behoeftebepalingsfase en een implementatiefase. De ervaringen met de verschillende onderdelen van de pilot 
zijn hieronder beschreven. 

Ervaringen met deelname aan het project
Een van de doelen van het project was om te leren over hoe een schoolbrede aanpak gericht op welbevinden 
op deze scholen het beste duurzaam kan worden vormgegeven. Het plan van aanpak dat is gemaakt op basis 
van de focusgroepsessies en de Checklist Welbevinden omvatte per school een plan voor een schoolbrede 
aanpak waar de scholen mee aan de slag konden. Van daaruit werd in samenspraak met de school een 
ondersteuningstraject vormgegeven, die vervolgens is uitgevoerd door Pharos en de betreffende GSA. De 
ondersteuningstrajecten bestonden uit: advies over gespreksvoering met gemeenten, samenwerking met 
zorgpartners, inrichten van interne zorgstructuur, implementeren van (gecombineerde) SEO programma(’s) en 
andere preventieve interventies, advies over samenwerking met ouders, training gericht op cultuursensitief 
werken (met ouders), training gericht op signalering van psychische problemen en kindermishandeling, training 
gericht op traumasensitief lesgeven. Bij dit alles was het belangrijk dat er werd uitgegaan van een schoolbrede 
benadering. 

Door COVID-19 pandemie nog niet alle plannen doorgevoerd in beleid
Door de COVID-19 pandemie en de sluiting van de scholen zijn de plannen nog niet volledig uitgevoerd. Twee 
van de scholen geven aan dat onderdelen uit het plan van aanpak in het beleidsplan zijn opgenomen. De 
overige scholen werken nog toe naar een schoolbrede aanpak waaronder het aanpassen van het beleidsplan, 
maar hebben wel al meerdere activiteiten uitgevoerd als onderdeel van deze aanpak. 

Zorgstructuur is verbeterd; scholen zijn tevreden. 
Deelname aan de pilot heeft de scholen die nog geen goede zorgstructuur hadden een boost gegeven 
om hiermee aan de slag te gaan. Het samen om de tafel zitten tijdens de PLA sessies met verschillende 
stakeholders, ook vanuit de zorg, heeft hier onder andere aan bijgedragen. Scholen zijn nu over het algemeen 
tevreden over hun zorgstructuur. Er zijn verschillende acties uitgezet om de interne en externe zorgstructuur te 
verbeteren. Intern is er op de scholen een grotere rol voor IB’er of zorgcoördinator en de pedagogisch conciërge 
belegd. Extern is er met andere partijen gepraat om betere samenwerking vorm te geven, zoals het toevoegen 
van een externe zorgpartner aan het ZAT (Zorg Advies Team) of het intern zorgoverleg. Ook het inzetten van 
sleutelpersonen in het onderwijs draagt bij aan een betere zorgstructuur. 

Inzetten van interventies blijkt maatwerk, effectieve interventies sluiten niet altijd aan 
Een aantal scholen heeft naar aanleiding van het plan van aanpak op maat ervoor gekozen om gericht te 
werken aan het sociaal emotioneel leren van leerlingen, bijvoorbeeld door te kiezen voor interventies als de 
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Kanjertraining, Wereldreizigers of Welkom op school nieuw leven in te blazen. Daarnaast is de interventie 
‘Team-Up op school’ met groot enthousiasme ontvangen en gaan sommige scholen aan de slag met 
‘Schooljudo’. De scholen die aan de slag zijn gegaan met Traumasensitief Lesgeven zijn er unaniem van 
overtuigd dat dit voor alle scholen met een soortgelijke leerling populatie van belang is. Men is verder te 
spreken over: PBS, Vreedzame School, Wijzer in de Liefde, Welkom op School, Mindpower en Mindspring. 
Sommige scholen zoeken nog naar geschikte(re) interventies, omdat de bestaande interventies te talig of te 
moeilijk bleken. Zij kozen er bijvoorbeeld voor om slechts bepaalde onderdelen uit de interventie toe te passen. 
Dit benadrukt dat deze veelal ‘bewezen effectieve’ of erkende interventies bij deze doelgroep niet direct lijken 
aan te sluiten. 

Het betrekken van ouders wordt gezien als belangrijk, maar lukt nog niet op alle scholen
Ouderbetrokkenheid of ouderpartnerschap kwam naar voren als een van de belangrijkste thema’s om aan te 
werken. Hoewel de urgentie om met ouders in contact te komen en te blijven wordt gevoeld, blijft het moeilijk 
voor scholen om te realiseren. Een van de scholen heeft hier veel op ingezet, onder andere door mensen 
met dezelfde culturele achtergrond in te zetten om anderen te helpen. De overige scholen geven aan hier 
nog stappen in te willen zetten, echter is het voor vele nog zoeken hoe dit vorm te geven nu ouders niet of 
nauwelijks op school mogen komen. 

Ervaringen met de focusgroepsessies 
De focusgroepsessies met PLA technieken hebben op alle scholen op de scholen zelf plaatsgevonden en 
duurden ongeveer anderhalf uur. Bij de sessies waren verschillende stakeholders aanwezig. 
De sessies met stakeholders en professionals in en om de school zijn door zowel GSA’s als scholen zeer positief 
ervaren. Er wordt door beide benadrukt dat het een hele goede manier is om te starten met het uiteenrafelen 
van ieders visie op het thema welbevinden en zoeken naar gemeenschappelijke taal. 

“Het was een hele leuke sessie, waardevol om te horen waar iedereen tegenaan loopt. Hele leuke manier van doen, 
inspirerend, daardoor kwam het gesprek echt op gang. Je werd er toe aangezet om erover na te denken. Zelf ook 
nadenken over oplossingen, er werd echt goed gewerkt. Sessie heeft heel erg geholpen voor de aanpak welbevinden, 
zeker onze uitwerking ervan.” (GSA)

“Nog meer elkaar echt ontmoeten en elkaar nog beter leren kennen, elkaar daarna nog makkelijker vinden, je bouwt 
aan de relatie met zo’n sessie.” (School)

Meerwaarde werd gezien in de volgende punten: 
	Goede basis om me te starten
	Alle aspecten van Welbevinden werden belicht 
	Veel nieuwe dingen gehoord ook juist vanuit ander perspectief
	Laagdrempelig
	Geeft duidelijk weer waar prioriteiten liggen.
	Stakeholders leren elkaar (en elkaar rol) beter kennen  

https://www.cedgroep.nl/ontwikkelen/projecten/teamup
https://www.schooljudo.nl/
https://www.gedragsproblemenindeklas.nl/gedragsproblemen/traumasensitief-onderwijs/ 
https://www.swpbs.nl/pbs
https://www.vreedzame.school/63-publiek-domein/voor-wie/966-nieuwkomerskinderen
https://www.pharos.nl/kennisbank/wijzer-in-de-liefde/
https://www.pharos.nl/kennisbank/welkom-op-school-docentenboek/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/aandacht-voor-mentale-gezondheid-vluchtelingjongeren-met-project-mindpower
https://migratie.arq.org/preventie/mind-spring
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“Om met elkaar op die manier naar bepaalde onderwerpen te kijken en veel te realiseren, o.a. dat er keuzes gemaakt 
moeten worden en prioriteiten gesteld. Je ziet dan ook verbanden en kunt goed zien wat eruit gepakt moet worden “ 
(School)

“Doordat we er waren, kwam de noodzaak ook meer naar boven en ook om echt aan alles aspecten te denken. Veel 
scholen zullen de noodzaak hebben maar het niet zelf zo zien. Welbevinden zou eigenlijk een verplicht thema moeten 
zijn. Zo’n sessie en gestructureerd nadenken over welbevinden helpen daar bij.” (GSA)

De sessies met kinderen en ouders zijn ook als positief ervaren. Er is veel nieuwe informatie opgehaald over 
hoe wat leerlingen verstaan onder welbevinden en waar zij prioriteit zouden stellen. 

“Had ook echt meerwaarde, aanvullend, het draait om de leerlingen. Je kunt dan echt kijken wat je kunt/moet 
oppakken en als het niet opgepakt kan worden, daar dus met de leerlingen over in gesprek.“ (School)

“Je gaat een beetje out-of-the-box denken. Er komt veel informatie naar voren (vooral bij de kinderen) waar je nooit 
aan zou denken. Sowieso een leuke werkvorm om mee aan de slag te gaan.” (GSA)

Belangrijke randvoorwaarde is een goede facilitator tijdens de sessie. Hoewel sommige GSA’s de sessie zelf ook 
verwachten te kunnen uitvoeren wordt ook aangegeven dat hier dan een training voor nodig is. 

Ervaringen met het Plan van aanpak op maat
Het plan van aanpak op maat werd door alle scholen en GSA’s als zeer nuttig ervaren. Benoemde thema’s in het 
plan waren herkenbaar en het gaf handvatten om mee aan de slag te gaan. Veel van de punten zoals beschre-
ven in de plannen zijn opgepakt. Doordat het op een gestructureerde en onderbouwde manier werd gepresen-
teerd met concrete adviezen om mee aan de slag te gaan vergrootte het draakvlak om daadwerkelijk verbe-
terstappen te zetten. Scholen bleken behoefte te hebben aan een concreet plan met heldere adviezen waar ze 
direct zelf mee aan de slag kunnen. 

“Deze was heel fijn, super knap gedaan! Helemaal duidelijk en compleet. Puntsgewijs met de stakeholders besproken, 
en van daaruit concrete acties opgezet en ondernomen.” (School) 

“Ja, was fijn om het per pijler even goed te bekijken en de stand van zaken en wat er nog wel/niet moet gebeuren.” 
(School)

Echter nog niet alle scholen zijn hier door de huidige coronasituatie mee van start gegaan:

“Ja, we willen hier zeker mee verder gaan. Heeft nog te weinig aandacht gehad. Nu nog veel ook bezig met de mogelijke 
onderwijsachterstanden die zijn opgelopen, vragen nu veel aandacht. Maar we willen zeker, in ieder geval volgend 
schooljaar, hier mee verder gaan. Juist belangrijk als er straks weer extra veel aandacht voor is.” (School) 
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Ervaringen met de Checklist Welbevinden
De checklist had volgens scholen en GSA’s zeker aanvullende meerwaarde. Echter dan wel ter vervanging van 
de standaard vragenlijst van de Gezonde school en niet ernaast. Deze vragenlijst zal ter vervanging van de GS 
vragenlijst moeten komen of erin geïntegreerd moeten worden. 
Voordelen van deze Checklist Welbevinden is dat het een goed startpunt is om als School en GSA samen te 
werken en te kijken waar school staat en waar verbetering nodig is, en te ontdekken wat GSA kan bieden. Het 
kan een goede basis zijn om alle facetten van Welbevinden op School met elkaar door te lopen. 

“Ook heel waardevol en een mooie ingang om verder te praten, verdiepend. Kreeg echt gesprekken over allerlei 
onderwerpen met schooldirecteur. Deze heeft meerwaarde ten opzichte van. de standaard vragenlijst van de 
Gezonde School. Zou ook mijn voorkeur hebben om deze te doen in plaats van de andere, deze gaat veel meer de 
diepte in. Maar allebei afnemen wordt moeilijk. Deze gaat bijvoorbeeld ook over de leerkrachten onderling. Heel 
erg meerwaarde om het als GSA samen met de school te doen, nu was het een soort interview, gebruiken als soort 
praatpapier en elkaar vragen kunnen stellen. Echt gesprek aangaan op een gestructureerde manier. Vooral ook voor 
GSA’s die misschien wat minder ervaring al hebben op thema welbevinden, is echt een hele goede tool om te starten.” 
(GSA)  

“De Checklist heeft meerwaarde: dezelfde taal spreken en je gaat naar de details kijken. De werkvorm kan misschien 
anders, beter samen doen in de vorm van een interview. Ik zou hem zeker aanraden. Maar dan dus wel samen met 
bijvoorbeeld de GSA invullen.” (School) 

“Ik vond hem heel goed, juist fijn als externen dan mee kijken, je wordt gedwongen om je blikveld overal overheen te 
laten gaan, juist ook de dingen die je anders over het hoofd zit, met zo’n checklist komt dat dan naar boven, je ziet niks 
over het hoofd dan.” (School) 
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8. Conclusie en aanbevelingen 
Ondanks de COVID-19 pandemie en de daarbij horende gevolgen zoals schoolsluiting heeft dit project zinvolle 
resultaten opgeleverd. Op negen scholen is samen met een GSA gewerkt aan het verbeteren van de aanpak 
Welbevinden op School. Zowel het proces als de uitkomsten zijn in het licht van de COVID-19 pandemie positief. 
Het proces waarbij pilotscholen onder begeleiding van een GSA en Pharos aan de slag gaan met het ophalen 
van behoefte en prioritering van wat er gedaan moet worden aan welbevinden is voor alle partijen positief. 
Door samen met verschillende partners op een gestructureerde manier te kijken naar het thema werden 
nieuwe inzichten, draagvlak en enthousiasme verkregen. Hoewel een deel van de gemaakte plannen nog niet 
zijn uitgevoerd als gevolg van de pandemie zijn er positieve geluiden over het verbeteren van de interne en 
externe samenwerking, verbeterde zorgstructuur, meer rust op school en breed draagvlak. Dit zijn belangrijke 
stappen richting het verbeteren van het welbevinden van de leerlingen. 

Op basis van deze uitkomsten maken we een Toolkit voor GSA’s en scholen en deskundigheidsbevordering in 
de vorm van trainingen en workshops voor GSA’s. Dit alles om hen beter te ondersteunen bij het werken aan 
een schoolbrede aanpak Welbevinden. Hieronder volgen nog enkele algemene aanbevelingen. 

Aanbevelingen voor scholen met vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers
Het is belangrijk dat je als school beseft hoe breed het onderwerp welbevinden is en wat je allemaal zou 
kunnen doen om het welbevinden van de leerlingen en het team te verbeteren. Hoe je kunt werken aan een 
schoolbrede aanpak en hoe je  prioritering geeft aan alles wat je zou willen doen en hoe je dit stapsgewijs 
aanpakt. Hierbij moet goed worden gekeken naar wat de groep vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers 
nodig heeft. De thuissituatie en andere contextgerelateerde zaken, zoals een migratieachtergrond en eventuele 
taal- en cultuurverschillen spelen een rol. Traumasensitief lesgeven en aandacht voor cultuursensitief werken 
(met ouders) zijn belangrijk, evenals het samenwerken met specifieke partijen (zoals Vluchtelingenwerk) die 
bij de nieuwkomersgezinnen betrokken zijn. Vaak is er ten aanzien van de zorgstructuur ook een andere inzet 
nodig, zoals meer tijd en aandacht voor de gesprekken met ouders (eventueel in samenwerking met een tolk of 
sleutelpersoon) en een andere manier van het in beeld brengen hoe het met de leerling gaat. Ook bij het kiezen 
van een SEO programma moet goed gekeken worden of deze (voldoende) aansluit bij de vluchtelingenkinderen 
en andere nieuwkomers. 

Aanbevelingen voor GSA’s
Voor Gezonde School Adviseurs is het vooral belangrijk om te beseffen dat een aanpak Welbevinden op scholen 
met vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers er wellicht (deels) anders uit ziet dan op andere scholen. De 
accenten liggen anders en de keuzes die gemaakt worden (bijvoorbeeld ten aanzien van een SEO interventie) 
kunnen anders zijn. Zo is het belangrijk om aandacht te hebben voor traumasensitief lesgeven, om je te verdie-
pen in de context van vluchten en migreren en wat dit betekent voor gezinnen en voor de scholen die met deze 
gezinnen te maken hebben. 
Bij advisering over de invulling van alle pijlers is het telkens belangrijk om te bedenken of de vluchtelingekinde-
ren en andere nieuwkomers (voldoende) bediend worden. Bedenk welke partners om de school heen en in de 
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gemeente belangrijk zijn om contact mee te leggen en bedenk welke extra financieringen er eventueel mogelijk 
zijn voor deze groep kinderen. Bedenk dat voor deze scholen vaak geldt dat het thema Welbevinden (en dus ook 
de aanpak) als veel breder wordt gezien dan de pijlers van de GS-aanpak zijn geformuleerd. Scholen denken bij 
welbevinden immers ook aan gerelateerde thema’s als voeding en beweging, juist omdat dit randvoorwaarden 
zijn waar lang niet altijd aan voldaan is. En men niet kan werken aan welbevinden als er niet ook aan bepaalde 
randvoorwaarden gewerkt wordt. Ten aanzien van ouderpartnerschap is het belangrijk te beseffen dat hier taal- 
en cultuurverschillen spelen, wat vraagt om een andere manier van het inrichten van ouderbetrokkenheid op 
school.
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