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Programma 

• Welkom

• Het onderzoek in het VO en MBO

• De onderzoeksresultaten per schooltype



Het onderzoek:

alle schooltypes en projecten

Hoofdvraag: 

Op welke wijze kunnen
professionals in onderwijs en
jeugdhulpverlening samenwerken
aan groepsgerichte, preventieve
interventies die de het sociaal
emotioneel leren van leerlingen
bevorderen?



Het onderzoek voor het JSP 

Hoofdvraag: 

Hoe kan het JSP Jongeren Service 
Punt een beter geïntegreerd
onderdeel worden van de school 
door samen te werken met 
docenten aan SEL ( Sociaal
emotioneel Leren)?



Kernwoorden voor het onderzoek

• Samenwerken onderwijs en jeugdhulpverlening

• 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)



De twee onderzoekspraktijken

• Vanuit het JSP ( = jongerenservicepunt ) op zowel 
Gilde opleidingen MBO als Raayland College VO  
Hebben we samen met alle netwerkpartners en de       
scholen het onderzoek en daarmee de lessen 
vorm gegeven.



Het model van meergelaagdheid (ISF) 



Drie onderzoekslijnen
• Designlijn: 

- Kwalitatieve gegevens

- Ontwerpgericht onderzoek

- De interventie

• Evaluatielijn:

- Kwantitatieve gegevens: 

- Vragenlijsten

- Interviews

- Logboek gegevens

• Trainingslijn:

- Vertaling naar opleiding professionals



Het thema voor het ontwerp

• Uit gesprekken met leerlingen en docenten 

voorafgaand aan het onderzoek bleken onderling 

respect en veiligheid in de klas terugkerende 

thema’s te zijn.



Theoretische uitganspunten

voor het ontwerp

• Toenemend inzicht dat onderwijs en zorg specifieke 
expertise hebben en daarmee elkaar kunnen 
versterken (Weist at al,2018).

• JHV ers (jeugdhulpverleners) brengen contextuele 
kennis m.b.t. SEL ( Sociaal Emotioneel Leren) van 
studenten.(van Swet,2017)

• Het onderzoek betreft de verdere ontwikkeling van het 
JSP en het welbevinden van de jongeren binnen de 
scholen. 

• Met als hoofddoel samenwerking tussen onderwijs en 
zorgt.b.v. preventie en bevorderen van mentaal 
welbevinden jongeren.



De ontwerpcriteria voor de interventie

• Lessenreeks 6 a 8 bijeenkomsten 

• Samenwerken als duo

• Op maat per doelgroep en niveau

• Herhaling van lesstof, belangrijk om kennis en vaardigheden 

actueel te houden

• Gevarieerd aanbod van lesstof is essentieel

• Doel van de Respectlessen is ook om ze voor de toekomst 

deel uit te laten maken van het schoolcurriculum 



Interventie

• Onderzoeksperiode 3 jaar, 3 interventie rondes, 

telkens aangepast en verfijnd.

• 7 lessen zijn ontworpen en uitgevoerd in 10 

klassen op beide scholen.

• Als duo mentor en JHV-er gaven we de Respect-

lessen in de klas samen vorm.



Les 1 Interventie









• Filmpje interventie
https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-
Speciale-Onderwijszorg/Jeugdhulpverlening-in-de-school.htm

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/Jeugdhulpverlening-in-de-school.htm


Resultaten en conclusies

• Samenwerken wordt als meerwaarde ervaren

• Verschillen in bejegening wordt door de jongeren 

als prettig en aanvullend ervaren

• Samenwerking in onderwijs vraagt om flexibele 

inzet en wederzijds vertrouwen

• Dit heeft tijd en investering nodig 



Evaluatielijn 

Toelichting Karin Diemel



Alle scholltypen

Vergelijking Cool 2019 - 2021
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Leerlingen rapporteren meer 

welbevinden als leraren en jeugdhulp-

verleners samenwerken in de klas

Opmerkelijk: 

opvallend verschil met welbevinden 

Nederlandse jeugd tijdens corona. 

De Nederlandse jeugd rapporteerde 

juist minder welbevinden en meer

internaliserende klachten 

(angsten en somberheid) 



Onderzoeksresultaten VO/ MBO

Niet verminderd:

• Welbevinden met leerkrachten 

en leerlingen 

• Cognitief zelfvertrouwen

Licht verminderd

• Taakmotivatie        



Welbevinden in coronatijd

• Luijten en collega’s (2020) laten zien dat kinderen en 

jongeren tijdens de lockdown 15 procent meer 

angstklachten, 8 procent meer somberheid en 7 procent 

meer boosheid ervoeren dan in 2018

• Het percentage kinderen en jongeren met ernstige 

angstklachten verdubbelde van 8 procent naar 16 procent.



Onderzoeksbevindingen Samenwerken

• Leraren en jeugdhulpverleners 

zijn beter geworden in 

samenwerken [verschilscores op 

onderlinge afhankelijkheid en 

flexibiliteit zijn significant]

• Uit ons onderzoek blijkt dat 

leraren hun doelen beter 

bereiken als ze samenwerken en 

dat ze flexibeler worden. 
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Samenwerken VO/MBO

• In het VO-MBO is er t.a.v. de 

competenties van samenwerken 

een positieve tendens zichtbaar

• Dit wordt bevestigd in interviews 

met leraren en leerlingen



Competenties leraren VO/MBO

• In het VO-MBO blijven gewenste 

competenties van leraren in 

pedagogische handelen gelijk



Slot conclusie:

• Het sociaal emotioneel leren en mentaal 

welbevinden behoeft nadrukkelijke aandacht 

binnen het onderwijs.

• Hoe gaan we dit op een effectieve en haalbare 

manier vormgeven volgens de laatste 

ontwikkelingen.



Zijn er nog vragen?

Bedankt voor jullie aandacht en bezoek vooral een 

keer de website waar jullie deze informatie kunnen 

nalezen.

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-
Speciale-Onderwijszorg/Jeugdhulpverlening-in-de-school.htm

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/Jeugdhulpverlening-in-de-school.htm

