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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 en 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.  

Er zijn veel verschillende manieren om veerkracht te versterken en welbevinden te 

bevorderen, zowel in en rond scholen als thuis en in de vrije tijd. Heel gauw gaat het in 

gesprek en aandacht over het welbevinden van individuele kinderen, jongeren en 

volwassenen, terwijl er ook andere factoren een rol spelen. 

In de vorige netwerksessie besprak Anita Kraak  een aantal fundamentele vraagstukken op 

dit thema. 'Geef jeugd meer tijd en ruimte om op te groeien' | Nederlands Jeugdinstituut 

(nji.nl) gaat daar dieper op in. 

In het afgelopen jaar hebben samenwerkende kennispartijen ( Trimbos-instituut, Pharos, Nji, 

NCJ,  de corona expertgroep schoolpsychologen NIP en de Gezonde School) in het kader van 

het Nationaal Programma Onderwijs de krachten gebundeld. Zowel in de menukaart en 

praktijkkaarten bij het NPO, als op het kennisplein welbevinden op  www. 

onderwijskennis.nl. Daar zijn binnen het brede begrip welbevinden kennis uit wetenschap en 

praktische handvatten gebundeld op de volgende deelonderwerpen: 

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerling  

2. Welbevinden van het schoolpersoneel  

3. Pedagogisch klasklimaat en groepsdynamiek  

4. Pedagogisch schoolklimaat, schoolbeleid en monitoring  

5. Partnerschap tussen ouders en school  

6. Welbevinden en de context van de school  

 

https://www.nji.nl/nieuws/geef-jeugd-meer-tijd-en-ruimte-om-op-te-groeien
https://www.nji.nl/nieuws/geef-jeugd-meer-tijd-en-ruimte-om-op-te-groeien


 

Naast de kennis die is samengebracht op Onderwijskennis | Sociaal-emotionele ontwikkeling en 

welbevinden en de Praktijkkaarten NPO is er ook op andere plekken kennis over welbevinden te 

vinden. 

In dit overzicht gaan we niet in op de wijze waarop gemeenten i.h.k.v. het NPO en jeugdagenda de 

versterking van veerkracht bevorderen. Inspiratie daarvoor vind je mogelijk bij het Stappenplan 

samenhang corona-steunpakketten jeugd | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) en bij het subthema in 

bovengenoemd kennisplein Onderwijskennis | Welbevinden en de context van de school. 

 

Hieronder nog een aantal aanvullende bronnen bij het inzetten op welbevinden 

1. Handleiding Waarden Werken voor Welbevinden op School 

Wanneer je als school met een bepaald thema aan de slag wilt (bijvoorbeeld welbevinden) is het van 

belang eerst te onderzoeken wat wel en niet aansluit bij de waarden van de school. Deze handleiding 

beschrijft een onderzoekend proces om deze voorbereidende fase op een gestructureerde manier te 

doorlopen. De informatie en kennis die hieruit voortvloeit vormt de basis voor het in gang zetten van 

positieve veranderprocessen gericht op het bevorderen van welbevinden van iedereen op school. 

2. Handreikingen signaleren voor PO en VO  

Deze handleiding geeft u houvast bij vragen omtrent het tijdig signaleren van sociaal emotionele 

problemen in het primair en voortgezet onderwijs. 

3. Handreiking voor leraren: Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling 

en welbevinden 

Deze handreiking is in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voortgezet onderwijs zelf 

ontwikkeld. Het biedt leerkrachten inspiratie en concrete handvatten om binnen de klas, samen met 

hun team en binnen de school preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het 

welbevinden van hun leerlingen, maar ook aan het welbevinden van henzelf. 

4. www.welbevindenopschool.nl  

Het programma Welbevinden op School biedt Gezonde School adviseurs en scholen binnen het 

primair en voortgezet onderwijs handvatten om op een positieve manier bij te dragen aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

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

In deze infosheet staat informatie, feiten en cijfers over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het 

welbevinden van kinderen. Ook biedt de sheet handvatten om als school, gemeente en Gezonde 

School Adviseur te werken aan een positief leerklimaat voor kinderen en leraren.  

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

Filmpjes op you tube over welbevinden van kinderen op school. 

  

https://www.onderwijskennis.nl/themas/sociaal-emotionele-ontwikkeling-en-welbevinden
https://www.onderwijskennis.nl/themas/sociaal-emotionele-ontwikkeling-en-welbevinden
https://www.nponderwijs.nl/actueel/nieuws/2021/11/18/praktijkkaarten-welbevinden
https://www.nji.nl/coronavirus/stappenplan-samenhang-corona-steunpakketten-jeugd
https://www.nji.nl/coronavirus/stappenplan-samenhang-corona-steunpakketten-jeugd
https://www.onderwijskennis.nl/themas/welbevinden-en-de-context-van-de-school
https://www.trimbos.nl/docs/61bde039-7f1d-4929-8897-ec11bb043022.pdf
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/
https://www.pharos.nl/kennisbank/preventief-werken-aan-sociaal-emotionele-ontwikkeling-en-welbevinden/
http://www.welbevindenopschool.nl 
https://www.pharos.nl/infosheets/welbevinden-op-school/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO6NifQMZsiycH5GzKXtQvkV


 

 

7. https://bron.fontys.nl/jeugdhulpverlener-in-de-klas-helpt-leerkracht-en-leerling/ 

Het in de klassensituatie direct delen van expertise tussen jeugdhulpverlener en leerkracht versterkt 

het welbevinden van leerlingen. Zo blijkt uit onderzoek onder leiding van Mariette Haasen van het 

Fontys-Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. 

 

8. Gezonde School, de podcast | Podcast op Spotify 

Hoe kunnen scholen bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid van hun leerlingen of 

studenten? In ‘Gezonde School, de podcast’ gaat journalist en podcastmaker Maarten Dallinga op 

onderzoek. Hij bezoekt scholen en spreekt met experts. 

 

9. Interventiedatabase Gezonde School 

U kunt besluiten om (een deel van) het geldbedrag van het ondersteuningsaanbod Gezonde School 

te gebruiken voor de aanschaf van een Gezonde School-activiteit. Zoek in de interventiedatabase 

met Gezonde School-activiteiten naar passende activiteiten en programma’s. 

 

Kennis en handvatten gericht op vluchtelingen vraagstukken 

1. Checklist welbevinden voor PO en voor VO (versie voor scholen met nieuwkomers) 

Wilt u meer aandacht voor het thema Welbevinden binnen uw school? Dan is het is goed om de 

beginsituatie met betrekking tot dit onderwerp in kaart te brengen. Met behulp van deze checklist 

kunt u zicht krijgen op de situatie bij u op school. 

2. Overzicht interventies nieuwkomerskinderen 

Interventies en methodes om in de schoolcontext te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 

en het welbevinden van kinderen met een (recente) migratie- of vluchtachtergrond 

3. Hand-out voor leraren ‘Aandacht voor welbevinden’  

Informatie voor leraren over aandacht voor welbevinden bij vluchtelingenkinderen en andere 

nieuwkomers.  

4. https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-

vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers/  

Deze infosheet is bedoeld voor het werken aan welbevinden in het primair en voortgezet onderwijs 

met veel vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers, zoals scholen met NT2 klassen en ISK’s. 

  

https://bron.fontys.nl/jeugdhulpverlener-in-de-klas-helpt-leerkracht-en-leerling/
https://open.spotify.com/show/4e8KSVJ2jlQlxV8KUcX5Cg
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/gezonde-school-activiteiten
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.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/08/Overzicht-interventies-Wellbevinden-nieuwkomerskinderen-Pharos-def.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/08/Info-leraren-Wellbevinden-nieuwkomerskinderen-Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-
https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-
https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers/


 

 

5. https://www.vo-raad.nl/nieuws/de-oorlog-in-oekraine-bespreken-op-school 

De oorlog in Oekraïne houdt ook veel leerlingen - en docenten – bezig. Het kan leerlingen helpen om 

op school over de situatie en hun gevoelens en zorgen te kunnen praten. Diverse organisaties bieden 

lesmateriaal en andere ondersteuning aan die docenten helpen om de oorlog op een goede manier 

bespreekbaar te maken. 

6. https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/gratis-cursus-steun-aan-vluchtelingenkinderen/ 

Momenteel zien we vluchtelingen vanuit Oekraïne in Nederland arriveren, waaronder kinderen. 

Iedereen die in zijn werk te maken heeft met deze kinderen of jongeren kan een zeer belangrijke rol 

voor ze spelen. De gratis cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ kan professionals daarbij 

helpen. 

7. https://www.lowan.nl/vo/blog/traumasensitief-lesgeven-aan-vluchtelingkinderen-uit-

oekraine/ 

Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingenkinderen uit Oekraine: hoe doe je dat? Hoe kun je daarbij 

oog hebben voor andere vluchtelingen in de klas? Hoe zorg je voor jezelf als je vanuit je hart 

lesgeeft? 

8. https://www.lowan.nl/po/oekraine/ 

Er komen momenteel vluchtelingen uit Oekraïne. Dat betekent dat we alles in het werk moeten 

stellen om ieder Oekraïens kind onderwijs te bieden. Op deze pagina delen we informatie over hoe 

onderwijs wordt georganiseerd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Heb je een goede tip? We horen 

het graag. Laten we leren van elkaar. 

9. Vluchtelingenkinderen | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) 

Kennisdeling en handelingsadviezen over actuele vragen over onderwijs en opvang, ontmoeting, en 

welbevinden 

 

Andere bijeenkomsten over welbevinden 

 
1. Zeg Utreg: "Wat geneest de gekwelde geest?" - Bing video 

 
Burn-outs, concentratieproblemen en depressie: het is slechts een puntje van de ijsberg van 
problemen waar studenten vandaag de dag mee kampen. Wat (en wie) geneest de gekwelde geest? 
En wat is de wetenschap achter (mis)diagnoses? Tijdens dit tafelgesprek voelen studenten 
spraakmakende sprekers aan de tand over deze thema’s. 
  

https://www.vo-raad.nl/nieuws/de-oorlog-in-oekraine-bespreken-op-school
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/gratis-cursus-steun-aan-vluchtelingenkinderen/
https://www.lowan.nl/vo/blog/traumasensitief-lesgeven-aan-vluchtelingkinderen-uit-oekraine/
https://www.lowan.nl/vo/blog/traumasensitief-lesgeven-aan-vluchtelingkinderen-uit-oekraine/
https://www.lowan.nl/po/oekraine/
https://www.nji.nl/vluchtelingenkinderen
https://www.bing.com/videos/search?q=marloes+kleinjan&&view=detail&mid=267872AE4F16F22B86E5267872AE4F16F22B86E5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmarloes%2520kleinjan%26qs%3DCT%26form%3DQBVR%26%3D%2525eManage%2520Your%2520Search%2520History%2525E%26sp%3D1%26pq%3Dmarloes%2520kleinjan%26sc%3D3-16%26cvid%3D694EAEE438064BDEA73509E137212703


 

 
 

2. https://www.vo-raad.nl/artikelen/webinar-mentale-gezondheid-leerlingen-met-steven-pont-
nu-terug-te-kijken 
 

De VO-raad organiseerde onlangs een tweede webinar met Steven Pont over het versterken van de 

mentale gezondheid van leerlingen. Heb je het webinar gemist? Het is tot de zomervakantie terug te 

kijken op deze website en YouTube. 

 

https://www.vo-raad.nl/artikelen/webinar-mentale-gezondheid-leerlingen-met-steven-pont-nu-terug-te-kijken
https://www.vo-raad.nl/artikelen/webinar-mentale-gezondheid-leerlingen-met-steven-pont-nu-terug-te-kijken

