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Leerkring Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) op School 

Op 4 februari j.l. organsieerde de GGD Haaglanden een leerkring over Welbevinden 

(Vluchtelingenkinderen) op School, volgens de Gezonde School-aanpak, voor ambtenaren van diverse 

beleidsterreinen uit de negen gemeenten die de GGD bedient.  

Joline van Lier, functionaris Gezondheidsbevordering en Gezonde School-adviseur en drijvende 

kracht achter dit initiatief, vertelt hoe ze dit heeft aangepakt.  

Joline: Het was een heel geslaagde bijeenkomst, met ca 24 personen: uit drie voorbeeldscholen, 

verschillende ambtenaren uit vier gemeenten in Haaglanden, vijf collega GSA’s, drie collega adviseurs 

huiselijk geweld en kindermishandeling, twee ervaringsdeskundigen en een paar externe sprekers. 

Het doel was kennis delen over Welbevinden (van vluchtelingenkinderen) op School volgens de 

Gezonde school-aanpak en deelnemers inspireren. Beide doelen zijn behaald. De scholen hebben 

hun verhalen verteld, hoe zij voor het welbevinden van hun leerlingen zorgen en waar ze tegen aan 

lopen. Er was ook aandacht voor kindermishandeling en het recht van ieder kind op welbevinden en 

gezondheid in school, verhalen vanuit o.a. de ervaringsdeskundigen. Met name de samenhang en 

samenwerking tussen de aanpak kindermishandeling/geweld en de Gezonde School is goed uit de 

verf gekomen. Voor beleidsambtenaren was het heel zinvol deze verhalen te horen, over de rol die 

de school speelt bij de opvang van kinderen die thuis mishandeld worden, en hoe hierover met 

elkaar in gesprek te gaan.  Het vervolg van deze leerkring zal bestaan uit een of meerdere lokale 

bijeenkomsten in de gemeenten die meedoen aan het project Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) 

op School, met nog meer scholen en samenwerkingspartners om elkaar te  inspireren en kennis en 

ervaringen te delen. Maar ook om de uitdagingen uit te spreken en vraagstukken die daaruit 

voortkomen op te lossen. De GSA’s van de betrokken gemeenten gaan daartoe maatwerk leveren.     
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Maar hoe pak je zoiets nu aan?  

Joline: Ik ben al enige tijd betrokken bij het project Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) op School 

en daarin krijg ik de ruimte om verbindingen te leggen, met collega’s binnen de GGD maar ook met 

beleidsambtenaren van de gemeenten. Een gezamenlijk  doel is het welbevinden van alle kinderen te 

vergroten.  

Binnen de GGD heb ik contact gezocht met de programmamanager en met de projectleider 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Samen met een aantal collega GSA’s werd een eerste 

brainstormsessie gehouden over het gezamenlijke doel en de vorm van een bijeenkomst. Toen 

duidelijk was dat ze een leerkring wilden organiseren, is een lijst met uit te nodigen ambtenaren 

opgesteld. Het scheelt daarbij dat de GGD Haaglanden al jarenlang goede relaties met 

beleidsambtenaren onderhoudt waar het gaat om de Gezonde School. Immers, als je de Gezonde 

School op een integrale manier binnen een gemeente wilt neerzetten, is het belangrijk dat de 

Gezonde School hoog op de beleidsagenda van de betreffende gemeente staat. Samen kwamen ze 

tot een goede lijst.   

Tip van Joline: als je als GSA zelf nog geen relatie hebt met beleidsambtenaren, ga dan na wie er 

binnen jouw GGD wel die contacten heeft. Zoek de verbindingen.   

Met de collega’s werd een programma samengesteld met een paar externe sprekers, maar vooral 

ook met drie voorbeeldscholen die goed bezig zijn met het welbevinden van hun leerlingen volgens 

de Gezonde School-aanpak en hier graag over vertellen. Joline vindt het belangrijk dat anderen 
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kunnen leren van deze mooie voorbeelden. Maar ook om deze Gezonde scholen in het zonnetje te 

zetten: waardeer en presenteer hun inspanningen als Gezonde School.    

 

 

Na een officiële uitnodiging via de afdeling communicatie van de GGD en reminder, was het nog wel 

nodig om via een aantal pogingen genodigden te enthousiasmeren om zich aan te melden. Hiermee 

hebben collega’s geholpen door het versturen van een extra mail naar ambtenaren waar warme 

contacten mee zijn of via kort telefonisch contact. Dat was heel fijn en ook noodzakelijk in de waan 

van de dag met zoveel taken en afspraken! De collega GSA’s, betrokken bij het project Welbevinden 

(Vluchtelingenkinderen) op School en collega’s geweld vonden het prima om deze bijeenkomst mede 

te organiseren. GGD Haaglanden organiseert regelmatig regionale bijeenkomsten en Joline schat de 

totale tijdsinvestering voor deze leerkring in op ongeveer 40 uur, maar de opbrengst is die 

investering waard.  

Tip van Joline: kijk binnen jouw gemeente waar je de link met welbevinden kunt leggen, is 

bijvoorbeeld armoedebestrijding een speerpunt, of aandacht voor lage SES groepen: zoek de 

verbinding!    
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Hoe nu verder?  

Er wordt een kort verslag met  de gegeven presentaties verstuurd naar alle aanwezige 

beleidsambtenaren met het verzoek dit ook door te sturen naar collega’s van andere 

beleidsterreinen (Jeugd, Onderwijs, Volksgezondheid, Sport, Armoedebestrijding, Veiligheid). Daarin 

wordt aangekondigd dat de GSA, betrokken bij het project Welbevinden (Vluchtelingenkinderen) op 

School op lokaal niveau doorgaat met het organiseren van (leer)bijeenkomsten, geheel afgestemd op 

de plaatselijke behoefte.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.welbevindenopschool.nl/&psig=AOvVaw0Vk1rg0w8Il4CpRYW3zBxm&ust=1582720003342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD9ys7Z7OcCFQAAAAAdAAAAABAE

