
Klassikale programma’s voor 
Rotterdamse leerlingen 2022 

Sociaal-emotionele vaardigheden 



Voorwoord 
Beste lezer, 

Rotterdam is een jeugdige stad. Het is belangrijk dat kinderen en 
jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien in deze stad. 
Sociaal-emotionele vaardigheden spelen hierin een belangrijke rol. Deze 
vaardigheden zijn namelijk nodig voor: het begrijpen en reguleren van 
emoties, het stellen en bereiken van doelen, het voelen van empathie voor 
anderen, het aangaan en onderhouden van positieve relaties en het nemen 
van verantwoorde beslissingen. 

Het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden vanaf jonge leeftijd 
is een cruciale beschermende factor bij het kansrijk, veilig en gezond 
opgroeien. Kinderen leren deze vaardigheden thuis, maar ook op de 
kinderopvang, in de wijk en op school. Scholen kunnen een extra stimulans 
geven aan de sociaal-emotionele vaardigheden van de jeugd door de inzet 
van aanpakken en interventies op dit thema. 

De Gemeente Rotterdam ondersteunt het gebruik  van goed onderbouwde 
en effectieve aanpakken en interventies die Rotterdamse kinderen en 
jongeren (van 4 tot 18 jaar) helpen bij het versterken van specifieke sociaal- 
emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen een buffer  vormen bij 
negatieve ervaringen en vergroten de kansen van Rotterdamse kinderen en 
jongeren. 

In deze folder  vindt u een beschrijving van de aanpakken en interventies 
die door de aanbieders worden aangeboden met financiering van de 
gemeente Rotterdam. Wilt u meer informatie? U kunt dan rechtstreeks met 
de uitvoerende organisatie contact opnemen. 

Samen zoeken we breed de samenwerking op met onderwijs om een 
kansrijke ontwikkeling van de Rotterdamse jeugd te bevorderen! 
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Happyles 
Voor jongeren met sombere gevoelens 

Voor wie? 
Happyles is een effectief en 
compact programma voor jongeren 
met sombere gevoelens. Happyles 
combineert groepsbijeenkomsten 
met een online aanbod dat de 
jongeren zelfstandig kunnen doen. 

De cursus 
Jongeren leren om hun gevoelens 
te herkennen en te benoemen en 
positief te denken, met helpende 
gedachten. Zij leren of versterken 
technieken om zich gelukkig(er) te 
voelen. De cursus bestaat uit: 
•  2 groepslessen van 1 uur; 
•   2 e-learning modules onder  

begeleiding van de trainer; 
•  Individueel adviesgesprek; 
•   Online test en vragenlijst, 

positief psychologische 
oefeningen, chill-out en dossier, 
online coaching; 

•  Adviesgesprek na afloop. 

Waarom? 
Happyles versterkt de mentale 
veerkracht en voorkomt depressie. 
In Happyles leren jongeren om in 
het dagelijks leven niet alleen bezig 
te zijn met hun lichamelijke conditie, 
maar ook met hun psychische 
conditie, ofwel hun geluksgevoel. 
Het programma is erkend als ‘goed 
onderbouwd’ door het Nederlands 
Jeugd Instituut. 

Door wie? 
Happyles wordt gegeven door een 
pedagoog van Avant sanare. De 
cursus vindt plaats op de school van 
de jongeren én online. 

Aanmelden en informatie 
Wilt u een jongere aanmelden of meer  
informatie? Dit kan via de professional 
die contactpersoon voor  Avant sanare 
is in uw school, wijkgebouw, CJG of 
gezondheidscentrum, zoals de intern 
begeleider of schoolmaatschappelijk  
werker. Deze contactpersoon kan 
contact opnemen met Els Dekker of 
Nadia Anemaat. 

Els Dekker 
Contactpersoon middelbare scholen / 
Pedagoog 
085 - 04 99 103 
e.dekker@avantsanare.nl 

Nadia Anemaat 
Teamleider Jeugd / Pedagoog 
085 - 04 99 104 
n.anemaat@avantsanare.nl 
www.avantsanare.nl 

Happyles 3 

mailto:n.anemaat@avantsanare.nl
www.avantsanare.nl
www.avantsanare.nl
mailto:n.anemaat@avantsanare.nl
mailto:e.dekker@avantsanare.nl


  

   

  

  

Positieve psychologie 
Train-de-trainer 

Positieve psychologie is een train-de-trainer  voor leerkrachten in groep 7 en 8, die hun 

leerlingen willen helpen om zich veilig en prettig te voelen in de klas. Het programma is 

effectief tegen pesten. 

Voor wie? 
Leerkrachten van groep 7 en 8 die 
actief willen bijdragen aan een 
prettige, veilige sfeer in de klas. 
Leerkrachten die hun kwetsbare 
leerlingen willen ondersteunen 
om vaardigheden te ontwikkelen 
die zorgen voor een gevoel van 
welbevinden en meer  veerkracht. 
Dit werkt erg goed om kinderen 
weerbaar te maken tegen pesten, 
blijkt uit onderzoek. 

De training 
De train-de-trainer  voor leer- 
krachten duurt 6 uur (bijvoorbeeld 
2 dagdelen). Daarin leren 
leerkrachten hoe zij hun leerlingen 
kunnen trainen en inspireren 
met positieve psychologie. Het 
werkboek ‘Aan de slag met positieve 
psychologie’ helpt hen daarbij. 
Schrijvers Ilona Boniwell en Lucy  

Ryan hebben wetenschappelijke 
inzichten vertaald naar een 
eigentijds lesprogramma. Het 
programma sluit aan bij de 
leefwereld van tieners en gebruikt 
aansprekende middelen. Zo worden 
YouTubevideo’s gebruikt en playlists 
met muziek. Coöperatief leren en 
een onderbouwde en effectieve 
didactische aanpak zijn onderdeel 
van alle lessen. 

Waarom? 
Onderzoek naar Positieve 
psychologie laat veelbelovende 
resultaten zien: 
• Het programma is effectief 

tegen pesten. 
• Het spreekt kinderen aan door 

de methodiek en materialen. 
• Het helpt leerkrachten met 

feedback en op de eigen 
praktijkgerichte adviezen. 

•   Het biedt leerkrachten een 
gedegen training en langere tijd 
ondersteuning. 

• Het verbetert de 
groepsdynamiek. 

•   Het versterkt het gevoel van 
veiligheid in de groep. 

Door wie? 
De train-de-trainer  wordt op school 
uitgevoerd door een ervaren trainer  
van Avant sanare. Door intensieve 
samenwerking tussen trainer en 
leerkracht worden de kinderen 
optimaal ondersteund. 

Aanmelden en informatie 
De train-de-trainer  wordt gegeven 
aan het hele team leerkrachten. Wilt u 
meer  weten over de mogelijkheden op 
uw school, neem dan contact op met 
Nadia Anemaat. 

Nadia Anemaat 
Teamleider Jeugd / Pedagoog 
085-0499104 
n.anemaat@avantsanare.nl  
www.avantsanare.nl 

Positieve psychologie 4 

mailto:n.anemaat@avantsanare.nl
www.avantsanare.nl
www.avantsanare.nl
mailto:n.anemaat@avantsanare.nl


  

 

Positieve psychologie 
Voor meer  veerkracht en zelfvertrouwen 

Voor wie? 
Voor kinderen uit groep 7 en 8 van 
scholen met dagprogrammering 
op Zuid. Ook de ouders en leer- 
kracht(en) worden betrokken. 

De training 
Positieve psychologie bestaat uit 
34 lessen van elk 1,5 uur. De lessen 
worden uitgevoerd op school en 
zijn onderverdeeld in de volgende 6 
blokken: 
1.   Positief zelfbeeld 
2.  Positief lichaamsbeeld 
3.  Positieve emoties 
4.  Positieve instelling 
5.  Positieve richting 
6.  Positieve relaties 

De leerkrachten kunnen 
gebruikmaken van een train-de-
trainer. Hierbij krijgen zij in twee 
dagdelen de methodiek uitgelegd. 
Voor de ouders zijn er drie (online) 
ouderbijeenkomsten, waarbij zij 
uitleg krijgen en waarbij wordt 
ingegaan op eventuele vragen. 

Waarom? 
Onderzoek naar Positieve 
psychologie laat veelbelovende 
resultaten zien: 
•   Het programma is effectief 

tegen pesten. 
•   Het spreekt kinderen aan door  

de methodiek en materialen. 
• Het verbetert de 

groepsdynamiek. 
•   Het versterkt het gevoel van 

veiligheid in de groep. 

Door wie? 
Een ervaren trainer van Avant 
sanare geeft de training Positieve 
psychologie  op school. 

Aanmelden en informatie 
Wilt u een groep aanmelden of wilt 
u meer informatie? Dit kan via de 
professional die contactpersoon 
voor  Avant sanare is op uw school, 
zoals de intern begeleider of 
schoolmaatschappelijk werker. Deze 
contactpersoon kan contact opnemen 
met Nadia Anemaat. 

Nadia Anemaat 
Teamleider Jeugd / Pedagoog 
085-0499104 
n.anemaat@avantsanare.nl 
www.avantsanare.nl 
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Integrale aanpak   
Taakspel 
Voor een goed klimaat in de klas 

Taakspel is een ‘evidenced based’ programma, dat het werk en gedrag van leerlingen in de klas 

aantoonbaar  verbetert. Er is een Taakspel-programma voor kleuters en voor groep 3 tot en met 8. 

Aanmelden en informatie 
Aanmelden of meer informatie 
aanvragen kan tot uiterlijk 31 juli 2022 
bij Kiska Frenken. Meer informatie is 
ook te vinden op www.taakspel.nl. 

k.frenken@cedgroep.nl. 

Met Taakspel verhelp en voorkom je 
probleem- en regeloverschrijdend 
gedrag, waardoor de leerlingen en 
de leerkracht blijvend efficiënter en 
taakgerichter  werken. Oók als Taak-
spel uiteindelijk niet meer  wordt 
gespeeld, omdat nieuw gedrag is 
ingeslepen in de routines van de 
groep. De groepsgerichte en positie-
ve manier  van werken (sturing op 
gedrag door het geven van compli-
menten) maakt dat leerlingen leren 
zich beter aan de (groeps)regels te 
houden. De groep wordt een ‘great 
place to work’! 

Een effectief spel 
Leerlingen ervaren Taakspel echt 
als een spel. Ze spelen het drie keer  
per  week tijdens de gewone les 
(rekenen, taal, geschiedenis etc.). 
Omdat ze klassenregels beter nale-
ven, vertonen de kinderen minder  
verstorend, afleidend en (eventueel) 
agressief gedrag. En logischerwijs 
zorgen minder  verstoringen tijdens 
een les voor beter  werkende en le-
rende kinderen. Onderzoek  wijst uit 
dat Taakspel een effectieve aanpak  
is. Het programma werkt ook op 
langere termijn preventief tegen het  
ontstaan van probleemgedrag. De 

Commissie Antipestprogramma’s 
stelde vast dat Taakspel behoort 
tot de drie antipestprogramma’s die 
voldoen aan de opgestelde criteria. 
Ook het NJI adviseert Taakspel als 
antipestprogramma. 
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Taakspel is onder meer effectief 
op de volgende overkoepelende 
gebieden: psychische gezondheid, 
veiligheid en gelijke kansen. 

•   Taakspel helpt om beginnend 
probleemgedrag bij kinderen in 
een vroeg stadium te verminde-
ren en om te buigen in gewenst 
gedrag. Hiermee voorkom je dat 
zij mogelijk afwijkend gedrag 
ontwikkelen. 

•   Taakspel heeft een positieve 
invloed op het sociaal-peda-
gogisch klimaat in de klas en 
bevordert een gevoel van soci-
ale veiligheid. Daarmee draagt 
het spelen van Taakspel bij aan 
het voorkomen van pesten in de 
klas. 

•   Deze effecten maken dat Taak-
spel een positieve invloed heeft 
op kansengelijkheid. 

Training, begeleiding en 
borging 
Uit de praktijk blijkt dat training 
en begeleiding nodig zijn om de 
beoogde effecten te behalen. Om 
Taakspel te implementeren, door-
loopt de school een invoeringstra-
ject onder leiding van een gecer-
tificeerde trainer. Om de borging 
binnen de school te bewerkstelli-

gen, leidt CED-groep een interne 
Taakspelcoach op. 
Het Taakspeltraject bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
•   Een bovenschoolse training van 

bijeenkomsten voor  maximaal 
drie leerkrachten of twee  leer-
krachten en een interne Taak-
spelcoach. 

•   Zes klassenconsultaties per  
leerkracht en nagesprekken. 

•   De interne Taakspelcoach loopt 
mee met de externe Taakspelbe-
geleider, daarna voert de interne 
Taakspelcoach zelfstandig nog 
vier observaties uit en feedback-
gesprekken. 

•   Coachingsgesprekken met de 
interne Taakspelcoach. 

•   Materiaal: per groep een 
Taakspeldoos en voor de Taak- 
spelcoach een implementatie-
handboek c.q. instructievideo 
(kleuters). 

Het borgingstraject ziet er als volgt 
uit:  
•   Na het invullen van een imple-

mentatie- en borgingsvragen-
lijst formuleert de school de 
ondersteuningsbehoeften en 
krijgt hier begeleiding op. Zes 
klassenconsultaties per leer-
kracht en nagesprekken. 

•   Training van drie leerkrachten 
en verdere begeleiding door de 
eerder opgeleide interne Taak-
spelcoach. 

Ga aan de slag met 
Taakspel! 
Wilt u als Rotterdamse school onder  
begeleiding van de CED-Groep 
Taakspel invoeren? Meld u dan aan! 
Per school kunnen twee leerkrach-
ten en een interne Taakspelcoach 
deelnemen, voor de groepen 1 en 2 
én voor de groepen 3 t/m 8.  Heeft 
uw school al een gelicenseerde 
Taakspelcoach, dan leidt CED-
groep drie leerkrachten op. In het 
schooljaar 2021/2022 volgt een 
borgingsjaar. Ook scholen die al een 
borgingsjaar  hebben gedaan,  
kunnen zich melden. CED-groep 
bekijkt dan welke mogelijkheden er  
(binnen de subsidies) zijn. 
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De Vreedzame School /  
Kinderopvang 
Democratie kun je leren! 

Aanmelden en informatie 
Aanmelden en informatie aanvragen 
kan tot uiterlijk 1 juli 2022 bij Rob van 
der Gaag-Verheij onder  vermelding 
van ‘subsidie Vreedzaam Rotterdam ’. 

Rob van der Gaag-Verheij 
Programmaleider Vreedzame School 
Tel. 06 -14979353 
devreedzameschool@cedgroep.nl 

Meer  weten over De Vreedzame 
School? Kijk op  
www.devreedzameschool.nl. 
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De Vreedzame School is een preventief, samenhangend 

programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en democra-

tisch burgerschap voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. 

Het programma sluit naadloos 
aan bij het nieuwe wetsvoorstel 
Burgerschapsonderwijs én bij het 
Rotterdams manifest ‘Scholen 
als veilige oefenplaats voor  
burgerschap’. Inmiddels geven 
bijna 1100 vreedzame scholen met 
het programma invulling aan hun 
burgerschapsopdracht. Ook zijn er  
al vreedzame kinderopvanglocaties 
en vreedzame wijken, zoals Het 
Oude Westen in Rotterdam. 
 

Wat ga je bereiken? 
De Vreedzame School draagt bij op 
het niveau van kinderen/jongeren, 
opvoeders, organisaties en haar  
professionals. 

De doelstellingen: 
1.   Op een democratische manier  

beslissingen nemen. 
2.  Constructief conflicten oplossen. 
3. Verantwoordelijkheid nemen 

voor elkaar en voor de 
gemeenschap. 
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4.   Een open houding aannemen 
tegenover verschillen tussen 
mensen. 

5.   Kennis hebben van de principes 
van onze democratische 
samenleving. 

6.   Een kritische houding 
ontwikkelen. 

Voor wie? 
De aanpak  van De Vreedzame 
School is er  voor kinderen en 
jongeren van 0 tot 18 jaar in de 
kinderopvang, primair onderwijs, 
(voortgezet) speciaal onderwijs 
(ook ZML) en in het voortgezet 
onderwijs. 

Het succes van Vreedzaam 
Onderzoek laat zien dat De 
Vreedzame School werkt én dat het 
beklijft. Het programma verbetert 
sfeer, versterkt conflictoplossing 
en vergroot participatie. Het 
NJI heeft het programma dan 
ook opgenomen in de Databank  
Effectieve Jeugdinterventies. 

Meer dan een lesmethode 
Elke week is er  voor iedere groep 
een les met activiteiten om de les te 
borgen. De lesmappen zijn volledig 
aangepast aan de actualiteit. De 
lessen zijn verdeeld in 6 blokken: 
groepsvorming, conflicthantering, 
communicatie, gevoelens, 
verantwoordelijkheid en diversiteit. 
Maar De Vreedzame School is méér  
dan alleen een lesmethode. Het is 
een aanpak  voor de hele organisatie 
als democratische oefenplaats. 
Waar kinderen en jongeren een 
stem krijgen en met diversiteit om 
leren gaan. 

Implementatie 
De Vreedzame School heeft een 
invoeringsprogramma van twee 
jaar, waarvan het eerste jaar  
onder de subsidieregeling valt. De 
grootste tijdsinvestering ligt in het 
eerste jaar. Onder leiding van een 
trainer  Vreedzaam werkt de school 
aan de benodigde competenties van 
professionals en kinderen/jongeren. 
Ook ontwikkelt de school een 
eenduidig beleid. 

Het tweejarig implementatietraject 
bestaat uit: 
•  intake; 
•   voor-, tussen- en eindmeting 

teamtrainingen: 8 bijeen- 
komsten van 3 uur*; 

• stuurgroep-overleggen: 10 
overleggen van 2 uur*; 

•   groepsbezoeken: 2 dag-
delen - stuurgroep leert 
klassenbezoeken uitvoeren 
ouderbijeenkomst; 

•   trainingen leerling mediatoren: 
3 bijeenkomsten van 2 uur in 
het 2e jaar, inclusief opleiden 
leerkrachten (optioneel voor   
(V)SO).* 

* V oor de V reedzame Kinderopvang 
geldt: 5 teamb ijeenkomsten, 6 
stuurgroep-overleggen, geen 
mediatoren-training. 
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Grip Alcohol 
Stimuleert jongeren om gezonde keuzes te maken 

Doelstelling  
Grip Alcohol richt zich op het 
voorkomen van alcoholgebruik. 
Leerlingen kennen na het volgen 
van het lesprogramma de risico’s 
en gevolgen van alcoholgebruik  
en hebben praktische handvatten 
gekregen om op dit gebied gezonde 
keuzes te maken. Daarnaast 
draagt Grip Alcohol bij aan het 
ontwikkelen van sociaal-emotionele 
vaardigheden. 

Aanpak 
Grip Alcohol bestaat uit drie 
bijeenkomsten (lesuren). Deze 
worden gegeven door de trainers 
op gebied van jeugdpreventie 
van Chris en voorkom!. Daarin 
vindt kennisoverdracht plaats 
over de achtergronden, oorzaken 
en gevolgen van drugsgebruik  
en kennisoverdracht over en 
oefenen met het maken van 
gezonde keuzes op dit gebied. In 
de lessen komen reflectie, vragen, 
praktische (groeps)opdrachten 
en verwerkingsoefeningen aan 
bod. In de laatste (derde) les 
komt een ervaringsdeskundige 
vertellen in de klas. De docent of 
mentor  van de leerlingen is tijdens 
de bijeenkomsten aanwezig. 
Het bespreken van het thema in 
aanwezigheid van de docent of 
mentor  zorgt voor versterking 
van de sociale norm. De ouders/ 
opvoeders worden via een 
huiswerkopdracht betrokken bij het 
programma. 

Status 
Grip Alcohol staat op het punt om 
ingediend te worden in de database 
‘gezond en actief leven’. Op dit 
moment wordt de procesevaluatie 
afgerond. Het streven is om op 
het niveau ‘goed onderbouwd’ 
ingedeeld te worden. 

Praktisch 
Doelgroep: Leerlingen van het 
voortgezet onderwijs leerjaar 2 en/ 
of leerjaar 3 
Tijdsduur: 3 bijeenkomsten van 1 
lesuur per groep. 
Ouders: Het is optioneel om een 
ouderavond in te plannen. Dit kan 
zowel op locatie als digitaal. 

Aanmelden en informatie 
Voor (aan)vragen kunt u terecht bij 
Martine Zijlmans. 
0850-404850 
planningvo@chrisvoorkom.nl 

Of bezoek de website: 
www.chrisvoorkom.nl/aanbod 
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Grip Drugs 
Stimuleert jongeren om gezonde keuzes te maken 

Doelstelling 
Grip Drugs richt zich op het 
voorkomen van drugsgebruik. 
Leerlingen kennen na het 
lesprogramma de risico’s en 
gevolgen van drugsgebruik en 
hebben praktische handvatten 
gekregen om op dit gebied gezonde 
keuzes te maken. Daarnaast 
draagt het programma bij aan het 
ontwikkelen van sociaal-emotionele 
vaardigheden. 

Effecten 
De gezondheidsinterventie bestaat 
uit drie bijeenkomsten (lesuren). 
Deze wordt gegeven door trainers 
op gebied van jeugdpreventie 
van Chris en voorkom!. Daarin 
vindt kennisoverdracht plaats 

over de achtergronden, oorzaken 
en gevolgen van drugsgebruik  
en kennisoverdracht over en 
oefenen met het maken van 
gezonde keuzes op dit gebied. In 
de lessen komen reflectie, vragen, 
praktische (groeps)opdrachten en 
verwerkingsoefeningen aan bod. 
In de laatste (derde) les komt een 
ervaringsdeskundige vertellen 
in de klas. De docent of mentor  
van de leerlingen is gedurende 
de bijeenkomsten aanwezig. 
Het bespreken van het thema in 
aanwezigheid van de docent of 
mentor  zorgt voor versterking 
van de sociale norm. De ouders/ 
opvoeders worden via een huis-
werkop dracht betrokken bij het 
programma. 

Status 
Deze interventie staat op het 
punt om ingediend te worden in 
de database ‘gezond en actief 
leven’. Op dit moment wordt de 
procesevaluatie afgerond. Het 
streven is om op het niveau ‘goed 
onderbouwd’ ingedeeld te worden. 

Praktisch 
Doelgroep: Leerlingen van het 
voortgezet onderwijs leerjaar 2 en/ 
of leerjaar 3. 
Tijdsduur: 3 bijeenkomsten van 1 
lesuur per groep. 
Ouders: Het is optioneel om een 
ouderavond in te plannen. Dit kan 
zowel op locatie als digitaal. 

Aanmelden en informatie 
Voor (aan)vragen kunt u terecht bij 
Martine Zijlmans. 
0850-404850 
planningvo@chrisvoorkom.nl 

Of bezoek de website: 
www.chrisvoorkom.nl/aanbod 

Grip Drugs 11 

mailto:planningvo@chrisvoorkom.nl
www.chrisvoorkom.nl/aanbod


 

LEV2Live 
In combinatie met Weerbaar en Gezond 

Aanmelden en informatie 
Voor (aan)vragen kunt u terecht bij 
Tina van Ameijde. 
0850-404850 
planningpo@chrisvoorkom.nl 
Of bezoek de website:  
www.chrisvoorkom.nl/aanbod

Doel LEV2Live  
LEV2Live beoogt de weerbaarheid 
van leerlingen te versterken 
door hen uit te dagen te kiezen 
voor een verantwoorde leefstijl. 
Leerlingen worden gestimuleerd 
en toegerust om op een gezonde 
manier naar zichzelf en naar  
anderen te kijken en van daaruit 
gezonde en verantwoorde keuzes 
te maken. LEV2Live gaat in op 
vriendschap, media, seksualiteit 
en risicogedrag. Na het volgen van 
het lesprogramma onderkennen 
leerlingen het belang van hoe 
zij naar zichzelf, de ander en 
hun  toekomst kijken. Zij weten 
hoe bepalend deze visie is voor  
de keuzes die zij maken op de 
verschillende levensgebieden. 

Dit hoofddoel wordt uitgesplitst in 
de volgende subdoelen: 
1.   De leerling weet dat elk mens 

uniek en waardevol is en hoe 
hij/zij met respect met andere 
mensen kan omgaan; 

2.   De leerling kent het belang van 
het stellen van concrete doelen 
in zijn/haar leven en heeft 
daarmee geoefend; 

3.   De leerling kent de positieve 
en negatieve invloed van zijn/ 
haar omgeving (media, familie, 
cultuur en vrienden) op zijn/haar  
leven en heeft geoefend om zich 
daarin weerbaar op te stellen; 

4.   De leerling weet wat gezonde 
grenzen zijn en hoe deze in 
zijn/haar leven toe te passen 
ten aanzien van risicovolle 
(‘verslavende’) middelen; 

 5.  De l eerling kent de fysieke 
en psychische ontwikkeling 
van jongens en meisjes in de 
puberteit en heeft handvatten 
ontvangen voor het opbouwen 
van veilige en duurzame 
relaties; 

6.  De l eerling is zich bewust van 
zijn/haar eigen kwetsbaarheid. 
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Aanpak 
De LEV2Live-weerbaarheidstraining 
bestaat uit twee dagen van elk  
zes uur door een trainer  van Chris 
en voorkom!. Bij voorkeur wordt 
de training gegeven op twee op 
elkaar aansluitende dagen. In 
deze twaalf uur behandelt de 
trainer verschillende thema’s, 
daarbij gebruik makend van 
actieve werkvormen, zoals 
rollenspellen, filmpjes, denktriggers, 
knutselopdrachten, stellingen en 
groepsgesprekken. De docent 
of mentor  van de leerlingen is 
bij de bijeenkomsten aanwezig. 
Het bespreken van het thema in 
aanwezigheid van de docent of 
mentor  zorgt voor versterking van 
de sociale norm. 

Verdieping LEV2Live met 
Weerbaar en Gezond 
LEV2Live beoogt de weerbaarheid 
van leerlingen te versterken door  
hen uit te dagen te kiezen voor een 
verantwoorde leefstijl. Omdat veel 
kinderen en jongeren in aanraking 
komen met tabak en alcohol, biedt 
Chris en voorkom! naast LEV2Live 
ter  verdieping Weerbaar en gezond 
aan. 

Doel Weerbaar en Gezond 
Weerbaar en Gezond richt 
zich op het voorkomen van 

middelengebruik en draagt bij aan 
sociaal-emotionele vaardigheden. 
Na het programma zijn de 
leerlingen zich bewust van gezonde 
en ongezonde gewoonten en 
gewoontevorming in hun leven. 
Zij voelen zich weerbaarder  
met betrekking tot schadelijk en 
ongezond risicogedrag, zoals het 
experimenteren met of gebruik  van 
tabak en alcohol. 

Aanpak 
Weerbaar en gezond bestaat uit 
twee in de tijd onderscheiden 
bijeenkomsten. Jongeren leren 
weerbaarheidscompetenties 
(kennis/bewustwording, houding, 
gedrag) aan met het oog op het op 
een gezonde wijze omgaan met 
gewoontevorming en risicosituaties, 
waaronder het  experimenteren 
met tabak en alcohol. In de lessen 
komen ook reflectie, vragen, 
praktische (groeps)opdrachten en 
verwerkingsoefeningen aan bod. 
 
Eventueel – afhankelijk  van de 
pedagogische voorkeur van de 
school – kan de trainer in de tweede 
bijeenkomst de bijdrage van een 
ervaringsdeskundige benutten. 
De eigen docent van de leerlingen 
is gedurende de bijeenkomsten 
aanwezig; het bespreken van de 
thema’s in aanwezigheid van de 

docent zorgt voor versterking van de 
sociale norm. De ouders/opvoeders 
worden via een huiswerkopdracht 
betrokken bij het programma. 

Status 
LEV2Live is in de RIVM-databank  
Loket Gezond Leven ingedeeld op 
het niveau ‘goed beschreven’. De 
verdieping Weerbaar en Gezond 
staat op het punt om ingediend te 
worden in de database ‘gezond en 
actief leven’. Op dit moment wordt 
de procesevaluatie afgerond. Het 
streven is om op het niveau ‘goed 
onderbouwd’ ingedeeld te worden. 

Praktisch 
Doelgroep: Leerlingen van groep 8 
(of combinatie 7/8) op het primair  
onderwijs. 
Tijdsduur: LEV2Live 2 schooldagen. 
Weerbaar en Gezond 2 
bijeenkomsten van 2 uur. 
Ouders: Het is optioneel om een 
ouderavond in te plannen. Dit kan 
zowel op locatie als digitaal. 
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Deskundigheids- 
bevordering 
Sociaal-emotioneel welzijn bij kinderen (voor leerkrachten) 

Waarom? 
In dit programma leren 
onderwijsprofessionals hoe zij 
sociaal-emotionele vaardigheden 
bij kinderen kunnen versterken. 
Indigo Preventie gaat met het 
gehele schoolteam in gesprek  
over hoe er op school gewerkt kan 
worden aan het versterken van 
sociaal-emotionele vaardigheden 
en zo nodig vroegsignalering van 
sociaal-emotionele problematiek. 
Zodat zoveel mogelijk kinderen 
veilig, gezond en kansrijk kunnen 
opgroeien. En om een integrale 
aanpak op gebied van gezondheid, 
welzijn en schoolprestaties te 
bevorderen. 

Hoe? 
Een getrainde zorgprofessional 
van Indigo Preventie komt langs 
op school bij een teamdag of een 
teamoverleg. Het is ook mogelijk om 
dit programma online te volgen. In 
een interactieve presentatie van 1,5 
à 2 uur gaan onderwijsprofessionals 
aan de slag met het thema sociaal-
emotioneel welzijn bij kinderen. 
Hiervoor worden verschillende 
werkvormen ingezet, waaronder  
stellingen, filmpje(s) en opdrachten 
in kleine groepjes. 

Wat? •   Uitleg van diverse interventies 
die in de stad gegeven worden. Thema’s die o.a. aan bod komen zijn: 

•   Wat is sociaal emotioneel 
welzijn; 

•   Beschermende en risico 
factoren bij diverse gedragingen 
die opvallen; 

•   Stellingen over o.a. angst, 
groepsdruk, boosheid; 

•   Hoe signaleren en wat dan? 

Aanmelden en informatie 
Wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op met Indigo 
088 -357 17 00 
preventie@indigorijnmond.nl 

Of kijk op de website  
https://www.indigowest.nl/cursussen 
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Happyles 
Vergroot de mentale veerkracht van jongeren 

Waarom? 
Happyles is een programma ter  
bevordering van welbevinden 
en geluk en ter  voorkoming van 
depressie bij jongeren. Indigo 
geeft deze les aan leerlingen in 
het tweede of eerste leerjaar  van 
het voortgezet onderwijs. In de 
les wordt stil gestaan bij hoe je 
geluk kan versterken. Geluk gaat 
samen met betere prestaties op 
het werk en op school, een betere 
sociale kring, het doen van meer  
activiteiten en het hebben van meer  
energie. 

Hoe? 
Een getrainde zorgprofessional van 
Indigo Preventie komt langs in de 
klas, bij voorkeur bij een mentorles. 

Happyles wordt met name gegeven 
aan de tweede klassen van het VO. 

De Happyles bestaat uit de 
volgende vaste onderdelen: 

•   Twee klassikale lessen; les over  
geluk, gevoelens en niet lekker  
in je vel zitten. 

•   Eén of twee computerlessen; 
theorie, oefeningen, tips en 
filmpjes. 

• Happylestest; online vragenlijst 
over  depressie, welbevinden, 
thuissituatie, middelengebruik  
en schoolverzuim. 

•   Eindgesprek; 10 minuten 
gesprek met de Happyles docent 
over hoe het met je gaat. 

Wat gaan de jongeren 
leren? 
In Happyles worden de volgende 
onderwerpen besproken: 
•   vaardigheden in het oplossen 

van problemen; 
•  weten welke talenten je hebt; 
•  aan leuke dingen denken; 
•  iets nieuws ondernemen; 
•   iets aardigs doen voor een 

ander; 
•   irreële gedachten ombuigen 

naar reële gedachten; 
•  sociaal vaardig zijn; 
•  sporten; 
•   het vermogen om te genieten 

van alledaagse zaken. 

Happyles wordt begeleid door  
een getrainde zorgprofessional 
van Indigo Preventie. Happyles is 
erkend als ‘goed onderbouwd’ in de 
databank  van het Nederlands Jeugd 
Instituut. 

Aanmelden en informatie 
Wilt u Happyles inzetten op uw  
school? Neem dan contact op  
via 088 -357 17 00 of 
preventie@indigorijnmond.nl. 

Kijk  voor meer informatie ook op de 
website: 
https://www.indigowest.nl/cursussen 
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Mijn familie en ik 
Voor leerlingen van groep 7 en 8 

Waarom? 
Mijn familie en ik is een klassikaal 
programma voor groep 7 en 8 van 
het basisonderwijs dat als doel 
heeft te signaleren of kinderen thuis 
stress ervaren. Denk bijvoorbeeld 
aan stress door corona, ruzie of 
een scheiding tussen ouders, 
moeite met rondkomen, maar  
ook psychische problemen en/of 
verslavingsproblemen bij ouders. 
Een getrainde zorgprofessional 
van Indigo Preventie maakt in 
de lessen moeilijkheden thuis 
bespreekbaar en probeert daarmee 
taboes te doorbreken. Hiermee 
wordt geprobeerd om schaamte 
over problemen weg te nemen en 
kinderen te ‘ontschuldigen’. Door  
middel van speelse werkvormen 
werken de leerlingen aan het 
versterken van beschermende 

factoren, zoals in kaart brengen 
naar  wie je toegaat als je hulp nodig 
hebt en (h)erkenning vinden bij 
anderen. 

Hoe? 
De lessen bestaan uit twee keer  
een uur. Indigo geeft de lessen bij 
voorkeur in groep 7. De kinderen 
gaan onder andere aan de slag met: 
•  stellingen over familie; 
•   het maken van een mindmap 

over je associaties met familie; 
•   bedenken wie er dichtbij je staat 

(het maken van een sociogram); 
•   hoe je met gevoelens om 

gaat, soms met een link naar  
familieleden en hun gevoelens; 

•  de kwaliteiten van elk kind. 
 
De leerlingen krijgen spel-
opdrachten, een stellingenspel, 
filmpjes, invulopdrachten in een 
werkboekje en een verhaal. Ouders 
worden van tevoren ingelicht 

over de lessen, omdat kinderen met 
gevoelens van verdriet of boosheid 
naar huis kunnen komen. 

Waar? 
Op school onder schooltijd. 
De leerkracht is bij de lessen 
aanwezig. Het is wenselijk als de 
schoolmaatschappelijk werker  of 
intern begeleider ook aansluit in 
de lessen, om eventuele zorgen 
te signaleren. Mijn Familie en Ik  
wordt gegeven door een getrainde 
zorgprofessional van Indigo Preventie. 

Aanmelden en informatie 
Wilt u Mijn familie en ik inzetten op uw  
school? Neem dan contact op via  
088 -357 17 00 of 
preventie@indigorijnmond.nl. 

Meer informatie staat op de website: 
https://www.indigowest.nl/cursussen 
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Verslavingspreventie 
Voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs 

Waarom? 
Verslavingspreventie heeft tot doel 
alcohol- en drugsgebruik op jonge 
leeftijd te voorkomen. Leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs leren weerbaarder  
te worden voor verleidingen.  Indigo 
geeft de school een beleidsadvies 
omtrent dit onderwerp. Ook  
ontvangt de school informatie 
voor ouders. Soms is er behoefte 
aan oudervoorlichting. Indigo 
werkt hiervoor samen met Youz 
Verslavingspreventie. 

Hoe? 
Een getrainde zorgprofessional van 
Indigo Preventie komt langs in de 
klas. De professional gaat tijdens 
een interactieve les, middels een 
quiz, filmpjes en een woordweb 
met de leerlingen in gesprek over  
weerbaarheid om verleidingen 
te voorkomen. Dit gebeurt in de 
verschillende groepen aan de hand 
van verschillende thema’s die te 
maken hebben met het vergroten 
van de weerbaarheid. 

Wat? 
De opzet en nadruk  van de lessen 
verschilt per groep. Thema’s die aan 
bod komen zijn: 
•   Groepsdruk ten aanzien van 

verleidingen. 
•   Hoe kun je met zelfvertrouwen 

en helpende gedachten jezelf 
weren tegen groepsdruk? 

•   Spanning: hoe werkt dat in je 
lichaam? 

•   Hoe kun je nee zeggen tegen 
verleidingen? 

Het is belangrijk dat de leerkracht 
aanwezig is om eventuele zorgen 
te signaleren. De lessen worden 
begeleid door een getrainde 
zorgprofessional van Indigo 
Preventie. 

Aanmelden en informatie 
Wilt u Verslavingspreventie inzetten 
op uw school? Neem dan contact op 
via 088 -357 17 00 of  
preventie@indigorijnmond.nl. 
Kijk  voor meer informatie op  
de website: 
https://www.indigowest.nl/cursussen 
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Kanjertraining 
Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect 

Doel 
Kanjertraining gaat over het 
bevorderen van onderling 
vertrouwen in groepen. Vertrouwen 
is de basis voor het creëren van 
rust in de klas, het stimuleren van 
sociale veiligheid en een prettig 
schoolklimaat. De Kanjertraining 
bestaat uit een serie lessen met 
bijbehorende oefeningen om de 
sfeer in de klas goed te houden 
(preventief) of te verbeteren 
(curatief). 
Kanjertraining is geschikt 
voor peuters, leerlingen in het 
basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs. De lessen vinden 
wekelijks plaats en duren 30 
minuten in de onderbouw en 45 
minuten in de bovenbouw. 

Wat zijn de effecten? 
Kanjertraining voorkomt of 
vermindert sociale problemen zoals 
pesten, conflicten, uitsluiting en 
sociaal teruggetrokken gedrag en 
vergroot het welbevinden. 

Voor  wie is de training? 
De groepsleerkracht geeft de 
training. Groepsleerkrachten met 
een onderwijsbevoegdheid die 
lesgeven aan een eigen groep 
kunnen in aanmerking komen voor  
een licentie A na een driedaagse 
basistraining. Na twee jaar  volgen 
zij een nascholingsdag en wordt 
de licentie met twee jaar  verlengd 
en omgezet naar een licentie B. 
Na twee jaar en opnieuw een 
nascholingsdag, wordt de licentie 
omgezet naar een licentie C met een 
onbeperkte duur. 
 
Onderwijsondersteunend personeel 
zonder de lesbevoegdheid kan 
deelnemen aan de training 
en ontvangt een bewijs van 
deelname. Hiermee kunnen zij geen 
zelfstandige Kanjerlessen geven. 
Een trainingsdag duurt doorgaans 
van 9.00 uur t/m 16.00 uur, maar  
kan in overleg ook plaatsvinden van 
13.00 uur t/m 20.00 uur. In verband 
met corona kunnen trainingen op 
verzoek ook online plaatsvinden. 

Betrokkenheid van ouders 
Bij de start van de training is er  
een ouderavond. Er zijn standaard 
nieuwsbrieven om ouders te 
informeren. Ouders kunnen 
uitgenodigd worden om mee te 
doen. 

Crisisinterventie 
Het is mogelijk om een 
crisisinterventie te boeken voor  
klassen waar de leerkracht een 
geldige licentie heeft. Hierbij is 
deelname van ouders verplicht. 

Status 
In de databank  van het Nederlands 
Jeugd Instituut staat Kanjertraining 
omschreven als effectief volgens 
sterke aanwijzingen (december  
2015). 

Aanmelden en informatie 
Heeft uw school nog geen 
ervaring met de Kanjertraining? 
Vraag dan een informatiepakket 
aan. Ook is het mogelijk om een 
informatiebijeenkomst van 1,5 uur  
op locatie te volgen. Deze wordt 
gegeven door een trainer  van Stichting 
Kanjertraining.  Dit is de eerste keer  
gratis. 

Neem contact op via 036-5489405  
of  info@kanjertraining.nl.  
Kijk  voor meer informatie op de 
website: www.kanjertraining.nl 
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Kwink voor sociaal- 
emotioneel leren (SEL) 
Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect 

Kwink helpt verstorend gedrag, waaronder pesten, te voorkomen 

met een groepsbrede aanpak, waarbij leerlingen positief gedrag 

aanleren. Kwink is een online methode voor alle groepen van de 

basisschool. 

Effecten 
Kwink is een methode met een 
preventieve aanpak. De methode is 
gericht op de hele groep (preventie-
niveau 1). Kwink versterkt het 
zelfvertrouwen van leerlingen en 
heeft vijf bewezen succesvolle 
levensvaardigheden als basis: besef 
van jezelf, zelfmanagement, besef 
van de ander, relaties hanteren 
en keuzes maken. Dankzij deze 
zogenoemde SEL-competenties 
kunnen leerlingen nu en later 
succesvol meedoen aan onze 
complexe samenleving én ontstaat 
een groep waarin ze van elkaars 
talenten kunnen genieten en het 

beste uit zichzelf en anderen 
halen. Leerlingen krijgen 75 
emotiewoorden aangeboden, 
waarmee ze hun innerlijke wereld 
genuanceerd kunnen verwoorden 
en in de context kunnen toepassen. 

Trainingen 
Het team volgt twee trainingen van 
elk drie uur. Die zorgen voor een 
goede Kwink-start én een gedegen 
implementatie. De Kwink-coach, 
een leerkracht of IB-er  van de eigen 
school, begeleidt de leerkrachten 
en staat garant voor de borging van 
Kwink. 

De groep 
Kwink is een online methode voor  
alle groepen van de basisschool. 
Er zijn jaarlijks twintig nieuwe, 
kant-en-klare lessen voor onder-, 
midden- en bovenbouw. Dus per  
twee weken is er een les. Die les kan 
eenvoudig gesplitst worden zodat 
de leerkracht, die de les zelf geeft, er  
elke week mee aan de slag kan. De 
duur per les is 60 minuten. 

Ouders 
Kwink hecht belang aan 
ouderbetrokkenheid. Speciaal voor  
de Rotterdamse basisscholen is er  
het thuisprogramma Het beste uit 
jou. Kijk hiervoor op 
www.het-beste-uit-jou-rotterdam.nl. 

Goed onderbouwd 
Kwink is opgenomen in de databank  
Effectieve Jeugdinterventies van 
het NJI en is erkend als theoretisch 
goed onderbouwd. 

Aanmelden en informatie 
Ben u nieuwsgierig geworden naar  
Kwink? Neem dan contact op met Wim 
van Oosterom, relatiebeheerder  van 
uitgever Kwintessens. 
w.van.oosterom@kwintessens.nl of   
06 -20442084. 

Kijk  voor meer informatie ook op  
www.kwinkopschool.nl. 
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Leer- & Veerkracht 
Heleschoolbenadering voor veerkracht en welbevinden 

Wat is Leer- en Veerkracht? 
Leer- & Veerkracht (LVK) is een 
‘heleschoolbenadering’ veerkracht 
en welbevinden op basis van een 
integraal wetenschappelijk  model. 
Het hoofddoel is het bevorderen 
van het welbevinden van zowel 
de leerlingen als de teamleden 
(preventief en curatief). De methode 
wordt tijdens meerjarig traject 
geïmplementeerd in alle lagen van 
de school. 
Leer- en Veerkracht maakt van 
het werken aan welbevinden 
een belangrijke pijler  van het 
schoolbeleid. Leraren en het 
management worden intensief 
getraind in de vele facetten van 
veerkracht. De methode wordt 
verweven met de lesstof en 
dagelijkse lespraktijk in de klas.  
Een projectgroep en de directie 
krijgen intensieve begeleiding bij de 
invoering. Ook  wordt een koppeling 
naar de ouders gemaakt. 

Binnen de aanpak  wordt onder  
andere gewerkt met bewezen 
effectieve interventies, zoals 
de sterke-kantenbenadering, 
aandachttraining, groeimindset, 
gedachtenonderzoek, 
groepsdynamisch werken en 
oplossingsgericht werken. 

‘Heleschoolbenadering’ 
Leer- en Veerkracht wordt 
geïntegreerd in alle aspecten 
van de onderwijssetting. Denk  
daarbij aan gesprekkencycli, 
zoals  ouder- gesprekken, 
functioneringsgesprekken en 
gesprekken over en met leerlingen. 
Maar ook beleid (missie/visie en 
vertaling naar concreet leerling- en 
leerkrachtgedrag), vergaderingen, 
zorg, en zo meer. Dit zorgt ervoor  
dat LKV een geïntegreerde manier  

van denken en handelen wordt 
die het welzijn van iedereen op 
school bevordert. Hiermee verschilt 
Leer- en Veerkacht van losstaande 
methodes, die alleen gericht zijn op 
leerlingen. 

Voor wie en door wie? 
De aanpak is geschikt voor  
basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs (regulier en speciaal) 
en is gericht op alle volwassen 
medewerkers van de school, 
dus naast de leraren ook het 
management, OOP en andere 
medewerkers. De training en 
begeleiding vindt plaats op de 
school zelf en wordt uitgevoerd 
door meerdere experts, van wie de 
meesten ook onderwijsprofessional 
zijn (geweest). De invoering beslaat 
drie jaar, waarbij alle opleiding 
binnen het toegestane aantal 
professionaliseringsuren valt. 
Ouders worden intensief betrokken 
bij de aanpak. 

Wetenschappelijke basis 
De Leer- en Veerkrachtaanpak 
is ontwikkeld door dr. Rinka 
van Zundert. Zij promoveerde 
cum laude in de Pedagogische 

Wetenschappen en heeft een 
mastervariant in Positieve 
Psychologie opgericht aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Dit jaar start de aanvraag voor  
het erkenningstraject bij het 
Nederlands Jeugd Instituut. 

Aanmelden en informatie 
Heeft u interesse in Leer- en 
Veerkracht? Neem dan contact op 
voor een vrijblijvend gesprek of 
informatiepakket. 085-0656267 of 
info@leerenveerkracht.nl. 

Meer informatie is te vinden  
op de website:  
www.leerenveerkracht.nl. Bernadette 
Lensen, voormalig directeur van de 
Nicolaasschool in Rotterdam, kan uit 
de praktijk  vertellen over de LVK -
aanpak. Zij is nu beleidsadviseur  
veerkracht en welbevinden bij 
scholenb estuur de RVKO.  
bernadette.lensen@rvko.nl. 
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School-Wide  
Positive Behavior 
Support (SWPBS) 
Een duurzaam, veilig en positief schoolklimaat  

School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een school-

brede gedragsaanpak. Met deze aanpak neemt sociaal gedrag 

van leerlingen toe, worden gedragsproblemen zoveel mogelijk  

voorkomen en eventuele gedragsvraagstukken zo preventief en 

effectief mogelijk opgepakt. Hiervoor geeft SWPBS teamleden 

concrete tools in handen om gezamenlijk een duurzaam, veilig en 

positief schoolklimaat neer te zetten, afgestemd op de cultuur en 

behoeften van de school. 

Effecten 
De school ontwikkelt met 
SWPBS een gezamenlijke, 
positieve ‘taal’. Dit zorgt voor  
duidelijkheid, herkenbaarheid en 
voorspelbaarheid voor  leerlingen. 
Onderzoek laat zien dat sociaal 
gedrag en het welbevinden 
van leerlingen toeneemt en dat 
gedragsproblemen afnemen. 
Wanneer er sprake is van een 
veilig en sociaal klimaat nemen 
leerprestaties toe. Dit is wat 
onderzoek naar de effecten van 
de SWPBS-aanpak ook laat zien. 

Daarnaast toont onderzoek aan 
dat schoolmedewerkers meer  
werkplezier ervaren en het verzuim 
onder schoolmedewerkers afneemt. 
De aanpak is opgenomen in de 
Databank Effectieve Jeugd-
interventies van het Nederlands 
Jeugd Instituut (NJI). 

Samen doen! 
De kracht van SWPBS zit in het 
samen doen! Dat begint direct bij de 
start. Als 80% van het schoolteam 
achter de aanpak staat, dan kan 
het schoolteam voortvarend met 

de invoering van start. Er  wordt 
een PBS-team geformeerd dat 
maandelijks bijeen komt. Het 
schoolteam doorloopt jaarlijks twee 
studiedagen of vier studiedagdelen. 
Tijdens de studiedagen wordt het 
team nauw betrokken bij het op 
maat maken van de aanpak  voor  
de school. Een externe PBS-coach 
begeleidt het implementatietraject. 
Dit traject duurt drie  jaar. 

Voor wie? 
SWPBS is breed inzetbaar en wordt 
met succes toegepast in het primair  
onderwijs, het voortgezet onderwijs 
en het speciaal (voortgezet) 
onderwijs. SWPBS sluit bovendien 
naadloos aan bij de aanpak PBS 
IN DE WIJK, die in Rotterdam is 
ontwikkeld en in samenwerking met 
verschillende wijkpartners wordt 
ingevoerd, zoals de kinderopvang, 
het welzijnswerk en het CJG. 

Aanmelden en informatie 
Wilt u weten wat SWPBS uw school 
kan bieden? Bel of mail: 020-6501501 
of info@swpbs.nl. 
Wilt u op de hoogte blijven van actueel 
nieuws? Meld u dan aan voor de 
nieuwsbrief via info@swpbs.nl. 

Kijk voor meer informatie op de 
website: www.swpbs.nl. 
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PBS: Voorkomen  
en Versterken 
Een veiliger en positiever leef- en leerklimaat op school 

Wat gaat er  veel goed op school! Wat wordt er door zoveel 

collega’s en leerlingen hard gewerkt om het beste uit elkaar te 

halen. Elke dag opnieuw. Maar  wat lekt er ook  veel energie weg 

aan het blussen van brandjes en het corrigeren van ongewenst of 

ongemotiveerd gedrag. Wat kun je dromen van een pedagogisch 

klimaat van elkaar zien en vertrouwen. Waarin collega’s en leer-

lingen groeien en bloeien door heldere gedragsverwachtingen 

en een cultuur  van bemoediging. 

Schoolbreed 
Wie graag wil werken aan zo’n 
veiliger en positiever leef- en 
leerklimaat vindt in de methodieken 
van Positive Behavior Support 
(PBS) mogelijk een handvat om aan 
het werk te gaan. PBS helpt om de 
waarden van je school om te zetten 
in concrete, positief geformuleerde 
gedragsverwachtingen voor  alle 
medewerkers en in alle ruimtes van 
de school. Een proces waar iedereen 
bij wordt betrokken: van conciërge 
tot leerling en van docent tot ouders, 
directie en ketenpartners. 

Lange adem 
PBS is geen quick fix, maar een 
structurele aanpak die een lange 
adem vraagt; vaak op z’n minst 
drie jaar. PBS verbindt en versterkt 
het goede dat er op school al is tot 
een voorspelbaar en daarmee ook  
veiliger leef- en leerklimaat. Waar  
beter gepresteerd kan worden, 
het aantal incidenten daalt en de 
betrokkenheid groeit door (om) te 
denken in mogelijkheden. Echt iets 
om nieuwe energie van te krijgen. 

Aanmelden en informatie 
Neem voor meer informatie contact 
op met Pim Kalkman, PBS coach en 
meedenker inspirerend onderwijs. 
pkalkman@verus.nl 

Kijk voor meer informatie op de 
website: www.verus.nl 

PBS is opgenomen in de databank  
van effectieve preventieve 
interventies van het Nederlands 
Jeugd Instituut (‘sterke aanwijzing 
van effectiviteit’). 

Begeleiding 
Voor scholen (PO, VO of MBO) die 
lid zijn van Verus (de vereniging van 
katholieke en christelijke scholen) 
is een brochure ontwikkeld. Hierin 
is ook informatie over het traject 
van coaching te vinden dat Verus 
aanbiedt. 

De invoering van Positive Behavior  
Support is maatwerk. Daarom vindt 
er eerst een verkennend gesprek  
plaats op school. Ook biedt Verus 
in samenwerking met Windesheim 
de mogelijkheid om met andere 
scholen mee te doe
aan een 2-jarig 
opleidingstraject 
in een PBS-
leernetwerk. 

n 
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Helder op School 
Een gezond klimaat op school 

Helder op School is een preventieprogramma over roken, alcohol, drugs en gamen. Het biedt scholen een 

integrale aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen van roken, alcohol, drugs 

en gamen en hen te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen. 

Onder deskundige begeleiding werkt de school stap voor stap aan het creëren van een gezond klimaat. 

Vier pijlers 
Helder op School bestaat uit vier  
pijlers: 
•  Beleid 
  De basis is een goed beleid 

met heldere afspraken die bij 
iedereen bekend zijn. 

•  Signaleren en begeleiden 
   Het signaleren en begeleiden 

van individuele leerlingen met 
(beginnende) problemen op dit 
gebied vraagt om specifieke 
kennis en vaardigheden van uw  
medewerkers en een gedegen 
zorgplan. 

•  Educatie 
  De lesprogramma’s en 

materialen zijn afgestemd 
op niveau en leeftijd van de 
leerlingen of studenten, geven 
actuele informatie en leren hen 
vaardigheden om eigen keuzes 
te kunnen maken. 

•  Omgeving 
  De fysieke omgeving is 

zoveel mogelijk aangepast, 
bijvoorbeeld met een rookvrij 
schoolterrein, en de sociale 
omgeving (de ouders)wordt 
actief betrokken met informatie  
en speciale ouderavonden. 

Het integrale programma heeft 
een doorlooptijd van twee jaar  
waarin de school samen met 
Youz een planning opmaakt. De 
uitvoering ligt bij Youz. Docenten 
verzorgen zelf de preventielessen 
in bijvoorbeeld een mentoruur. Zij 
worden met een train-de-trainer  
opgeleid. Deze trainingen duren 
ongeveer 2 tot 2,5 uur per keer. 
Voor ouders is een 
ouderbijeenkomst beschikbaar. 

Status 
Het integrale programma is 
ontwikkeld door het Trimbos 
Instituut, dat eigenaar is. Helder 
op School wordt ingediend bij het 
Nederlands Jeugd Instituut. 

Aanmelden en informatie 
Wilt u meer  weten over het 
programma of heeft u interesse 
om deel te nemen aan het Helder  
op School programma? Neem dan 
contact op met Youz Preventie via 
088 -358 0960 of stuur een mail naar  
preventie@youz.nl. 

Meer informatie is ook te vinden 
op https://docenten.puberenco.nl/ 
helderopschool/ 

Of kijk op https://www.trimbos.nl/ 
aanbod/helder-op-school/over-ons. 
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Ouderbijeenkomsten 
Over alcohol, drugs, gamen en social media 

Wat en voor wie? 
Youz Geïndiceerde Preventie en 
Vroegsignalering organiseert 
voorlichtingsavonden voor  ouders 
en/of verzorgers van opgroeiende 
kinderen. Bijeenkomsten duren 2,5 
uur. 

Waarom? 
Een opgroeiend kind zal steeds 
meer de wereld gaan verkennen en 
komt daarbij mogelijk in aanraking 
met tabak, alcohol, lachgas of drugs. 
Hoe gaan ouders hiermee om? 
Laten zij hun kind experimenteren of 
stellen ze grenzen? Ouders hebben 
een belangrijke rol. Vaak hebben zij 
meer invloed op hun kinderen dan 
ze wellicht denken. 

Daarom! 
Youz Geïndiceerde Preventie en 
Vroegsignalering organiseert 

diverse activiteiten voor ouders 
en/of verzorgers van opgroeiende 
kinderen. Tijdens de bijeenkomsten 
geeft een professional informatie 
en biedt ouders handvatten om 
met hun kind in gesprek te gaan. 
De mening, tips en ervaringen van 
ouders zijn erg belangrijk. Door  
het delen van deze ervaringen 
en meningen met andere ouders 
kunnen zij op een praktische wijze 
ideeën opdoen om gebruik of 
problemen door gebruik bij hun 
kind(eren) te voorkomen. 

Aanbod ouder-
bijeenkomsten 
•   Oudervoorlichting  over  

het thema alcohol, drugs, 
gamen en social media, 
opvoeding en weerbaarheid. 
Een preventiewerker geeft 
voorlichting over  werking en 

risico’s van alcohol, roken en 
drugs, gamen en social media, 
het signaleren van alcohol- en 
drugsgebruik en bespreekt met 
de deelnemers hoe zij met de 
thema’s in de opvoeding om 
kunnen gaan. 

•   Oudervoorlichting over het 
thema gamen en social media, 
opvoeding en weerbaarheid. 
Een preventiewerker geeft 
voorlichting over  werking en 
risico’s van gamen en social 
media, het signaleren van 
problematisch gamegedrag en 
bespreekt met de deelnemers 
hoe zij met de thema’s in de 
opvoeding om kunnen gaan. 

Aanmelden en informatie 
Naast bovenstaande bijeenkomsten, 
kan Youz een programma op maat 
samenstellen. Neem contact op 
met de afdeling Vroegsignalering 
en Geïndiceerde Preventie o.v.v. 
ouderbijeenkomst. 
088 -3580960 of preventie@youz.nl. 

Kijk  voor meer informatie op:  
https://www.youz.nl/hoe-wij-helpen/ 
verslavingszorg/preventie/thuis/ 
ouderbijeenkomsten. 
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Consultaties 
Over roken, alcohol, drugs, gamen, social media en gokken  

Wat en voor wie? 
Youz Geïndiceerde Preventie en 
Vroegsignalering organiseert 
consultaties over roken, alcohol, 
drugs, gamen en  social media 
en gokken. De gesprekken 
zijn bedoeld voor ouders en/ 
of verzorgers van opgroeiende 
kinderen, voor jongeren zelf en voor  
schoolprofessionals. 

Waarom? 
Een opgroeiend kind zal steeds 
meer de wereld gaan verkennen en 
komt daarbij mogelijk in aanraking 
met tabak, alcohol, lachgas of drugs. 
Hoe gaan ouders hiermee om? 

Laten zij hun kind experimenteren of 
stellen ze grenzen? Ouders hebben 
een belangrijke rol. Vaak hebben zij 
meer invloed op hun kinderen dan 
ze wellicht denken. 

Jongeren mogen ook zelf een 
anoniem gesprek aangaan, mochten 
zij hier behoefte aan hebben. 
 
Daarom! 
Youz Geïndiceerde Preventie en 
Vroegsignalering organiseert 
consultaties voor  ouders/ 
verzorgers, jongeren en 
professionals. Een professional 
gaat met hen in gesprek gaan 
over het gebruik, de situatie en de 
opvoeding. De professional geeft 
informatie en biedt handvatten hoe 
ouders met hun kind in gesprek  

kunnen gaan. De professional 
praat ook met jongeren over het 
gebruik en hun motivatie. Dit 
gebeurt anoniem. De gesprekken 
zijn preventief om gebruik in de 
toekomst te voorkomen of te 
verminderen. Dit wordt met de 
ouders besproken. 

Aanmelden en informatie 
088 -3580960 of preventie@youz.nl  
o.v.v. consultatiegesprek. 

Naast bovenstaande consultaties, 
kan Youz een consult op maat 
samenstellen. Neem contact op 
met de afdeling Vroegsignalering 
en Geïndiceerde Preventie o.v.v. 
ouderbijeenkomst. 
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Levensvaardigheden 
Voortgezet Onderwijs 
Versterken van sociale, emotionele en morele vaardigheden 

Jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school, waar ze leren en leven. Ze komen op 

het schoolplein en in de klas in allerlei sociale situaties terecht, waar ze mee om moeten leren gaan. 

Ze sluiten vriendschappen, hebben ruzie, worden verliefd, buitengesloten of gepest. Daarnaast 

zitten ze in een levensfase waar sterke emoties bij horen, zoals somberheid en agressie. Jongeren 

hebben naast leervaardigheden ook levensvaardigheden nodig. Levensvaardigheden hebben een 

positieve invloed op het welzijn van jongeren én op hun leergedrag. 

Aanmelden en informatie 
Heeft uw school interesse in 
Levensvaardigheden VO? Neem dan 
contact op met Anouk  Schmermbeck  
en Carolien Gravesteijn. 
levensvaardigheden@hsleiden.nl 

Meer informatie is ook te vinden op 
de website: https://www.hsleiden.nl/ 
ouderschap -en-ouderbegeleiding/ 
onderzoek/levensvaardigheden 

Wat is het doel? 
Het preventieve lesprogramma 
Levensvaardigheden VO heeft 
als doel om jongeren sociaal, 
emotioneel en moreel vaardiger  
te maken, probleemgedrag zoals 
pesten, genotmiddelengebruik en 
sombere gedachten te voorkómen 
of te verminderen en het leren van 
jongeren te bevorderen. 

Voor wie? 
Levensvaardigheden VO is bestemd 
voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen 
van 12 tot 16 jaar en bevat ook een 
aantal modules voor  jongeren van 
16 tot 18 jaar. 
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Inhoud 
Het programma bestaat uit een 
vast basisdeel van 4 lessen en een 
flexibel keuzedeel. De lessen duren 
50 minuten. Tijdens de basislessen 
maken de leerlingen kennis met 
het 4G- model (Gebeurtenis + 
Gedachte = Gevoel + Gedrag). 
Dit geeft leerlingen handvatten 
om zich bewust te worden van 
hun gevoelens, gedachten en 
gedrag, hierover te praten en hun 

gedrag aan te passen. Daarna 
kunnen er themamodules worden 
toegevoegd, waarin de theorie uit 
de basislessen wordt toegepast op 
de onderwerpen:  
•  Zelfbewustzijn en welzijn 
•  Relaties met vrienden en familie 
•  Omgaan met stress 
•  Empathie en verschillen 
•   Groepsdruk, grenzen en nee 

zeggen 
•   Omgaan met conflicten (met 

andere leerlingen, leraren of 
ouders) 
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•  (Online) pesten 
•  Roddelen 
•  Relaties en seksualiteit 
•  Jezelf presenteren 
•  Omgaan met agressie 
•   Omgaan met sombere 

gevoelens 
•  Genotmiddelen 

Hoeveel en welke modules worden 
gekozen hangt af van de tijd die 
er beschikbaar is per school en 
onderwerpen die spelen op school, 
in de wijk of thuis. Het programma 
is dus flexibel en er is ruimte voor  
maatwerk. 

De hele klas krijgt de levens-
vaardigheden op een interactieve 
manier aangeleerd. Leerlingen 
leren door middel van een quiz, 
een spel of gesprekken en 
filmfragmenten hoe wenselijke 
gedragingen eruitziet en zij 
oefenen vaardigheden in kleine 
rollenspellen. 

Ouders 
Ouders worden geïnformeerd 
tijdens een informatieavond 
en ontvangen een folder over  
de inhoud van het programma. 
Daarnaast krijgen ze informatie 
over de ontwikkeling en 
belevingswereld van adolescenten. 

Effecten 
Hogeschool Leiden heeft 
Levensvaardigheden VO in 
opdracht van gemeente Rotterdam 
opgezet en ontwikkeld. Het bestaat 
al 25 jaar en is in die tijd meerdere 
keren onderzocht op effectiviteit 
en doorontwikkeld om het aan 
te laten sluiten bij de huidige tijd 
en generatie. Onderzoek laat op 
korte en langere termijn positieve 
effecten zien. 
Leerlingen: 
•  gaan beter met conflicten om; 
•  hebben een positiever zelfbeeld; 
•   hebben een sterker gevoel van 

zelfsturing; 
•   kunnen beter overweg met hun 

klasgenoten; 
•   hebben minder sombere 

gedachten; 
•   willen vaker hun sociale en 

emotionele vaardigheden 
gebruiken; 

•   laten minder pestgedrag in de 
klas zien. 

Nieuw onderzoek 
Scholen kunnen meedoen aan het 
onderzoek en antwoord krijgen op 
vragen zoals: wat zijn de effecten 
van het programma op uw school, 
wat vinden leerlingen moeilijke 
situaties, waar zijn ze (minder)  
goed in. 

Door wie? 
Mentoren of andere 
schoolmedewerkers geven de 
Levensvaardighedenlessen. Er  
wordt gebruikt gemaakt van 
een train-de-trainer-aanpak: de 
mentoren volgen een 1-daagse 
training (online of fysiek) en geven 
daarna de lessen aan hun (mentor) 
klassen. Zij ontvangen hiervoor  
docenten- en leerlingenmateriaal en 
een certificaat. Als het programma 
wordt aangepast, ontvangen zij 
nieuw materiaal.   

NJI Databank 
De interventie Levensvaardigheden 
is erkend bij het NJI met de 
status ‘Effectief volgens eerste 
aanwijzingen’. 
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