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Het WIsH project

• WIsH is een bestaande interventie  (sinds 2014:  43 basisscholen in 

Den Bosch)

• WIsH bestaat uit een cyclus van acht lessen van een uur gegeven door 

leerkracht en jeugdhulpverlener

• Kernwoorden: voor zichzelf opkomen, een positief zelfbeeld, wilskracht 

en doorzettingsvermogen

Thema’s:  pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag,  

omgaan met grenzen en lichaamstaal.



Het WIsH project

• Training wordt samen gegeven;

school als werkplaats

• Scholing en intervisie gezamenlijk;

leren van en met elkaar; we spreken dezelfde taal

• Voorbereiden en evalueren

Tijd

• Rol van de leerkracht van de klas

continuïteit



De onderzoekspartners WIsH



De onderzoeksopzet

Hoofdvraag:

How can Wish be better secured within the school so that elements of Wish 

are continues in the whole school and in the whole learning line social 

emotional learning and well being? What can be the contribution of the 

external WIsH professional.

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen de WIsH vaardigheden optimaal 

aanleren en met behulp van school en ouders blijven toepassen?



kernwoorden voor het onderzoek

• Samenwerken onderwijs en jeugdhulpverlening en ouders

• Gericht op gewone opgroeien en opvoeden/ Basisondersteuning 

Gedrag

• Gemeenschappelijke uitvoering in de school/ klas/ groep

• Gericht op alle leerlingen

• Betrekken van de leefwereld van de leerlingen (o.a. ouders)



Theoretische achtergrond

• Betrokkenheid ouders bij school positief voor 
schoolontwikkeling (schoolprestaties en sociale gedrag)

• Ouderbetrokkenheid in de thuissituatie stimuleren 
meest effectief

• Onderwijs ondersteunend gedrag kan alleen als ouders de 
schoolse verwachtingen ten aanzien van thuisleren begrijpen

Bakker, J., Denessen, E., Dennissen, M. & Oolbekkink-Marchand, H. (2013). Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit 
van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen. Nijmegen: Radboud Universiteit

Desforges, C. & Abouchaar, A. (2003). The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievements and Adjustment: A Literature
Review. London: Department for Education and Skills

Epstein, J. L. (2010). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi delta kappan, 92(3), 81-96. 



Ontwerpcriteria 

• De ouderbijeenkomsten zijn gericht in de thuissituatie

• Gericht om verwachtingen over WIsH over en weer helder te krijgen

• Gericht op het geven van educatieve taken, zodat ouders thuis aan 

de slag gaan



Interventie

Voorafgaand aan WIsH

Dialooggesprek, waarin kind ouders interviewt

• Hoe zien zij hun kind als het gaat om weerbaarheid

• Wat is voor hen belangrijk wat hun kind daarin leert

• Wat vinden zij belangrijk om hun kind mee te geven

(dit is om verwachtingen over en weer helder te krijgen)

Setting overal anders afhankelijk van ‘type ouders’

Kennismaking met schoolmaatschappelijk werker voor verdere vragen



Interventie

Tijdens WIsH

• Na elke les filmpjes door kinderen die uitleg geven over WIsH, wat ze 

geleerd hebben. Aan het eind van het filmpje wordt er een vraag aan 

de ouders gesteld door de kinderen of zij dit onderwerp / oefening thuis 

met hen willen oefenen

• (dit om het stimuleren van het leren van de thuissituatie en ouders 

educatieve taak te geven)

Na afloop

• Kinderen laten zien wat ze hebben geleerd bij slotbijeenkomst. 

Schoolmaatschappelijk werker is opnieuw aanwezig, zodat ouders met 

vragen weten bij wie ze moeten zijn



Verzamelen van data voor 

het ontwerpgericht onderzoek

• een vragenlijst afgenomen bij ouders

• Interview met de WIsH leerkrachten en externe Wish Leerkrachten/ 

jeugdhulpverleners  over hun ervaringen

• Logboeknotities

• Focusgesprek met kinderen 



Resultaten van het ontwerpgericht onderzoek 

• https://www.youtube.com/watch?v=9_0gVy5HqyQ

• Tevredenheid ouders: beter beeld en meer thuis over gesproken

• Elke filmpje werd minimaal 20 keer geliked;

• Kennismaking op laagdrempelige manier met de 

schoolmaatschappelijk werker van de school; ze kennen elkaar als er 

zaken spelen.

https://www.youtube.com/watch?v=9_0gVy5HqyQ


Evaluatie onderzoek naar het welbevinden van de 

leerlingen PO

In 2019 scoorden de leerlingen op 
de drie WIsH scholen (waar al 
werd samengewerkt) significant 
hoger dan de andere 
onderzoeksscholen op 
welbevinden met de leerkracht.  

In 2021 scoren de leerlingen van 
het basisonderwijs significant beter 
dan in 2019 op alle aspecten van 
welbevinden: welbevinden met de 
leerkrachten, welbevinden met de 
leerlingen, cognitief zelfvertrouwen 
en taakmotivatie



Leerling interviews

Ik weet nog wel welke dingen ik er zelf heel positief aan vond, waar ik ook echt hulp bij 
heb gehad. Ja, vroeger had ik heel veel last van pesten en dat had ik ook wel in mijn 
hoofd. En door WIsH weet je hoe je daarmee om moet gaan en hoe je het moet 
voorkomen. 

Ja, ik kon vroeger nooit zo goed met mijn eigen woede omgaan en dan ging ik altijd 
meteen mijn handen en voeten gebruiken. En nu heb ik geleerd bij WISH dat ik ook 
betere manieren, met praten, de ruzies kan oplossen en niet met woede. 

Ik heb geleerd dat je oogcontact moet hebben met degene die Westers zijn



Competentie ontwikkeling bij leraren PO

Leraren die samenwerken middels 

de WIsH training voelen zich in 

2021(na drie jaar samenwerken) 

meer competent in hun 

pedagogisch handelen dan in 2019



Interviews met de leraren

Competenties

het wordt gewoner om als er iets is het zelf in de groep op te lossen en bewustzijn als 
er echt iets aan de hand even snel overleggen met elkaar. 

meer naar de gevoelens van de kinderen kijken

Dat je meer kennis met elkaar maakt 



Ontwikkeling van samenwerken PO

In het basisonderwijs rapporteren 

de leraren dat ze meer flexibiliteit 

ervaren door meer samenwerken. 

Ze durven hun eigen rol meer los te 

laten. 
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wat werkt bij samenwerking 

Leerkracht interview PO

• Tijd samen doorbrengen; de leraar kan observeren; Maar ook de ruimte 

om even te kijken: ‘’wat gebeurt er nu’’. 

• Mogelijkheid tot informeel contact;  elkaars kwetsbaarheid mogen zien, 

Als er één even een beetje minder functioneert dat je bij kunt vallen; 

• Communicatie (die is heel goed). 

• Korte lijntjes; via de telefoon of App  



(Voorzichtige) Conclusies 

• Samenwerken door leraren en jeugdhulpverleners in de klas aan 

gezamenlijke interventies ter bevordering van het sociaal en emotioneel 

leren heeft positieve invloed op het welbevinden van leerlingen. 

• Het bevordert in het PO ook de competenties van leraren ten aanzien van 

het pedagogisch handelen. 

• Professionals worden gedurende het project beter in samenwerken. 



Uitwisseling


