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Vele wegen leiden richting
aanwezigheidsbeleid
In de ontwikkelgroep aandacht voor noodzakelijke bouwstenen



Aanwezigheid > 95%  

Aanwezigheid < 95% > 90%

Aanwezigheid < 90%

> 80% van de populatie

< 15% van de populatie

< 5% van de populatie

Goede aanwezigheid

Ontluikend verzuim

Aanhoudend
verzuim

Kearney & Graczyk, 2014, 2016, 2020; 
Graczyk, 2020

Response to Intervention (RtI) model



Rtl model: leidende principes
(Graczyk, 2021)

Ondersteuning op 
basis van de 
behoeften van ALLE 
kinderen

1

Gericht op het hele 
systeem en niet 
alleen op individuele 
kinderen 

2

Gericht op preventie, 
in plaats van te 
wachten tot het mis 
gaat 

3

Teambenadering:

• Datagestuurd

• Probleemoplossend 

4

Gebruik maken van 
evidence-based 
interventies

5



Bouwstenen voor versterken van 
een goede aanwezigheid

Onderste laag van het Response to Interventionmodel

1. Samenwerking met ouders

2. Communicatie over aanwezigheid

• Voorlichting en informatie voor ouders en leerlingen

• Motiverende gespreksvoering

3. Preventief werken aan welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

4. ….



Welbevinden op School

Maartje van den Essenburg



Landelijk project Welbevinden op School 

Ambitie: Zoveel mogelijk kinderen profiteren van een goed pedagogisch klimaat op 
school → positief voor hun welbevinden!

• Meer scholen in Nederland structureel, school-breed, aan de slag met 
welbevinden (o.a. via Gezonde School-aanpak)

• Welbevinden als onderdeel van collectieve preventie (gemeente)
• Samenwerking met scholen, gemeenten, GGD, zorg- en welzijnsorganisaties 
• Kennisontwikkeling, inspireren en agenderen



Documentaire Welbevinden op het 
Stanislascollege

https://www.youtube.com/watch?v=gIIw42p3V80

https://www.youtube.com/watch?v=gIIw42p3V80
https://www.youtube.com/watch?v=gIIw42p3V80


Definitie

Onder welbevinden verstaan we een positieve geestelijke gezondheid, bepaald 
door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, 
eigenwaarde, en het goed weten om te gaan met de eigen emoties. 

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.



Wat levert werken aan welbevinden op?

• Betere leerprestaties
• Betere sociale en emotionele vaardigheden
• Een afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten
• Een verbetering van het werkgeheugen en de concentratie
• Een positievere houding tegenover school en leerkrachten
• Meer motivatie om te leren
• Minder schooluitval
• Specifiek bij vluchtelingen: Verminderde kans op PTSS, depressie, angsten



Stress, prestatiedruk, verzuim en uitval

Onderzoek uitgelicht: Mentaal Kapitaal 
Welke risico- en beschermende factoren spelen een rol bij ongezonde schoolstress, 
prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?

1. Maatschappelijke nadruk op prestatie en excellentie
2. De inrichting van het onderwijssysteem 
3. Het schoolklimaat 
4. De thuissituatie en sociaal kapitaal
5. Sensitief doceren en een betrokken mentor 
6. Relaties met en invloed van leeftijdsgenoten 
7. Goede geestelijke en lichamelijke gezondheid 
8. Academisch functioneren 
9. Motivatie en toekomstperspectief 
10. Samenwerking tussen jongeren, ouders, school en zorgprofessionals 



Stress, prestatiedruk, verzuim en uitval (2)

Conclusie van het onderzoek:

“De bevindingen van Mentaal Kapitaal laten zien dat individuele knelpunten in de 
leerontwikkeling van jongeren niet los kunnen worden gezien van de bredere 
maatschappelijke context en sociale omgeving waarin zij optreden. De aanpak van 
schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval kan dan ook alleen 
succesvol zijn als er op meerdere niveaus tegelijk een verandering in gang wordt gezet.”

Bekijk de factsheet

https://jeugdengezincentraal.nl/wp-content/uploads/2021/10/Factsheet-Mentaal-Kapitaal-Deelonderzoek-1_FINAL_web.pdf


Wat werkt bij welbevinden?

• Een integrale aanpak over een langere periode (duurzaam) is effectiever dan het inzetten 
‘losse’ interventies. 

• Een integrale aanpak = schoolbrede aanpak: brede combinatie van initiatieven, acties en 
maatregelen die samen zorgen voor een kwalitatief goede schoolomgeving (‘whole
school approach’). 

• Iedereen binnen en om de school wordt betrokken en heeft inspraak: schoolleiding, 
leraren, leerlingen, ouders/opvoeders, zorg, ondersteuning en beleid. 



Schoolbrede aanpak voor welbevinden 

De verschillende elementen worden niet los van elkaar ingezet, maar versterken elkaar juist! 

Bijvoorbeeld: 
• Leerlingen worden ondersteund bij sociaal-emotionele ontwikkeling en problemen 

worden tijdig gesignaleerd
• Leraren krijgen goede training en er is aandacht voor welbevinden van de leerkracht!
• Ouders worden actief betrokken
• Er is een lange termijn visie op welbevinden met draagvlak; 
• Implementatie van beleid wordt zorgvuldig gedaan



Wat kun je inzetten?

• Sociaal-emotionele vaardigheden

• Sociale probleemoplossende technieken

• Veerkracht (inclusief het aanleren van 
optimisme vaardigheden)

• Mindfulness / meditatie

• Conflicthantering

• Het inzetten van peer mediators / 
educators

• Het tegengaan van pesten

• Woede beheersing

• Stressmanagement en coping

• Cognitieve gedragstherapie

• Vaardigheden om ‘nee’ te zeggen

• Hele schoolbenaderingen 
(veranderingen in schoolklimaat en -
cultuur)

• Training van leerkrachten in 
klassenmanagement

• Oudertraining in opvoedvaardigheden



… bij deze leerlingen

… met dit schoolteam

… met deze ouders/verzorgers

… op deze school

… in deze wijk?

→Wat doen we al? 

→Wat werkt goed?

→Waar kunnen we dus meer van doen!

Wat werkt…



• Stand van zaken in kaart brengen
• Visie en beleid: waar staan wij voor?
• Werkgroep welbevinden

TOOLS: 
➢ Checklist welbevinden voor PO en VO
➢ Praktijkkaarten NPO
➢ Handleiding Waarden Werken voor Welbevinden op School

1. Start: Stand van zaken, visie en plannen

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/08/checklist-welbevinden-PO_aangevuld-nieuwkomers.docx.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/08/checklist-welbevinden-VO_aangevuld-nieuwkomers.docx.pdf
https://www.nponderwijs.nl/actueel/nieuws/2021/11/18/praktijkkaarten-welbevinden
https://www.trimbos.nl/docs/61bde039-7f1d-4929-8897-ec11bb043022.pdf


2. Aandacht voor schoolteam

Aandacht voor welbevinden van de leerlingen 
begint met aandacht voor het schoolteam!

Bied randvoorwaarden aan het schoolteam 
om aan welbevinden te kunnen werken.

TOOLS
➢ Hand-out voor leraren ‘Aandacht voor welbevinden’ 
➢ Handreiking voor leraren: Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en 

welbevinden

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/08/Info-leraren-Wellbevinden-nieuwkomerskinderen-Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/preventief-werken-aan-sociaal-emotionele-ontwikkeling-en-welbevinden/


• Collectieve preventie, school-breed programma
• Sluit het aan bij alle leerlingen?
• Selectief aanbod
• Interne zorgstructuur
• Samenwerking (externe) zorgpartners

TOOLS
➢ Menukaarten NPO 
➢ Overzicht interventies nieuwkomerskinderen
➢ Interventiedatabase Gezonde School
➢ Handreikingen signaleren voor PO en VO

3. Aanbod en signaleren

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/08/Overzicht-interventies-Wellbevinden-nieuwkomerskinderen-Pharos-def.pdf
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/gezonde-school-activiteiten
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1489-sociaal-emotionele-problemen-tijdig-signaleren-in-het-primair-onderwijs/
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pfg55192-handreiking-signaleren-voor-het-voortgezet-onderwijs/


Samenvattend

• Werken aan welbevinden levert veel op: welbevinden ↔ leren 

• Werk vanuit een schoolbrede aanpak (bijvoorbeeld Gezonde School)

• Organiseer betrokkenheid en randvoorwaarden

“Creëer een leeromgeving waarin aandacht is voor het 
welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen, waarin leerlingen zich gezien en gewaardeerd 
voelen, waarin tijdige en adequate ondersteuning is voor 
leerlingen die dat nodig hebben en passende oplossingen 
worden geboden voor leerlingen die vastlopen.”



Hebben jullie vragen?



Dank voor jullie aandacht

Maartje van den Essenburg (messenburg@trimbos.nl) 

Anna de Haan (a.dehaan@pharos.nl)

Iris Franck (FRAI@stanislascollege.nl) 

Meer info:

www.welbevindenopschool.nl 

https://www.pharos.nl/infosheets/welbevinden-op-school/

https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-
nieuwkomers/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO6NifQMZsiycH5GzKXtQvkV

https://www.onderwijskennis.nl/themas/kansrijke-interventies-welbevinden

mailto:messenburg@trimbos.nl
mailto:a.dehaan@pharos.nl
mailto:FRAI@stanislascollege.nl
https://www.pharos.nl/infosheets/welbevinden-op-school/
https://www.pharos.nl/infosheets/welbevinden-op-school/
https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO6NifQMZsiycH5GzKXtQvkV
https://www.onderwijskennis.nl/themas/kansrijke-interventies-welbevinden


17 mei 14.00-16.00

27 september 14.00-16.00

22 november 14.00-16.00

Bijeenkomsten 2022



Subgroepen in 
Teams



Einde plenaire deel


