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Voor ons project Welbevinden op School zijn we op zoek naar gezonde
school adviseurs die samen met ons, hun gemeente en scholen binnen
de gezonde school willen samenwerken aan de structurele verbetering
van het pedagogisch klimaat binnen scholen. Centraal tijdens de
samenwerking staat “samen leren”: Wat helpt bij de implementatie van
Welbevinden op school? Wat zijn belemmeringen? Welke rol speelt wie?
En wat is nodig? Hoe we dit samen aanpakken en met welke doelstellingen
en hoe je je kan aanmelden, dat kan je in deze folder lezen.

Achtergrondinformatie
Op school brengen jongeren een groot
deel van hun tijd door waardoor de
pedagogische invloed van docenten
en de school van groot belang is voor
het welbevinden van alle leerlingen.
Welbevinden op School stimuleert scholen
hun pedagogisch klimaat zo vorm te geven
dat álle leerlingen beter in hun vel zitten,
beter kunnen leren en zich gezonder voelen,
waarmee sociale, emotionele en psychische
problemen kunnen worden voorkomen.
Het bevorderen van het welbevinden is
een vorm van collectieve preventie.
Sinds 2016 voeren Pharos en Trimbos-instituut
het ondersteuningsprogramma Welbevinden
op School uit, als onderdeel van Gezonde
School. Welbevinden is een thema binnen
Gezonde School voor het primair onderwijs,
secundair onderwijs en het MBO. Binnen het
programma wordt nauw samengewerkt met de
gezonde school adviseurs (GSA’s) van GGD-en.
Zie www.welbevindenopschool.nl voor meer
informatie en inspiratie.
Omdat collectieve preventie en jeugdpreventie
beiden onder het gemeentelijk beleid vallen
hebben Trimbos en Pharos in 2018 verdiepend
onderzoek gedaan naar de samenwerking
tussen onderwijs en gemeenten. In 2019
willen we verder met twee sporen: naast
verdere verdieping willen we ook de kennis en
opbrengsten breder delen en opschalen naar
andere gemeenten.

Daarbij komt dat vanuit het Trimbos-instituut
het komende jaar aansluiting wordt gezocht
bij de pilot naar de IJslandse aanpak. Met de
zes deelnemende gemeenten gaan we kijken
hoe welbevinden een centraal thema kan zijn
op scholen en gaan we de scholen in deze
gemeenten daarbij ondersteunen, samen met
de GSA’s.
Daarnaast voert Pharos in samenwerking
met LOWAN de komende twee jaar het
project ‘welbevinden op school voor
vluchtelingenkinderen’ uit waaraan acht
pilotscholen (vier PO en vier VO) kunnen
deelnemen. Het betreft scholen met veel
vluchtelingenkinderen, zowel reguliere
scholen (met of zonder taalklassen) als
nieuwkomersscholen.

We hebben verschillende projectpijlers die we
inzetten voor een breed bereik. Voor elke pijler
geldt dat we samenwerken met de GSA en de
gemeente.
1. VO en PO scholen in brede zin (Trimbos)
2.	VO en PO scholen met leerlingen met lage
SES ouders, - migrantenouders of een
gemengde populatie (Pharos)
3.	VO scholen binnen de zes IJslandse
gemeenten (Trimbos)
4.	Acht VO en PO scholen met vluchtelingen
kinderen in samenwerking met LOWAN

Doel
In 2019 gaan we samen met GSA’s op
grotere schaal gemeenten benaderen,
met als doel welbevinden op scholen te
vergroten en de samenwerking tussen GSA’s,
scholen, gemeenten en lokale zorg- en
welzijnsorganisaties te bevorderen.

Aanpak
Omdat best practices over een goede
en effectieve gemeentelijke aanpak op
welbevinden nog onvoldoende beschikbaar
zijn, is actieonderzoek nodig. Door middel
van lokaal onderzoek willen we goede
voorbeelden ophalen, om die vervolgens
landelijk beschikbaar te stellen voor andere
gemeenten. Samen met de GSA werken we
proefondervindelijk ter plekke aan verbeterde
integrale samenwerking en brengen we
successen, hobbels, knelpunten en dieper
liggende oorzaken in kaart. Hieruit destilleren
we uiteindelijk werkzame factoren die
belangrijk zijn bij het neerzetten van een

integrale en duurzame aanpak Welbevinden
op School, die landelijk gedeeld kan worden.
Ook ontwikkelen we materialen waarmee
scholen, gemeenten en GSA’s concreet aan
de slag kunnen.

Wat vragen wij van een GSA?
Als jij of een collega geïnteresseerd is om mee
te doen aan dit project, neem dan contact
met ons op. Het is fijn als je al een school en/
of gemeente op het oog hebt, maar niet per
se noodzakelijk. Alle schooltypen mogen
meedoen (PO en VO), ook scholen met veel
vluchtelingenkinderen. Een GSA mag ook
een combinatie van scholen begeleiden.
We gaan samen met de GSA het hele traject
doorlopen. Ervaring met het thema is geen
vereiste, wel affiniteit met Welbevinden.
Een GSA moet wel voldoende tijd en
mogelijkheden hebben om aan het project mee
te doen. Voor het adviseren van de scholen
binnen het ‘welbevinden op school voor
vluchtelingenkinderen’ zijn uren beschikbaar.

Aanbod
Pharos en Trimbos organiseren een
intensieve training Welbevinden op School
voor deelnemende GSA’s, met aansluitend
intervisiebijeenkomsten en coaching on the
job. We verwachten dat een GSA na de training
aan de slag gaat. Het hele traject levert jou als
GSA veel nieuwe ervaringen en contacten op.
Overigens worden er voor GSA’s die zich
willen verdiepen op dit thema maar niet aan
een pilot mee willen doen dit jaar ook weer
Masterclasses georganiseerd.

Contactgegevens
Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met:
Joke van Wieringen, Pharos
J.vanwieringen@pharos.nl
tel: 030-2349800
Daniëlle Meije, Trimbos-instituut
dmeije@trimbos.nl
tel: 06-51395520 / 030-2959321

