


Programma

09.00 - 09.05 uur Inloop en opening door Jetta Spaanenburg en Fedor Heida 

09.05 - 09.30 uur Presentatie Hoe geef je in de praktijk invulling aan welbevinden?

Door Joline van Lier (GGD Haaglanden)

09.30 - 09.35 uur Korte pauze

09.35 - 10.00 uur Presentatie Hoe werk je aan welbevinden op scholen met vluchtelingen en 
andere nieuwkomers?

Door Anna de Haan (Pharos)

10.00 - 10.15 uur Dilemma’s en vragen vanuit de gemeentelijk perspectief

Door Nicole Weigergangs (Gemeente Ede)

10.15 – 11.00 uur Breaks-out sessies: centraal staat het thema Gezonde school of Welbevinden 
en nieuwkomers (via Zoom)































Korte pauze



Welbevinden op School voor 
nieuwkomerskinderen



Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.
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Wat is belangrijk bij welbevinden nieuwkomers 



Naar school gaan is helend →

Verbondenheid, veiligheid & versterken veerkracht

Thuis voelen op school = lagere kans op post-traumatische 
stress, depressie en angsten (Fazel, 2012)

Focus niet op trauma maar op sociale steun



Deze kinderen krijgen al genoeg te maken met situaties die ‘ongewoon’ 
zijn; school als belangrijke plaats om daaraan te ontsnappen

• Structuur, rust en uitdaging 

• Even ‘verlost’ van zorgen (ouders thuis ook even rust)

• Aandacht krijgen

• Gevoel van erbij horen; verbondenheid

• Sociale steun

• Grip krijgen op het leven in Nederland



Op verhaal komen op school

Parkschool Delft
https://player.vimeo.com/video/266072057 of https://www.youtube.com/watch?v=W8QbTjG-
fR4

https://player.vimeo.com/video/266072057
https://player.vimeo.com/video/266072057
https://www.youtube.com/watch?v=W8QbTjG-fR4


Brede-school aanpak

1. Welbevinden leerkracht

2. SEL en welbevinden individuele leerling

3. Groepsdynamiek in de klas

4. Professionele leeromgeving (team)

5. Positief pedagogisch schoolklimaat

6. Ouders, zorgstructuur en omgeving



… bij deze leerlingen
… met dit schoolteam

… met deze ouders/verzorgers
… op deze school

… in deze wijk
… op dit moment?

(handelingsgericht werken)

Wat werkt…



Het project: totstandkoming van de toolkit



• Stand van zaken
• Visie op welbevinden
• Werkgroep welbevinden

TOOL: Checklist welbevinden nieuwkomers voor PO en VO 

1. Start: Stand van zaken, visie en plannen



2. Welbevinden leerkracht

Zorg voor jezelf en voor elkaar

• Allerbelangrijkste: stilstaan bij wat deze situatie met jou doet 
• Tijd en ruimte om hier met je collega’s over te spreken
• Wat helpt jou bij een stressvolle situatie of gebeurtenis, hoe blijf jij 

op de been?

TOOL: 
Gespreksformulier BASIC-PH (gaat uit van veerkracht)



3. Bij SEL methodiek aandacht voor

• Verbinden van de oude en de nieuwe situatie
• Verbinden van thuissetting en schoolsetting
• Specifieke thema’s die belangrijk zijn (afscheid nemen, rouw, trauma)
• Actief verbinden NL en niet-NL leerlingen
• Laag-talig (bijv. via focus op sport,  spel en creatieve 

activiteiten)

TOOLS: 
Overzicht interventies voor nieuwkomers 
Hand-out dagelijks handelen in de klas



4. Signalering en zorg

• ‘Watchful waiting’
• Belang van traumasensitief en cultuursensitief werken
• Zorgstructuur

o Een dagelijkse check-in en check-out 
o Samenwerking JGZ (niet direct jeugdhulp)
o Laagdrempelige zorg ín de school 
o Samenwerking met specifieke externe partijen
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En verder…

5. Meertaligheid
6. Community aanpak, wijk betrekken
7. Samenwerking ouders/verzorgers

TOOLS: 
Praatplaat voor gesprek met ouders
Training sleutelpersonen onderwijs

https://www.pharos.nl/agenda/training-sleutelpersonen-onderwijs/


Ruimte voor vragen



• Pharos, Trimbos-instituut, NCJ, Gezonde School, NJi en de schoolpsychologen van het 

NIP 

• Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

• Menukaart Welbevinden 

• Praktijkkaart: Van analyse naar interventie 

• Praktijkkaart: Gelijke Kansen 

• Praktijkkaart: Duurzaam investeren in welbevinden 

Coalitie Welbevinden

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0627-praktijkkaart-welbevinden/
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0657-praktijkkaart-welbevinden-en-gelijke-kansen/
https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2021/10/PM0658-Praktijkkaart-Duurzaam-investeren-in-welbevinden.pdf


• Kennisplein ‘Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling’
• Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerling 

• Welbevinden van het schoolpersoneel

• Pedagogisch klasklimaat en groepsdynamiek

• Pedagogisch schoolklimaat, schoolbeleid en monitoring

• Partnerschap tussen ouders en school

• Welbevinden en de context van de school

Coalitie welbevinden

https://www.onderwijskennis.nl/themas/sociaal-emotionele-ontwikkeling-en-welbevinden-van-de-leerling
https://www.onderwijskennis.nl/themas/welbevinden-van-het-schoolpersoneel
https://www.onderwijskennis.nl/themas/pedagogisch-klasklimaat-en-groepsdynamiek
https://www.onderwijskennis.nl/themas/pedagogisch-schoolklimaat-schoolbeleid-en-monitoring
https://www.onderwijskennis.nl/themas/partnerschap-tussen-ouders-verzorgers-en-school
https://www.onderwijskennis.nl/themas/welbevinden-en-de-context-van-de-school


Interessante materialen

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

• https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/08/checklist-welbevinden-PO_aangevuld-
nieuwkomers2.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/nieuws/nieuwe-beeldverhalen-en-animaties-over-veelvoorkomende-
psychische-problemen/

• https://www.pharos.nl/zorg-en-ondersteuning-voor-oekraiense-vluchtelingen/
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https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/08/checklist-welbevinden-PO_aangevuld-nieuwkomers2.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/Overzicht-interventies-Wellbevinden-nieuwkomerskinderen-Pharos-def.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/corona-thuis-blijven-en-opvoeding-wat-kan-je-doen/
https://www.pharos.nl/nieuws/nieuwe-beeldverhalen-en-animaties-over-veelvoorkomende-psychische-problemen/
https://www.pharos.nl/zorg-en-ondersteuning-voor-oekraiense-vluchtelingen/


Anna de Haan

a.dehaan@pharos.nl

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

Dank voor jullie aandacht
Pharos.nl

mailto:a.dehaan@pharos.nl
https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers/
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Nieuwkomersonderwijs Oekraïners

• Opvang Harskamp/Ede, 950 opvangplekken

• Eerste opvang in NL 2 maart, ook derdelanders

• Stand van zaken 12 april

- Harskamp: 600 bezette opvangplekken

- particuliere opvang: 150 Oekrainers BRP

- start nieuwkomersonderwijs PO en VO 4 april

- PO 75-85 leerlingen

- VO 40 leerlingen
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Nieuwkomersonderwijs Oekraïners

• Oekraïners zijn EU-burgers, dus:

- vrij om te gaan en staan

- ook particuliere opvang

- geen registratie via IND/COA

- startend zicht op precieze aantallen

• Onderwijsachtige activiteiten voor start nieuwkomersonderwijs

• Oekraïense docenten/taal/betrekken ouders

• Regionale samenwerking / app-groep SWV

• Leerplicht
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Nieuwkomersonderwijs Oekraïners

• Welbevinden kinderen

- zo snel mogelijk structuur

- interactie leeftijdgenoten

- zo snel mogelijk Nederlands

• Online onderwijs Oekraïne, druk voor leerling en ouders



Break-out sessie

Bespreek één van de volgende thema’s:

▪ De Gezonde School

▪ Nieuwkomers en vluchtelingen

Het feedbackformulier ontvangen wij na de break-out sessie graag retour via 

secretariaat@netwerklpo.nl

mailto:secretariaat@netwerklpo.nl



