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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 deze 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. Happyless 
combineert groepsbijeenkomsten 
met een online aanbod dat de 
jongeren zelfstandig kunnen doen. 

 

 
Happyles 
Voor jongeren met sombere gevoelens. 
 
Voor wie? 
Happyles is een effectief en compact programma voor jongeren met 
sombere gevoelens. Happyless combineert groepsbijeenkomsten met een 
online aanbod dat de jongeren zelfstandig kunnen doen. 
 
De cursus 
Voor de jongeren: 
➢ 2 groepslessen van 1 uur. 
➢ 2 e-learning modules onder begeleiding van de trainer 
➢ Een individueel adviesgesprek 
➢ Online test en vragenlijst, positief psychologische oefeningen, chill-out 

en dossier, online coaching. 
➢ Na afloop vindt een adviesgesprek plaats. 
➢ 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. 

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? 
De cursus wordt gegeven door een pedagoog van Avant sanare.  
De cursus wordt gegeven op de school van de jongere én online. 

 

Wilt u een jongere 
aanmelden of 
meer informatie? 
 
Dit kan via de professional 
die onze contactpersoon is in 
uw school, wijkgebouw, CJG 
of gezondheidscentrum, 
zoals de intern begeleider of 
schoolmaatschappelijk 
werker. Deze contactpersoon 
kan vervolgens contact 
opnemen met Els Dekker of 
Nadia Anemaat. 
  
Els Dekker  
Contactpersoon middelbare 
scholen / Pedagoog  
 
Contactgegevens 
085 - 04 99 103  
e.dekker@avantsanare.nl 
 
Nadia Anemaat  
Teamleider Jeugd 
Pedagoog 
 
Contactgegevens 
085 - 04 99 104 
n.anemaat@avantsanare.nl 
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benoemen en positief te denken, 
met helpende gedachten. Zij 
leren of versterken technieken 
om zich gelukkig(er) te voelen. 

Waarom? 
Happyles versterkt de mentale 
veerkracht en voorkomt depressie. 
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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? 
De cursus wordt gegeven door een 
pedagoog van Avant sanare. 
De cursus wordt gegeven op de 
school van de jongere én online. 

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

Els Dekker 
Contactpersoon middelbare scholen / 
Pedagoog 

Contactgegevens 
085 - 04 99 103 
e.dekker@avantsanare.nl 

Nadia Anemaat 
Teamleider Jeugd Pedagoog 

Contactgegevens 
085 - 04 99 104 
n.anemaat@avantsanare.nl 
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Positieve  
psychologie 
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. 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 leer-
krachten 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 leef-
wereld van tieners en gebruikt 

Positieve psychologie 

aansprekende middelen. Zo worden 
YouTube video’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 feed-

back en op de eigen praktijk-
gerichte adviezen. 

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

•   Het verbetert de groeps-
dynamiek. 

•   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. 

NJI databank 
De interventie Zippy’s Vrienden is 
erkend bij het NJI met de status 
‘Goed onderbouwd’. Positieve 
Psychologie is een vervolg op 
Zippy’s Vrienden. 

Wilt u een team van leer-
krachten aanmelden of wilt  
u meer informatie? 
De train-de-trainer wordt gegeven aan 
leerkrachten. Wilt u meer weten over 
de mogelijkheden op uw school, neem 
dan contact op met onze pedagoog en 
Teamleider Jeugd Nadia Anemaat. 

Nadia Anemaat 
Teamleider Jeugd 
Pedagoog 

Contactgegevens 
085-0499104 
n.anemaat@avantsanare.nl 
www.avantsanare.nl 
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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 gebruik-
maken 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 groeps-

dynamiek. 
•   Het versterkt het gevoel van 

veiligheid in de groep. 

Positieve psychologie 

Door wie? 
De training Positieve Psychologie 
wordt op school uitgevoerd door 
een ervaren trainer van Avant 
sanare. 

Groep 2 t/m 6 
Het programma Positieve Psycho-
logie is ook beschikbaar voor lagere 
groepen. 
Het programma voor groep 2 t/m 
4 heet Zippy’s Vrienden. Voor 
groep 5 en 6 wordt het programma 
Apple’s Vrienden aangeboden. Deze 
programma’s volgen dezelfde 
methodiek en kunnen op dezelfde 
wijze als Positieve Psychologie 
worden ingezet. 

NJI databank 
De interventie Zippy’s Vrienden is 
erkend bij het NJI met de status 
‘Goed onderbouwd’. Positieve 
Psychologie en Apple’s Vrienden 
zijn een vervolg op Zippy’s 
Vrienden. 

Wilt u een groep aanmelden 
of wilt u meer informatie? 
Dit kan via de professional die onze 
contactpersoon is in uw school, 
zoals de intern begeleider of school 
maatschappelijk werker. Deze contact 
persoon kan vervolgens contact 
opnemen met onze pedagoog en 
Teamleider Jeugd Nadia Anemaat. 

Nadia Anemaat 
Teamleider Jeugd 
Pedagoog 

Contactgegevens 
085-0499104 
n.anemaat@avantsanare.nl 
www.avantsanare.nl 
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Integrale  
aanpak   
Taakspel 
Voor een goed klimaat in de klas 

De gemeente Rotterdam zet zich in 
voor goed onderwijs en ondersteunt 
scholen daarbij. De implementatie 
van de effectief gebleken aanpak 

Taakspel is een van de mogelijk-
heden. Taakspel is een ‘Evidenced 
based’ programma, waarmee in de 
klas het werk en gedrag van leer-
lingen aantoonbaar verbetert. 
Met Taakspelverhelp 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 
positieve manier van werken 
(sturing op gedrag door het geven 
van complimenten) 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 
naleven, vertonen de kinderen 
minder verstorend, afleidend en 
(eventueel) agressief gedrag. 
En logischerwijs zorgen minder 
verstoringen tijdens een les voor 
beter werkende en lerende 
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. 
Het is ook een door het NJI 
geadviseerd antipestprogramma. 

Taakspel is onder meer 
effectief op devolgende over-
koepelende gebieden: 

Gezondheid: 
De psychische gezondheid. Taak-
spel helpt ombeginnend probleem-
gedrag bij kinderen in een vroeg 
stadium te verminderen en om 
te buigen in gewenst gedrag om 
een mogelijk deviante gedrags-

ontwikkeling te voorkomen. 

Veiligheid: 
Taakspel heeft een positieve invloed 
op hetsociaal pedagogisch klimaat 
in de klas en bevordert een gevoel 
van sociale veiligheid. Daarmee 
draagt het spelen van Taakspel bij 
om pesten in de klas te voorkomen. 

(Zie ook: onderzoek ‘Wat werkt 
tegen pesten’). 
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Gelijke kansen: 
Bovenstaande effecten maken dat 
Taakspel een positieve invloed 
heeft op kansengelijkheid. 

Training, begeleiding, borging 
Training en begeleiding zijn nodig 
om de beoogde effecten te behalen, 
blijkt uit de praktijk. Om Taakspel 
te implementeren, doorloop je een 
invoeringstraject onder leiding 
van een gecertificeerde trainer. 
Om de borging binnen de school 
te bewerkstelligen, leiden we een 
interne Taakspelcoach op. 

Het Taakspeltraject bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

Taakspel kleuters en Taakspel 
groep 3 t/m 8 
•   Een bovenschoolse training 

van drie bijeenkomsten voor  
maximaal 3 leerkrachten of 2 
leerkrachten en een interne 
Taakspelcoach. 

•   Zes klassenconsultaties per  
leerkracht en na gesprekken. 

•   De interne Taakspelcoach loopt 
mee met de externe Taakspel-
begeleider, daarna voert de 
interne Taakspelcoach zelf-
standig nog vier observaties uit 
en feedbackgesprekken. 

•   Coachingsgesprekken met de 
interne Taakspelcoach. 

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

Borgingstraject 
• Na het invullen van een imple-

mentatie- en borgingsvragenlijst 
formuleert de school de onder-
steuningsbehoeften en krijgt 
hier begeleiding op. Zes klassen-
consultaties per leerkracht en 
nagesprekken. 

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

Ga aan de slag met Taakspel! 
Wil je als Rotterdamse school onder 
begeleiding van de CED-Groep 
Taakspel invoeren? Meld je dan 
aan! Per school kunnen twee leer-
krachten en een interne Taakspel-
coach deelnemen, voor de groepen 
1 en 2 én 3 t/m 8 (afzonderlijk, dus 
als je al eerder deelnam aan de 
integrale aanpak taakspel voor de 
groepen 3 t/m 8 kan je je inschrijven 
voor Taakspel kleuters). 

Heb je al een gelicenseerde Taak-
spelcoach, dan leiden we drie 
leerkrachten op. In het schooljaar 
2021/2022 volgt een borgingsjaar. 
Heb je al een keer een borgingsjaar 
gedaan, laat in ieder geval toch je 
interesse blijken. We bekijken dan 
samen wat we alsnog voor elkaar 
kunnen betekenen, zoveel mogelijk-
binnen de subsidiemogelijkheden. 

Belangstelling?  
Wees er snel bij! 
Aanmelden (of meer informatie) tot 
uiterlijk 30 juli 2021 bij Mariëtte 
Noordhof, m.noordhof@cedgroep.nl. 
Meer informatie is ook te vinden op 
www.taakspel.nl 
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De Vreedzame 
School /  
Kinderopvang 
Democratie kun je leren! 

Volledig en actueel burgerschaps-
onderwijs De Vreedzame School 
is een preventief, samenhangend-
programma voor sociaal-
emotionele ontwikkeling en 
democratisch burgerschap voor 
kinderen en jongeren van 0-18 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. 

De Vreedzame School / Kinderopvang 

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. 

4.   Een open houding aannemen 
tegenover verschillen tussen 
mensen. 

5.   Kennis hebben van de principes 
van onze democratische samen-
leving. 

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 Vreed-
zame School werkt én dat het 
beklijft. De sfeer verbetert, conflict-
oplossing versterkt en participatie 
vergroot. Het NJI heeft het 
programma dan ook opgenomen 
in de Databank Effectieve Jeugd-
interventies. 

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 je hele organisatie 
als democratische oefenplaats. 
Waar kinderen en jongeren een 
stem krijgenen met diversiteit om 
leren gaan. 

”De s chool of kinderopvang als democratische 
oefenplaats, voor  de volwassenen van de 
toekomst.” 
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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 
gelicentieerde trainer Vreedzaam 
werk je aan de benodigde 
competenties van professionals en 
kinderen/jongeren. Ook ontwikkelt 
de school een eenduidig beleid. 

Het tweejarig implementatie-
traject bestaat uit: 
•  intake 
•   voor-, tussen- en eindmeting 

teamtrainingen: 8 bijeen-
komsten van 3 uur* 

• stuurgroep-overleggen: 10 
overlegen 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).* 

* Kinderopvang: 5 
teambijeenkomsten, 6 
stuurgroep-overleggen, geen 
mediatorentraining 
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Belangstelling?  
Wees er snel bij! 
Vragen/aanmelden tot uiterlijk 1 juli 
2021 bij Joke Bijker onder vermelding 
van ‘subsidie Vreedzaam Rotterdam 

06 18718229 
devreedzameschool@cedgroep.nl 

Meer weten over De Vreedzame 
School? 
Kijk op www.devreedzameschool.nl. 
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Grip Alcohol 

Doelstelling 
Deze interventie richt zich op het 
voorkomen van alcoholgebruik. Na 
de interventie kent de leerling de 
risico’s en gevolgen van alcohol-
gebruik heeft hij praktische 
handvatten ontvangen om op dit 
gebied gezonde keuzes te maken. 
De belangrijkste factoren waaraan 
deze interventie bijdraagt zijn; 
middelengebruik en emotionele- 
sociale vaardigheden. 

Aanpak 
De gezondheidsinterventie bestaat 
uit drie bijeenkomsten (lesuren). 
Deze wordt gegeven door onze 
trainers op gebied van jeugd-
preventie. Daarin vindt kennis-
overdracht plaats ten aanzien 
van de achtergronden, oorzaken 
en gevolgen van drugsgebruik en 
kennisoverdracht over en oefenen 
met het maken van gezonde keuzes 
op dit gebied. Elementen van de 

interventie zijn reflectie, vragen, 
praktische (groeps)opdrachten en 
verwerkingsoefeningen. In de 
laatste (derde) les wordt gebruik 
gemaakt van een ervarings-
deskundige. 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. Door middel van 
een huiswerkopdracht worden de 
ouders/opvoeders betrokken bij de 
interventie. 

Status 
Deze interventie staat op het 
punt om ingediend te worden in 
de database ‘gezond en actief 
leven’. Momenteel 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. Deze kan 
zowel op locatie als digitaal gegeven 
worden 
Meer informatie: Voor (aan)vragen 
kunt u terecht bij Martine Zijlmans 
[T] 0850 404850 
[M] planningvo@chrisvoorkom.nl 

Of bezoek onze website 
www.voorkom.nl 
www.chrisvoorkom.nl/aanbod 

Stichting Chris en Voorkom! inspireert en 
stimuleert kinderen en jongeren bij het 
maken van gezonde en verantwoorde keuzes. 
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Grip Drugs 

Doelstelling 
Deze interventie richt zich op het 
voorkomen van drugsgebruik. Na 
de interventie kent de leerling de 
risico’s en gevolgen van drugs-
gebruik en heeft hij praktische 
handvatten ontvangen om op dit 
gebied gezonde keuzes te maken. 
De belangrijkste factoren waaraan 
deze interventie bijdraagt zijn; 
middelengebruik en emotionele- 
sociale vaardigheden. 

Effecten 
De gezondheidsinterventie bestaat 
uit drie bijeenkomsten (lesuren). 
Deze wordt gegeven door onze 
trainers op gebied van jeugd-
preventie. Daarin vindt kennis-
overdracht plaats ten aanzien 
van de achtergronden, oorzaken 
en gevolgen van drugsgebruik en 
kennisoverdracht over en oefenen 
met het maken van gezonde keuzes 
op dit gebied. Elementen van de 

interventie zijn reflectie, vragen, 
praktische (groeps)opdrachten 
en verwerkingsoefeningen. In de 
laatste (derde) les wordt gebruik 
gemaakt van een ervarings-
deskundige. 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. Door middel van 
een huiswerkopdracht worden de 
ouders/opvoeders betrokken bij de 
interventie. 

Status 
Deze interventie staat op het 
punt om ingediend te worden in 
de database ‘gezond en actief 
leven’. Momenteel 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. Deze kan 
zowel op locatie als digitaal gegeven 
worden 
Meer informatie: Voor (aan)vragen 
kunt u terecht bij Martine Zijlmans 
[T] 0850 404850 
[M] planningvo@chrisvoorkom.nl 

Of bezoek onze website 
www.voorkom.nl 
www.chrisvoorkom.nl/aanbod 

Stichting Chris en Voorkom! inspireert en 
stimuleert kinderen en jongeren bij het 
maken van gezonde en verantwoorde keuzes. 
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LEV2Live met 
Weerbaar en 
gezond 
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. 
Deze gezonde keuzes betreffen met 
name de terreinen vriendschap, 
media, seksualiteit en risicogedrag. 
Het hoofddoel van de interventie 
wordt als volgt omschreven: 
‘De leerling onderkent het belang 
van hoe hij/zij naar zichzelf, de 
ander en zijn/haar toekomst kijkt. 
Hij/zij weet hoe bepalend deze 
visie is voor de keuzen die hij/ 
zij maakt 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 leerling 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 leerling is zich bewust van 
zijn/haar eigen kwetsbaarheid 

Aanpak 
De LEV2live-weerbaarheidstraining 
bestaat uit twee dagen van elk zes 
uur (totaal: twaalf uur). Deze wordt 
gegeven door onze trainer. Bij 
voorkeur wordt de training gegeven 
op twee op elkaar aansluitende 
dagen. In deze twaalf uur worden 
de verschillende thema’s behandeld 
met behulp van een scala aan 
actieve werkvormen (rollenspellen, 
filmpjes, denktriggers, knutsel-
opdrachten, stellingen, groeps-
gesprekken, et cetera). 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. 

Status 
Deze interventie staat op het 
punt om ingediend te worden in 
de database ‘gezond en actief 
leven’. Momenteel wordt de 
procesevaluatie afgerond. Het 
streven is om op het niveau ‘goed 
onderbouwd’ ingedeeld te worden. 
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Stichting Chris en Voorkom! inspireert en 
stimuleert kinderen en jongeren bij het 
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De combinatie 
LEV2Live beoogt de weerbaarheid 
van leerlingen te versterken door 
hen uit te dagen te kiezen voor een 
verantwoorde leefstijl. Voor veel 
kinderen en jongeren is er een groot 
risico rondom middelengebruik. 
Dit maakt dat wij naast LEV2Live 
ter verdieping Weerbaar en gezond 
aanbieden. 

Doel Weerbaar en Gezond 
Deze interventie richt zich op het 
voorkomen van middelengebruik en 
draagt bij aan sociaal emotionele 
vaardigheden. 
Na deze interventie is de leerling 
zich bewust van gezonde en 
ongezonde gewoonten en 
gewoontevorming in zijn/haar 
leven. Hij/zij ervaart een grotere 
mate van weerbaarheid met 
betrekking tot schadelijk/ongezond 
risicogedrag, waaronder het 
experimenteren met c.q. gebruik van 
tabak en alcohol. 

Aanpak 
De gezondheidsinterventie 
bestaat uit twee in de tijd 
onderscheiden bijeenkomsten 
en bestaat uit kennisoverdracht 
over weerbaarheidsprincipes 
ten aanzien van gewoonten en 
risicogedrag, waaronder het gebruik 
van tabak en alcohol; verdere 
elementen zijn reflectie, vragen, 
praktische (groeps)opdrachten en 
verwerkingsoefeningen. 

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. Door middel van 
een huiswerkopdracht worden de 
ouders/opvoeders betrokken bij de 
interventie. 

Status 
Deze interventie staat op het 
punt om ingediend te worden in 
de database ‘gezond en actief 
leven’. Momenteel wordt de 
procesevaluatie afgerond. Het 
streven is om op het niveau 
‘goed onderbouwd’ ingedeeld te 
worden. Zie voor de methodiek 
beschrijving de bijlage ‘methodiek 
beschrijvingen weerbaar en gezond’ 

Praktisch 
Doelgroep: Leerlingen van groep 8 
(of combinatie 7/8) op het primair 
onderwijs 
Tijdsduur: LEV2Live, 2 schooldagen 
Weerbaar en Gezond, 2 bijenkomsten 
van 2 uur. 
Ouders: Het is optioneel om een 
ouderavond in te plannen. Deze kan 
zowel op locatie als digitaal gegeven 
worden. 
Meer informatie: Voor (aan)vragen 
kunt u terecht bij Tina van Ameijde 
[T] 0850 404850 
[M] planningpo@chrisvoorkom.nl 

Of bezoek onze website 
www.voorkom.nl  www. 
chrisvoorkom.nl/aanbod 
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Deskundigheids- 
bevordering 
Sociaal emotioneel welzijn bij kinderen  
(voor leerkrachten) 

Waarom? 
In een deskundigheidsbevordering 
voor een geheel schoolteam, willen 
we met onderwijsprofessionals 
in gesprek hoe er op school 
gewerkt kan worden aan het 
versterken van sociaal emotionele 
vaardigheden bij kinderen en 
zo nodig vroegsignalering van 
sociaal emotionele problematiek. 
Zodat zoveel mogelijk kinderen 
veilig, gezond en kansrijk kunnen 
opgroeien en ter bevordering van 
het komen tot een integrale aanpak 
op gebied van gezondheid, welzijn 
en schoolprestaties. 

Hoe? 
We komen langs op school bij 
een teamdag of een teamoverleg. 
Desgewenst kunnen we deze 
deskundigheidsbevordering ook 
online geven. In een interactieve 
presentatie van 1,5 a 2 uur gaan 
we middels diverse werkvormen 
(o.a. stellingen, filmpje(s), 
opdracht(en) in kleine groepjes) 
met onderwijsprofessionals aan 
de slag rondom het thema sociaal 
emotioneel welzijn bij kinderen. 

Wat? 
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? 
• Uitleg van diverse interventies 

die in de stad gegeven worden. 

Meer informatie 
De deskundigheidsbevordering 
wordt gegeven door een getrainde 
zorgprofessional van Indigo Preventie. 
Online kan deze via ons professionele 
account bij Teams, maar een ander 
online programma is ook mogelijk. Wij 
bieden dit aan op meerdere scholen. 

Deze deskundigheidsbevordering 
is een best practice interventie en 
staat niet in de databank van het 
Nederlands Jeugd Instituut. 
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Happyles 
Vergroten van mentale veerkracht (jongeren) 

Waarom? 
Happyles is een programma ter 
bevordering van welbevinden 
en geluk en ter voorkoming van 
depressie bij jongeren. Deze les 
geven wij aan leerlingen in het 
tweede of eerste leerjaar. In de les 
wordt stil gestaan 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? 
We komen langs in de klas, bij 
voorkeur bij een mentor les. We 
geven dit met name aan 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 computer lessen; 
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.                                     

Meer informatie 
Happyles wordt begeleid door een 
getrainde zorgprofessional van Indigo 
Preventie. Wij houden geen dossier 
bij en bieden het programma aan op 
meerdere scholen. Happy is erkend als 
goed onderbouwd” in de databank 

van het Nederlands Jeugd Instituut. 

Op offertebasis zouden we ook een 
voorlichting aan ouders kunnen geven 
over dit thema, zodat ook zij leren hoe 
zij hun kinderen kunnen ondersteunen 
als het gaat om mentale gezondheid. 
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Mijn Familie  
en Ik  
Voor basisscholen (groepen 7 of evt. 8) 

Waarom? 
Deze klassikale lessen hebben 
als doel om te signaleren of 
kinderen thuis stress ervaren (door 
bijvoorbeeld corona, ruzie tussen 
ouders, moeite met rondkomen, 
psychische problemen en/of 
verslavingsproblemen bij ouders, 
scheiding e.d.). We proberen in 
de lessen moeilijkheden thuis 
bespreekbaar te maken en daarmee 
taboes te doorbreken. 
In de lessen willen we zoveel 
mogelijk proberen om schaamte 
over het mogelijke problemen weg 
te nemen, kinderen te onschuldigen 
en met speelse werkvormen willen 
we werken aan het versterken van 
beschermende factoren, zoals in 
kaart brengen naar wie je toegaat 
als je hulp nodig hebt, (h)erkenning 
vinden bij anderen etc. 

Hoe? 
De lessen bestaan uit twee keer een 
uur. Bij voorkeur geven we de lessen 
in groep 7. We gaan o.a. 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 

Dit doen we aan de hand van 
spelopdrachten, een stellingenspel, 
filmpjes, invulopdrachten in een 
werkboekje en een verhaal. 

Van te voren vragen we de school 
om een brief te sturen/mailen naar 
ouders, omdat kinderen mogelijk 
met gevoelens van verdriet of 
boosheid naar huis komen. 

Waar? 
Op school, onder schooltijd. 
Voorwaarde is dat de leerkracht 
erbij aanwezig is en het is 
wenselijk als de schoolmaat-
schappelijk werker of intern 
begeleider ook aansluit in de 
lessen om eventuele zorgen 
te signaleren. 

Meer informatie 
Mijn Familie en Ik wordt gegeven door 
een getrainde zorgprofessional van 
Indigo Preventie. Wij houden geen 
dossier bij en bieden het programma 
aan op meerdere scholen. Mijn Familie 
en Ik is een best practice interventie 
en staat niet in de databank van het 
Nederlands Jeugd Instituut. 
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Verslavings-
preventie  
(groepen 6, 7, 8) 
Aanbod basisonderwijs 

Waarom? 
Het uiteindelijke doel is alcohol – 
en drugs gebruik op jonge leeftijd 
voorkomen door te werken aan 
weerbaarheid tan aanzien van 
‘verleidingen’. 

Voor de school hebben we 
een beleidsadvies omtrent dit 
onderwerp. Daarbij sturen wij 
ook informatie die de school 
naar ouders kan toesturen. We 
koppelen een school desgewenst 
aan onze collega’s van Youz 
Verslavingspreventie als het gaat 
om een oudervoorlichting.  

Hoe? 
We komen langs in de klas. In een 
interactieve les middels o.a. een 
quiz, filmpje(s), woordweb, gaan 
we met de leerlingen in gesprek 
over weerbaarheid om verleidingen 
te voorkomen. Dit doen wij in de 
verschillende groepen aan de hand 
van verschillende thema’s die te 
maken hebben met het vergroten 
van de weerbaarheid. 

Wat? 
De les is voor elke groep net anders 
qua opzet en het verschilt 
per groep in waar de nadruk op 
gelegd wordt. 
Thema’s die aan bod komen zijn: 
• groepsdruk t.a.v. 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. 

Meer informatie 
De lessen worden begeleid door een 
getrainde zorgprofessional van Indigo 
Preventie. Wij houden geen dossier 
bij en bieden het programma aan op 
meerdere scholen. 

Deze aanpak is een best practice 
interventie en staat niet in de 
databank van het Nederlands Jeugd 
Instituut. 
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Kanjer 
training 
Wat is het doel van de  
interventie/aanpak? 
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). 

Wat zijn de effecten van de 
interventie/aanpak? 
Sociale problemen zoals pesten, 
conflicten, uitsluiting en sociaal 
teruggetrokken gedrag zijn 
voorkomen of verminderd en het 
welbevinden is vergroot. Zie ook 
de erkenning in de database op 
de website van het Nederlands 
Jeugdinstituut. 

Wie kunnen er getraind  
worden en hoeveel tijd kost 
die training? 
Groepsleerkrachten met een 
onderwijsbevoegdheid die lesgeven 
aan een eigen groep kunnen in 
aanmerking komen voor een licentie 
A na een driedaagse basistraining. 
2 jaar later is er een nascholingsdag 
waarmee de licentie met 2 jaar 
wordt verlengd en wordt omgezet 
naar een licentie B. Als er 2 jaar later 
weer een nascholingsdag wordt 
gevolgd wordt de licentie omgezet 
naar een C-licentie met onbeperkte 
duur. 

Onderwijsondersteunend personeel 
zonder de lesbevoegdheid kan wel 
deelnemen aan de training, maar  
ontvangt een bewijs van deelname, 
waarmee geen zelfstandige kanjer-
lessen gegeven kunnen worden. 
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. 
 
Wie voert de training uit in de 
groep? 
De groepsleerkracht. 

Hoeveel uur kost de uitvoering 
in de groep? (per  week, aantal 
weken etc) 
Ongeveer 30 minuten per  week in 
de onderbouw en 45 minuten per  
week in de bovenbouw. 

Voor  welke groepen is de  
interventie beschikbaar? 
Van peuters t/m voortgezet 
onderwijs. 

Worden ouders bij de groep 
betrokken? 
Bij de start van de training is er  
een ouderavond. Er zijn standaard 
nieuwsbrieven om ouders bij elk  
hoofdstuk te informeren. Ouders 
kunnen uitgenodigd worden 
om mee te doen. Indien er een 
crisisinterventie wordt geboekt, dan 
is deelname van ouders verplicht. 

Status NJI databank/ 
onderzoek 
Effectief volgens sterke 
aanwijzingen (december 2015) 
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Hoe aan te melden bij  
interesse of bij behoefte aan 
meer informatie 
Mail: info@kanjertraining.nl 
Website: www.kanjertraining.nl 
Tel: 036-5489405 
Is de school nog onbekend met de  
Kanjertraining dan kan een informatie -
pakket worden aangevraagd. Tevens 
kan een informatiebijeenkomst door  
een trainer  van Stichting Kanjer -
training op locatie worden gegeven. 
Dit is ongeveer 1,5 uur en de eerste 
keer gratis. Crisisinterventies zijn 
alleen te boeken voor klassen waar de 
leerkracht een geldige licentie heeft. 

Website waar meer informatie over de 
interventie/organisatie te vinden is. 
www.kanjertraining.nl 



 

Kwink voor  
sociaal-
emotioneel 
leren (SEL) 
Voor een veilige groep en het voorkómen van verstorend gedrag 

Kwink helpt verstorend gedrag, 
waaronder pesten, voorkomen door  
leerlingen, met een groepsbrede 
aanpak, positief gedrag aan te leren. 

Effecten 
Kwink is een interventie 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 
levens-vaardigheden als basis: 
besef van jezelf, zelfmanagement, 
besef van de ander, relaties 
hanteren en keuzes maken. Dankzij 
die 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. Door  
het structureel aanbieden van in 
totaal 75 emotiewoorden kunnen 
leerlingen hun innerlijke wereld 
genuanceerd verwoorden en in de 
context 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. 
Duur per les totaal: 60 minuten. 

Ouders 
Kwink hecht belang aan ouder-
betrokkenheid. 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 
De onafhankelijke Erkennings-
commissie Interventies heeft 
Kwink erkend als theoretisch 
goed onderbouwd. Daardoor is 
Kwink opgenomen in de databank  
Effectieve Jeugdinterventies van 
het NJI. 
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Meer informatie? 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan 
contact op met de relatiebeheerder  
van Kwintessens (de uitgever),  
Wim van Oosterom:  
w.van.oosterom@kwintessens.nl  
of 06 20442084.  
Kijk ook op www.kwinkopschool.nl. 

https://jou-rotterdam.nl
www.het-beste-uit
www.kwinkopschool.nl
mailto:w.van.oosterom@kwintessens.nl
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Interventie:  
Leer- & 
Veerkracht: 
Heleschoolbenadering 
veerkracht en wel-
bevinden. “Zorgen voor 
je leerlingen door 
middel van zorgen 
voor je mensen.” 

Beschrijving en doel van de aan-
pak: Leer- & Veerkracht (LVK) is een
heleschoolbenadering veerkracht 
en welbevinden op basis van een 
integraal wetenschappelijk model 
dat middels een meerjarig traject 
geïmplementeerd wordt in alle 
lagen van de school. Het hoofddoel 
is het bevorderen van het welbevin-
den van zowel de leerlingen als de 
teamleden, preventief en curatief. 
Door middel van uitgebreide en 
intensieve training van de leraren 
en het management in vele facetten 
van veerkracht, het verweven daar-
van met de lesstof en dagelijkse 
lespraktijk in de klas, het intensief 
begeleiden van een projectgroep 
en de directie en de koppeling 
naar ouders wordt het werken aan 
welbevinden tot een belangrijke 
pijler van beleid gemaakt. Integratie
vindt plaats binnen alle aspecten 
van de onderwijssetting, dus ook 
de gesprekkencycli (o.a. ouder-
gesprekken, functioneringsge-
sprekken, gesprekken over en met 
leerlingen), beleid (missie/visie en 
vertaling naar concreet leerling- en 
leerkrachtgedrag), vergaderingen, 
zorg, en zo meer. Dit zorgt ervoor 
dat het een geïntegreerde manier 
van denken en handelen wordt die 
het welzijn van iedereen bevordert 

i.p.v. het uitvoeren van een losstaan-
de methode die alleen gericht is op 
leerlingen. 

LVK is een relatief nieuwe aanpak  
en is de meest intensieve en brede 
heleschoolbenadering welbevinden 
die Nederland kent. Metingen bij 
een school die Excellente School 

 werd op basis van de LVK aanpak  
(Nicolaasschool Rotterdam) gaven 
aan dat het welbevinden van leerlin-
gen significant werd vergroot, er een 
sterke reductie was in het aantal 
gevraagde SOVA- en faalangst-
trainingen bij de kindercounselor en 
dat de veerkracht van de leerkrach-
ten steeg en het ziekteverzuim 
daalde. 

Voor wie en door wie? De aanpak  
is geschikt voor PO en VO scholen 
(regulier en speciaal onderwijs) en 
gericht op alle volwassen medewer-
kers 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 waarvan de 
meesten ook onderwijsprofessional 
zijn (geweest). Volledige implemen-
tatie beslaat 3 jaar  waarbij alle 
opleiding binnen het toegestane 
aantal professionaliseringsuren valt. 
Ouders worden intensief betrokken 
bij de aanpak. 

Wetenschappelijke basis 
Dr. Rinka van Zundert is de ontwik-
kelaar  van de Leer- & Veerkracht 
aanpak en de oprichter  van LVK als 

organisatie. Zij promoveerde cum 
laude in de Pedagogische Weten-
schappen en was daarna enkele 
jaren werkzaam op de Radboud 
Universiteit als universitair docent 
(‘assistant professor’). In die jaren 
richtte zij een mastervariant in 
Positieve Psychologie op aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Haar wetenschappelijke achter-
grond heeft zij ingezet om tot een 
integraal wetenschappelijk model 
van welbevinden te komen waarop 
de heleschoolbenadering inhoude-
lijk is gebaseerd. Het model omvat 
alle determinanten van welbevinden 
op mentaal, emotioneel, gedrags-
matig, sociaal en fysiologisch vlak 
en is te vinden op de website. 
Binnen de aanpak wordt o.a. 
gewerkt met bewezen effectieve 
interventies (oa de sterke-kanten 
benadering, aandachttraining, 
groeimindset, gedachtenonder-
zoek, groepsdynamisch werken, 
oplossingsgericht werken en meer). 
Huidige status bij NJI databank: de 
aanvraag voor het erkenningstraject 
wordt dit jaar gestart. 

Informatie en contact: 
www.leerenveerkracht.nl  
info@leerenveerkracht.nl  
085-0656267 
Op onze website vindt u meer informa 
tie, waaronder ook een overzicht van 
studies die de relatie tussen wel 
bevinden en schoolprestatie en -moti 
vatie aantonen. Neem gerust contact 
met ons op voor een vrijblijvend tele 
fonisch, online of live gesprek. Als u 
graag eerst meer informatie ontvangt 
sturen wij die ook graag toe. Als u een 
referent wil spreken, verwijzen wij u 
naar Bernadette Lensen, voormalig 
directeur van de Nicolaasschool in 
Rotterdam, die Excellente School werd 
met de LVK aanpak. Zij is nu beleids 
adviseur veerkracht en welbevinden 
binnen scholenbestuur de RVKO: 
Bernadette.Lensen@rvko.nl . 
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PAD 
Het Programma Alternatieve Denkstrategieën 
(PAD) traint schoolteams om op een professione-
le manier te werken aan het Sociaal Emotioneel 
Leren (SEL) van hun leerlingen. 

Daarbij richt PAD zich vooral op 
preventie door voortdurend te 
bouwen aan een veilige sfeer.  Dit 
biedt voor zowel de leraar als de 
leerling een houvast om op de 
langere termijn effectiever met 
problemen om te gaan.  Aan de 
veilige sfeer wordt gewerkt door 
het bespreken van emoties, 
duidelijke gedragsregels, oefenen 
van gedrag om vertrouwen te 
krijgen in eigen kunnen, tijd voor 
groeps-en individuele gesprekken, 
goed contact met ouders en indien 
mogelijk met andere organisaties in 
de buurt. 

Het PAD-leerplan kent in totaal 161 
klassikale lessen die verdeeld over 
acht leerjaren worden aangeboden. 
De lessen zijn bedoeld voor alle 
leerlingen in de klas. De leraar 
verzorgt 1 of 2 maal per 14 dagen 
een PAD-les van 30-45 minuten. 
De lessen staan beschreven in het 

werkboek voor de leraar. Naast de 
inhoudsbeschrijving  staat in het 
werkboek ook welke materialen, 
opdrachten, werkbladen en activi-
teiten ingezet kunnen worden om 
de les te ondersteunen.   

In de lessen staan vier thema’s 
centraal die in elk leerjaar 
terugkeren: 
1. Zelfbeeld 
2. Zelfcontrole 
3. Emoties 
4. Probleem oplossen 

Bij zelfcontrole gaat het over het 
omgaan met heftige emoties. 
Met oudere leerlingen wordt dit 
thema besproken aan de hand van 
alledaagse problemen en dilemma’s. 
Met jongere leerlingen wordt zelf-
controle besproken aan de hand 
van het PAD-verhaal. Een jonge 
schildPAD bouwt samen met zijn 
vriendjes in de klas een hoge toren. 

Er ontstaat een stevige ruzie, waar 
ze niet uitkomen. Van een oude 
schildPAD leert de jonge schildPAD: 
Ben je boos of verdrietig? Kruip in 
je schild, tel tot 10 en denk rustig na 
over een oplossing. 

Uit nationaal en internationaal 
wetenschappelijk onderzoek weten 
we dat PAD een uiterst krachtig 
en effectief preventieprogramma 
is. Daarom heeft het NJI (2018) 
het PADleerplan de hoogste 
waardering toegekend: Effectief 
volgens sterke aanwijzingen. 
PAD draagt onder andere bij aan: 
een positiever klassenklimaat, 
agressievermindering, zelfcontrole, 
beter begrip van emoties en de 
vaardigheid van leerlingen om 
problemen op te lossen. 

Aan de invoering van het PADleer-
plan op school gaat een gesprek 
vooraf en een teampresentatie. 
Vervolgens krijgt het team een 
training aangeboden van 2 dagen, 
begeleiding bij de implementatie 
en een terugkombijeenkomst. De 
training en begeleiding worden 
verzorgd door docenten van het 
Seminarium voor Orthopedagogiek, 
Hogeschool Utrecht. 

Meer weten? Op www.pad.hu.nl is een 
informatiefilmpje over PAD te vinden 
en downloads van proeflessen voor 

elke groep. Voor vragen en 
aanmelden stuurt u een mail naar 
Ria.Goedhart@hu.nl 
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SWPBS 
School-Wide Positive Behavior Support een  
duurzaam, veilig en positief schoolklimaat! 

” Sinds de invoering 
van SWPBS is er meer  
rust op school en zijn 
er minder gedrags-
incidenten” 

School-Wide Positive Behavior  
Support (SWPBS) is een 
schoolbrede 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. 

”Een daadkrachtig 
team, sterke leerlin-
gen. Dát is wat PBS 
brengt!” 

 

Effecten 
De gezamenlijke, positieve ‘taal’ die 
met SWPBS ontwikkeld wordt, 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). 

”Waarom moeilijk 
doen, als het samen 
kan?’’ 

Implementatie 
De kracht van SWPBS zit in het 
samen doen! Dat begint direct 
bij de start; het informeren van 
het schoolteam en het creëren 
en peilen van draagvlak. Als 
80% van het schoolteam achter  
de aanpak staat, dan kan het 
schoolteam voortvarend met de 
implementatie van start. Er wordt 
een PBSteam geformeerd en er  
worden samen met de PBScoach 
vaste momenten ingepland 
voor PBSteambijeenkomsten en 
studiedagen voor het schoolteam. 
Tijdens de studiedagen wordt het 

 team nauw betrokken bij het op 
maat maken van de aanpak  voor de 
school. Het implementatietraject 
duurt 3 jaar en wordt begeleid 
door een externe PBScoach. Het 
PBSteam komt maandelijks bijeen 
en het schoolteam doorloopt 
jaarlijks twee studiedagen of vier  
studiedagdelen. 

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 wordt 
geïmplementeerd in samenwerking 
met verschillende wijkpartners, 
zoals de kinderopvang, het 
welzijnswerk en het CJG. 

Contact 
Wilt u meer  weten over  wat SWPBS 
uw school kan bieden? Bel ons: 020 
6501501 of mail ons: info@swpbs.nl. 
We vertellen u graag meer. Wilt u op 
de hoogte blijven van actueel nieuws? 
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief 
via info@swpbs.nl. U kunt ook een 
kijkje nemen op de website:  
www.swpbs.nl. 
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PBS: Voorkomen 
en versterken 
Meerjarige interventie voor 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 leerlingen groeien en bloeien 
door heldere gedragsverwachtingen 
en een cultuur van bemoediging.  

Schoolbreed 
Wie graag wil werken aan zo’n 
veiliger en positiever leef- en leer-
klimaat 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 overigens geen quick fix, 
maar een structurele aanpak die 
een lange adem vraagt; vaak op 
z’n minst drie jaar. Niet om weer ’s 
iets nieuws te proberen, maar om 
het goede wat er op school al is 
te verbinden en te versterken 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. 

Begeleiding 
Wie meer  wil weten over opzet  
en aanpak  van PBS kan terecht  
op heel wat websites. Voor   
scholen (PO, VO of MBO) die lid 
zijn van Verus (de vereniging van 
katholieke en christelijke scholen)  
is er een brochure ontwikkeld,  
die je kunt vinden via  
https://www.verus.nl/sites/ 
www.verus.nl/files/documenten/ 

brochure_pbs_20151007.pdf. 
Daar  vind je ook informatie over  
het traject van coaching dat we je 
vanuit Verus kunnen bieden. 

Maar het begint altijd met een 
verkennend gesprek op je school; 
want het kan niet anders dan 
maatwerk zijn. Ook biedt Verus in 
samenwerking met Windesheim 
de mogelijkheid om met andere 
scholen mee te doen aan een 
2-jarig opleidingstraject in een 
PBS-leernetwerk. Daar zijn we 
enthousiast over. Net als over het 
feit dat PBS is opgenomen in de 
databank  van effectieve preventieve 
interventies van het Nederlands 
Jeugd Instituut (‘sterke aanwijzing 
van effectiviteit’).  
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Helder op 
School 
Helder op School biedt u een 
integrale aanpak om uw leerlingen 
of studenten bewust te maken van 
de gevolgen en hen te stimuleren 
niet te roken of drinken, geen 
drugs te gebruiken en niet te veel 
te gamen. Onder deskundige 
begeleiding werkt u stap voor stap 
aan het creëren van een gezond 
klimaat op school. 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 uw  
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 op zal maken. De 
uitvoering ligt bij Youz. 

Voor het onderdeel educatie zullen 
docenten middels een train-de-
trainer opgeleid worden om zelf 
de preventielessen te verzorgen 
in bijvoorbeeld een mentoruur. 
De train-de-trainer per training 
duren ongeveer 2 tot 2,5 uur. Dit 
is afhankelijk van de groep en de 
vragen die er komen. 

Ouders worden zeker meegenomen 
in de interventie, voor hen is een 
ouderbijeenkomst beschikbaar. 

Het integrale programma is 
ontwikkeld door het Trimbos 
Instituut en zijn dus eigenaar. Zij 
zullen het indienen bij het NJI. 

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. U kunt ook terecht 
op https://docenten.puberenco.nl/ 
helderopschool/ voor meer informatie 
of op: https://www.trimbos.nl/aanbod/ 
helder-op-school. 
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Ouder-
bijeenkomsten 
Wat? 
Voorlichtingsavond voor ouders en 
opvoeders. De bijeenkomst duurt 
2,5 uur. 

Voor wie? 
Ouders en/of verzorgers van 
opgroeiende kinderen. 

Waarom? 
Uw opgroeiende kind zal steeds 
meer de wereld gaan verkennen en 
komt daarbij mogelijk in aanraking 
met tabak, alcohol, lachgas of drugs. 
Hoe gaat u hiermee om? Laat u 
uw kind experimenteren of stelt 
u grenzen? U als ouder heeft een 
belangrijke rol, omdat u vaak meer 
invloed op uw kinderen heeft dan 
dat u wellicht denkt. 

Daarom! 
Youz Geïndiceerde Preventie en 
Vroegsignalering organiseert 
diverse activiteiten voor u als 
ouder. Tijdens de bijeenkomsten 
geven wij informatie en bieden wij 
u handvatten om met uw kind in 
gesprek te gaan. Uw mening, tips en 
ervaringen zijn erg belangrijk. Door 
het delen van deze ervaringen en 
meningen met andere ouders kunt 
u op een praktische wijze ideeën 
opdoen om gebruik of problemen 
door gebruik bij uw kind(eren) te 
voorkomen. 

Ons aanbod: 
• Oudervoorlichting: voorlichting 

over het thema alcohol, 
drugs, gamen & social media, 
opvoeding en weerbaarheid. 
Een preventiewerker geeft 
voorlichting over  werking en 
risico’s van alcohol, roken en 
drugs, gamen & social media, 
het signaleren van alcohol- en 
drugsgebruik en bespreekt 
met de deelnemers hoe met de 
thema’s in de opvoeding om te 
gaan. 

• Oudervoorlichting: voorlichting 
over het thema gamen & social  
media, opvoeding en weerbaar-
heid. Een preventiewerker geeft 
voorlichting over  werking en 
risico’s van gamen & social 
media, het signaleren van 
problematisch gamegedrag en 
bespreekt met de deelnemers 
hoe met de thema’s in de 
opvoeding om te gaan. 

Interesse? 
Bovenstaande omschrijving van het 
aanbod betreft richtlijnen. Heeft u 
specifieke wensen of vragen over ons 
aanbod, neemt u vooral contact op 
met de afdeling Vroegsignalering en 
Geïndiceerde Preventie van Youz,  
tel. 088 -3580960 of  
preventie@youz.nl o.v.v. 
ouderbijeenkomst. Of kijk op:  
https://www.youz.nl/hoe-wij-helpen/ 
verslavingszorg/preventie/thuis/ 
ouderbijeenkomsten 
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Consultaties 
Wat? 
Consultatie roken, alcohol, drugs, 
gamen & social media en gokken 

Voor wie? 
Ouders en/of verzorgers van 
opgroeiende kinderen, voor 
jongeren zelf, voor school-
professionals 

Waarom? 
Uw opgroeiende kind zal steeds 
meer de wereld gaan verkennen en 
komt daarbij mogelijk in aanraking 
met tabak, alcohol, lachgas of 
drugs. Hoe gaat u hiermee om? 
Laat u uw kind experimenteren of 
stelt u grenzen? U als ouder heeft 
een belangrijke rol, omdat u vaak 
meer invloed op uw kinderen heeft 
dan dat u wellicht denkt. Wat als 
het toch fout is gegaan? Er zijn 
misschien problemen ontstaan of 
u heeft uw kind betrapt. Wij gaan 
hier graag met u of uw kind over in 
gesprek. 

Jongeren mogen ook zelf met ons 
een anoniem gesprek aangaan, 
mochten zij hier behoefte aan 
hebben. 

Daarom! 
Youz Geïndiceerde Preventie en 
Vroegsignalering organiseert 
diverse activiteiten voor  
ouders/verzorgers, jongeren 
en professionals. Tijdens de 
consultaties geven wij informatie en 
bieden wij handvatten hoe met het 
kind in gesprek te gaan, praten we 
met jongeren over het gebruik en de 
motivatie hiervan. We zullen kijken 
naar de opvoedsituatie en deze met 
jullie bespreken. 

Ons aanbod: 
Consultatie voor  ouders/verzorgers, 
jongeren en professionals. We 
zullen in gesprek gaan over het  
gebruik, de situatie en de op-
voeding. Het is allemaal anoniem, 
het is een preventief gesprek om in 
de toekomst gebruik te voorkomen 
of te minderen.  

Consultaties 26 

Interesse? 
Bovenstaande omschrijving van het 
aanbod betreft richtlijnen. Heeft u 
specifieke wensen of vragen over ons 
aanbod, neemt u vooral contact op 
met de afdeling Vroegsignalering en 
Geïndiceerde Preventie van Youz, tel. 
088 -3580960 of preventie@youz.nl 
o.v.v. consultatiegesprek  
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	Voorwoord
	Voorwoord

	Beste lezer,
	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 deze 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!

	Voorwoord
	Voorwoord
	Voorwoord
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	Figure
	Happyles
	Happyles

	AVANT SANARE
	AVANT SANARE
	AVANT SANARE

	Directiekade 15
	3089 JA Rotterdam
	www.avantsanare.nl

	Voor jongeren met sombere gevoelens.
	Voor jongeren met sombere gevoelens.

	Figure
	Voor wie?
	Voor wie?
	Happyles is een effectief en compact programma voor jongeren met sombere gevoelens. Happyless combineert groepsbijeenkomsten met een online aanbod dat de jongeren zelfstandig kunnen doen.
	De cursus
	Voor de jongeren:
	•  2 groepslessen van 1 uur.
	•  2 e-learning modules onder begeleiding van de trainer
	•  Een individueel adviesgesprek
	•  Online test en vragenlijst, positief psychologische oefeningen, chill-out en dossier, online coaching.
	•  Na afloop vindt een advies-gesprek plaats.
	•  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.
	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?
	De cursus wordt gegeven door een pedagoog van Avant sanare.
	De cursus wordt gegeven op de school van de jongere én online.

	Wilt u een jongere aanmelden of meer informatie?
	Wilt u een jongere aanmelden of meer informatie?
	Dit kan via de professional die onze contactpersoon is in uw school, wijkgebouw, CJG of gezondheidscentrum, zoals de intern begeleider of schoolmaatschappelijk werker. Deze contactpersoon kan vervolgens contact opnemen met Els Dekker of Nadia Anemaat.
	Els Dekker
	Contactpersoon middelbare scholen / Pedagoog
	Contactgegevens
	085 - 04 99 103 
	e.dekker@avantsanare.nl
	Nadia Anemaat 
	Teamleider Jeugd Pedagoog 
	Contactgegevens 
	085 - 04 99 104 
	n.anemaat@avantsanare.nl

	Happyles
	Happyles
	Happyles
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	Positieve psychologie
	Positieve psychologie
	 


	Figure
	AVANT SANARE
	AVANT SANARE
	AVANT SANARE

	Directiekade 15
	3089 JA Rotterdam
	www.avantsanare.nl

	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. Effectief tegen pesten.
	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. Effectief tegen pesten.

	Figure
	Voor wie?
	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 leer-krachten 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 leef-wereld van tieners en gebruikt aansprekende middelen. Zo worden YouTube video’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 feed-back en op de eigen praktijk-gerichte adviezen.
	•  Het biedt leerkrachten een gedegen training en langere tijd ondersteuning.
	•  Het verbetert de groeps-dynamiek.
	•  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.
	NJI databank
	De interventie Zippy’s Vrienden is erkend bij het NJI met de status ‘Goed onderbouwd’. Positieve Psychologie is een vervolg op Zippy’s Vrienden.

	Wilt u een team van leer-krachten aanmelden of wilt u meer informatie?
	Wilt u een team van leer-krachten aanmelden of wilt u meer informatie?
	 

	De train-de-trainer wordt gegeven aan leerkrachten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden op uw school, neem dan contact op met onze pedagoog en Teamleider Jeugd Nadia Anemaat.
	Nadia Anemaat
	Teamleider Jeugd
	Pedagoog
	Contactgegevens
	085-0499104
	n.anemaat@avantsanare.nl
	www.avantsanare.nl
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	Figure
	AVANT SANARE
	AVANT SANARE
	AVANT SANARE

	Directiekade 15
	3089 JA Rotterdam
	www.avantsanare.nl

	Voor meer veerkracht en zelfvertrouwen
	Voor meer veerkracht en zelfvertrouwen

	Voor wie?
	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 gebruik-maken 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 groeps-dynamiek.
	•  Het versterkt het gevoel van veiligheid in de groep.
	Door wie?
	De training Positieve Psychologie wordt op school uitgevoerd door een ervaren trainer van Avant sanare.
	Groep 2 t/m 6
	Het programma Positieve Psycho-logie is ook beschikbaar voor lagere groepen.
	Het programma voor groep 2 t/m 4 heet Zippy’s Vrienden. Voor groep 5 en 6 wordt het programma Apple’s Vrienden aangeboden. Deze programma’s volgen dezelfde
	methodiek en kunnen op dezelfde wijze als Positieve Psychologie worden ingezet.
	NJI databank
	De interventie Zippy’s Vrienden is erkend bij het NJI met de status ‘Goed onderbouwd’. Positieve Psychologie en Apple’s Vrienden zijn een vervolg op Zippy’s
	Vrienden.

	Wilt u een groep aanmelden of wilt u meer informatie?
	Wilt u een groep aanmelden of wilt u meer informatie?
	Dit kan via de professional die onze contactpersoon is in uw school, zoals de intern begeleider of school-maatschappelijk werker. Deze contact-persoon kan vervolgens contact
	opnemen met onze pedagoog en Teamleider Jeugd Nadia Anemaat.
	Nadia Anemaat
	Teamleider Jeugd
	Pedagoog
	Contactgegevens
	085-0499104
	n.anemaat@avantsanare.nl
	www.avantsanare.nl
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	Integrale aanpak Taakspel
	Integrale aanpak Taakspel
	 
	 


	Figure
	CED groep
	CED groep
	www.taakspel.nl
	www.cedgroep.nl

	Voor een goed klimaat in de klas
	Voor een goed klimaat in de klas

	De gemeente Rotterdam zet zich in voor goed onderwijs en ondersteunt scholen daarbij. De implementatie
	De gemeente Rotterdam zet zich in voor goed onderwijs en ondersteunt scholen daarbij. De implementatie
	van de effectief gebleken aanpak Taakspel is een van de mogelijk-heden. Taakspel is een ‘Evidenced based’ programma, waarmee in de klas het werk en gedrag van leer-lingen aantoonbaar verbetert. Met Taakspelverhelp en voorkom je probleem- en regel over schrijdend gedrag waardoor de leerlingen en de leerkracht blijvend efficiënter en taakgerichter werken. Oók als Taakspel uiteindelijk niet meer wordt gespeeld omdat nieuw gedrag is ingeslepen in de routines van de groep. De groepsgerichte en positieve manier v
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 

	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 naleven, vertonen de kinderen minder verstorend, afleidend en (eventueel) agressief gedrag.
	 

	En logischerwijs zorgen minder verstoringen tijdens een les voor beter werkende en lerende 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. Het is ook een door het NJI geadviseerd antipestprogramma.
	 

	Taakspel is onder meer effectief op devolgende overkoepelende gebieden:
	 
	-

	Gezondheid:
	De psychische gezondheid. Taakspel helpt ombeginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in gewenst gedrag om een mogelijk deviante gedragsontwikkeling te voorkomen.
	-
	-
	-

	Veiligheid:
	Taakspel heeft een positieve invloed op hetsociaal pedagogisch klimaat in de klas en bevordert een gevoel van sociale veiligheid. Daarmee draagt het spelen van Taakspel bij om pesten in de klas te voorkomen.
	(Zie ook: onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’).
	Gelijke kansen:
	Bovenstaande effecten maken dat Taakspel een positieve invloed heeft op kansengelijkheid.
	Training, begeleiding, borging
	Training en begeleiding zijn nodig om de beoogde effecten te behalen, blijkt uit de praktijk. Om Taakspel te implementeren, doorloop je een invoeringstraject onder leiding van een gecertificeerde trainer. Om de borging binnen de school te bewerk stelligen, leiden we een interne Taakspelcoach op.
	Het Taakspeltraject bestaat uit de volgende onderdelen:
	Taakspel kleuters en Taakspel groep 3 t/m 8
	•  Een bovenschoolse training van drie bijeenkomsten voor maximaal 3 leerkrachten of 2 leerkrachten en een interne Taakspelcoach.
	•  Zes klassenconsultaties per leerkracht en na gesprekken.
	•  De interne Taakspelcoach loopt mee met de externe Taakspel-begeleider, daarna voert de interne Taakspelcoach zelf-standig nog vier observaties uit en feedbackgesprekken.
	•  Coachingsgesprekken met de interne Taakspelcoach.
	•  Materiaal: per groep een Taakspeldoos en voor de Taak-spelcoach een implementatiehandboek cq. instructievideo (kleuters).
	-

	Borgingstraject
	•  Na het invullen van een implementatie- en borgingsvragenlijst formuleert de school de onder-steuningsbehoeften en krijgt hier begeleiding op. Zes klassen-consultaties per leerkracht en nagesprekken.
	-

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

	Ga aan de slag met Taakspel!
	Wil je als Rotterdamse school onder begeleiding van de CED-Groep Taakspel invoeren? Meld je dan aan! Per school kunnen twee leer-krachten en een interne Taakspelcoach deelnemen, voor de groepen 1 en 2 én 3 t/m 8 (afzonderlijk, dus als je al eerder deelnam aan de integrale aanpak taakspel voor de groepen 3 t/m 8 kan je je inschrijven voor Taakspel kleuters).
	-

	Heb je al een gelicenseerde Taak-spelcoach, dan leiden we drie leerkrachten op. In het schooljaar 2021/2022 volgt een borgingsjaar. Heb je al een keer een borgingsjaar gedaan, laat in ieder geval toch je
	interesse blijken. We bekijken dan samen wat we alsnog voor elkaar kunnen betekenen, zoveel mogelijkbinnen de subsidiemogelijkheden.
	-
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	CED groep
	CED groep
	www.taakspel.nl
	www.cedgroep.nl

	Belangstelling? Wees er snel bij!
	Belangstelling? Wees er snel bij!
	 

	Aanmelden (of meer informatie) tot uiterlijk 30 juli 2021 bij Mariëtte Noordhof, m.noordhof@cedgroep.nl.
	Meer informatie is ook te vinden op
	www.taakspel.nl
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	Figure
	CED groep
	CED groep
	www.taakspel.nl
	www.cedgroep.nl

	Democratie kun je leren! 
	Democratie kun je leren! 
	Democratie kun je leren! 


	Volledig en actueel burgerschaps-onderwijs De Vreedzame School is een preventief, samenhangend-programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en democratisch burgerschap voor kinderen en jongeren van 0-18 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 kindero
	Volledig en actueel burgerschaps-onderwijs De Vreedzame School is een preventief, samenhangend-programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en democratisch burgerschap voor kinderen en jongeren van 0-18 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 kindero
	 

	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.
	4.  Een open houding aannemen tegenover verschillen tussen mensen.
	5.  Kennis hebben van de principes van onze democratische samen-leving.
	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 Vreed -zame School werkt én dat het beklijft. De sfeer verbetert, conflict-oplossing versterkt en participatie vergroot. Het NJI heeft het programma dan ook opgenomen in de Databank Effectieve Jeugd-interventies.
	 
	 

	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 je hele organisatie als democratische oefenplaats. Waar kinderen en jongeren een stem krijgenen 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 gelicentieerde trainer Vreedzaam werk je 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 overlegen 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).*
	 

	*  Kinderopvang: 5 teambijeenkomsten, 6 stuurgroep-overleggen, geen mediatorentraining

	Figure
	” De school of kinderopvang als democratische 
	” De school of kinderopvang als democratische 
	” De school of kinderopvang als democratische 
	oefenplaats, voor de volwassenen van de 
	toekomst.”
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	Figure
	Belangstelling? Wees er snel bij!
	Belangstelling? Wees er snel bij!
	 

	Vragen/aanmelden tot uiterlijk 1 juli 2021 bij Joke Bijker onder vermelding van ‘subsidie Vreedzaam Rotterdam’
	06-18718229
	devreedzameschool@cedgroep.nl
	Meer weten over De Vreedzame School? Kijk op www.devreedzameschool.nl.
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	Grip Alcohol
	Grip Alcohol

	Story
	Stichting Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen en jongeren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.
	 
	 


	Doelstelling 
	Doelstelling 
	Deze interventie richt zich op het voorkomen van alcoholgebruik. Na de interventie kent de leerling de risico’s en gevolgen van alcohol-gebruik heeft hij praktische hand vatten ontvangen om op dit gebied gezonde keuzes te maken. De belangrijkste factoren waaraan deze interventie bijdraagt zijn; middelengebruik en emotionele- sociale vaardigheden.
	Aanpak
	De gezondheidsinterventie bestaat uit drie bijeenkomsten (lesuren). Deze wordt gegeven door onze trainers op gebied van jeugd-preventie. Daarin vindt kennis-overdracht plaats ten aanzien van de achtergronden, oorzaken en gevolgen van drugsgebruik en kennisoverdracht over en oefenen met het maken van gezonde keuzes op dit gebied. Elementen van de interventie zijn reflectie, vragen, praktische (groeps)opdrachten en verwerkingsoefeningen. In de laatste (derde) les wordt gebruik gemaakt van een ervarings-deskun
	 
	 
	 
	 

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

	Praktisch
	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. Deze kan zowel op locatie als digitaal gegeven worden
	Meer informatie: Voor (aan)vragen kunt u terecht bij Martine Zijlmans
	[T] 0850 404850 [M] planningvo@chrisvoorkom.nl
	 

	Of bezoek onze website
	www.voorkom.nl
	www.chrisvoorkom.nl/aanbod 
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	Grip Drugs
	Grip Drugs

	Story
	Stichting Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen en jongeren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.
	 
	 


	Doelstelling 
	Doelstelling 
	Deze interventie richt zich op het voorkomen van drugsgebruik. Na de interventie kent de leerling de risico’s en gevolgen van drugs-gebruik en heeft hij praktische handvatten ontvangen om op dit gebied gezonde keuzes te maken. De belangrijkste factoren waaraan deze interventie bijdraagt zijn; middelengebruik en emotionele- sociale vaardigheden.
	 

	Effecten
	De gezondheidsinterventie bestaat uit drie bijeenkomsten (lesuren). Deze wordt gegeven door onze trainers op gebied van jeugd-preventie. Daarin vindt kennis-overdracht plaats ten aanzien van de achtergronden, oorzaken en gevolgen van drugsgebruik en kennisoverdracht over en oefenen met het maken van gezonde keuzes op dit gebied. Elementen van de interventie zijn reflectie, vragen, praktische (groeps)opdrachten en verwerkingsoefeningen. In de laatste (derde) les wordt gebruik gemaakt van een ervarings-deskun
	 
	 

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

	Praktisch
	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. Deze kan zowel op locatie als digitaal gegeven worden
	Meer informatie: Voor (aan)vragen kunt u terecht bij Martine Zijlmans
	[T] 0850 404850 [M] planningvo@chrisvoorkom.nl
	 

	Of bezoek onze website
	www.voorkom.nl 
	www.chrisvoorkom.nl/aanbod

	Figure
	Grip Drugs
	Grip Drugs
	Grip Drugs
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	LEV2Live met Weerbaar en gezond
	LEV2Live met Weerbaar en gezond

	Figure
	Figure
	Story
	Stichting Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen en jongeren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.
	 
	 


	Doel LEV2Live
	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. Deze gezonde keuzes betreffen met name de terreinen vriendschap, media, seksualiteit en risicogedrag. Het hoofddoel van de interventie wordt als volgt omschreven: 
	‘De leerling onderkent het belang van hoe hij/zij naar zichzelf, de ander en zijn/haar toekomst kijkt. Hij/zij weet hoe bepalend deze visie is voor de keuzen die hij/zij maakt 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 leerling 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 leerling is zich bewust van zijn/haar eigen kwetsbaarheid 
	Aanpak
	De LEV2live-weerbaarheidstraining bestaat uit twee dagen van elk zes uur (totaal: twaalf uur). Deze wordt gegeven door onze trainer. Bij voorkeur wordt de training gegeven op twee op elkaar aansluitende dagen. In deze twaalf uur worden de verschillende thema’s behandeld met behulp van een scala aan actieve werkvormen (rollenspellen, filmpjes, denktriggers, knutsel-opdrachten, stellingen, groeps-gesprekken, et cetera). De docent of mentor van de leerlingen is gedurende de bijeenkomsten aanwezig; het bespreke
	Status
	Deze interventie staat op het punt om ingediend te worden in de database ‘gezond en actief leven’. Momenteel wordt de procesevaluatie afgerond. Het streven is om op het niveau ‘goed onderbouwd’ ingedeeld te worden.
	De combinatie
	LEV2Live beoogt de weerbaarheid van leerlingen te versterken door hen uit te dagen te kiezen voor een verantwoorde leefstijl. Voor veel kinderen en jongeren is er een groot risico rondom middelengebruik. Dit maakt dat wij naast LEV2Live ter verdieping Weerbaar en gezond aanbieden. 
	Doel Weerbaar en Gezond
	Deze interventie richt zich op het voorkomen van middelengebruik en draagt bij aan sociaal emotionele vaardigheden.
	Na deze interventie is de leerling zich bewust van gezonde en ongezonde gewoonten en gewoonte vorming in zijn/haar leven. Hij/zij ervaart een grotere mate van weerbaarheid met betrekking tot schadelijk/ongezond risicogedrag, waaronder het experimenteren met c.q. gebruik van tabak en alcohol.
	Aanpak
	De gezondheidsinterventie bestaat uit twee in de tijd onderscheiden bijeenkomsten en bestaat uit kennisoverdracht over weerbaarheidsprincipes ten aanzien van gewoonten en risicogedrag, waaronder het gebruik van tabak en alcohol; verdere elementen zijn reflectie, vragen, praktische (groeps)opdrachten en verwerkingsoefeningen. 
	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. Door middel van een huiswerkopdracht worden de ouders/opvoeders betrokken bij de interventie. 
	Status
	Deze interventie staat op het punt om ingediend te worden in de database ‘gezond en actief leven’. Momenteel wordt de procesevaluatie afgerond. Het streven is om op het niveau ‘goed onderbouwd’ ingedeeld te worden. Zie voor de methodiek beschrijving de bijlage ‘methodiek beschrijvingen weerbaar en gezond’ 

	Figure
	LEV2Live met Weerbaar en gezond
	LEV2Live met Weerbaar en gezond
	LEV2Live met Weerbaar en gezond
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	Figure
	Figure
	Story
	Stichting Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen en jongeren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.
	 
	 


	Praktisch
	Praktisch
	Doelgroep: Leerlingen van groep 8 (of combinatie 7/8) op het primair onderwijs 
	Tijdsduur: LEV2Live, 2 schooldagen Weerbaar en Gezond, 2 bijenkomsten van 2 uur.
	Ouders:  Het is optioneel om een ouderavond in te plannen. Deze kan zowel op locatie als digitaal gegeven worden.
	Meer informatie: Voor (aan)vragen kunt u terecht bij Tina van Ameijde
	[T] 0850 404850 
	[M] planningpo@chrisvoorkom.nl
	Of bezoek onze website
	www.voorkom.nl   --  www.chrisvoorkom.nl/aanbod 

	LEV2Live met Weerbaar en gezond
	LEV2Live met Weerbaar en gezond
	LEV2Live met Weerbaar en gezond
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	Deskundigheids-
	Deskundigheids-
	Deskundigheids-
	 
	bevordering


	Figure
	Dynamostraat 18 
	Dynamostraat 18 
	3083 AK Rotterdam
	088 357 17 00 
	preventie@indigorijnmond.nl
	https://www.indigowest.nl/cursussen

	Sociaal emotioneel welzijn bij kinderen (voor leerkrachten)
	Sociaal emotioneel welzijn bij kinderen (voor leerkrachten)
	 


	Figure
	Waarom?
	Waarom?
	In een deskundigheidsbevordering voor een geheel schoolteam, willen we met onderwijsprofessionals in gesprek hoe er op school gewerkt kan worden aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden bij kinderen en zo nodig vroegsignalering van sociaal emotionele problematiek. Zodat zoveel mogelijk kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien en ter bevordering van het komen tot een integrale aanpak op gebied van gezondheid, welzijn en schoolprestaties.
	Hoe?
	We komen langs op school bij een teamdag of een teamoverleg. Desgewenst kunnen we deze deskundigheidsbevordering ook online geven. In een interactieve presentatie van 1,5 a 2 uur gaan we middels diverse werkvormen (o.a. stellingen, filmpje(s), opdracht(en) in kleine groepjes) met onderwijsprofessionals aan de slag rondom het thema sociaal emotioneel welzijn bij kinderen.
	Wat?
	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?
	•  Uitleg van diverse interventies die in de stad gegeven worden.

	Meer informatie 
	Meer informatie 
	De deskundigheidsbevordering wordt gegeven door een getrainde zorgprofessional van Indigo Preventie. Online kan deze via ons professionele account bij Teams, maar een ander online programma is ook mogelijk. Wij bieden dit aan op meerdere scholen.
	Deze deskundigheidsbevordering is een best practice interventie en staat niet in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut. 

	Deskundigheidsbevordering sociaal emotioneel welzijn bij kinderen (voor leerkrachten)
	Deskundigheidsbevordering sociaal emotioneel welzijn bij kinderen (voor leerkrachten)
	Deskundigheidsbevordering sociaal emotioneel welzijn bij kinderen (voor leerkrachten)
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	Happyles 
	Happyles 
	Happyles 


	Figure
	Dynamostraat 18 
	Dynamostraat 18 
	3083 AK Rotterdam
	088 357 17 00 
	preventie@indigorijnmond.nl
	https://www.indigowest.nl/cursussen

	Vergroten van mentale veerkracht (jongeren)
	Vergroten van mentale veerkracht (jongeren)

	Waarom?
	Waarom?
	Happyles is een programma ter bevordering van welbevinden en geluk en ter voorkoming van depressie bij jongeren. Deze les geven wij aan leerlingen in het tweede of eerste leerjaar. In de les wordt stil gestaan 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?
	We komen langs in de klas, bij voorkeur bij een mentor les. We geven dit met name aan 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 computer lessen; 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.                                     

	Meer informatie 
	Meer informatie 
	Happyles wordt begeleid door een getrainde zorgprofessional van Indigo Preventie. Wij houden geen dossier bij en bieden het programma aan op meerdere scholen. Happy is erkend als “goed onderbouwd” in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut. 
	Op offertebasis zouden we ook een voorlichting aan ouders kunnen geven over dit thema, zodat ook zij leren hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen als het gaat om mentale gezondheid. 
	 

	Figure
	Happyles
	Happyles
	Happyles
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	Mijn Familie 
	Mijn Familie 
	Mijn Familie 
	 
	en Ik 


	Figure
	Dynamostraat 18 
	Dynamostraat 18 
	3083 AK Rotterdam
	088 357 17 00 
	preventie@indigorijnmond.nl
	https://www.indigowest.nl/cursussen

	Voor basisscholen (groepen 7 of evt. 8)
	Voor basisscholen (groepen 7 of evt. 8)

	Waarom?
	Waarom?
	Deze klassikale lessen hebben als doel om te signaleren of kinderen thuis stress ervaren (door bijvoorbeeld corona, ruzie tussen ouders, moeite met rondkomen, psychische problemen en/of verslavingsproblemen bij ouders, scheiding e.d.). We proberen in de lessen moeilijkheden thuis bespreekbaar te maken en daarmee taboes te doorbreken. 
	In de lessen willen we zoveel mogelijk proberen om schaamte over het mogelijke problemen weg te nemen, kinderen te onschuldigen en met speelse werkvormen willen we werken aan het versterken van beschermende factoren, zoals in kaart brengen naar wie je toegaat als je hulp nodig hebt, (h)erkenning vinden bij anderen etc. 
	Hoe?
	De lessen bestaan uit twee keer een uur. Bij voorkeur geven we de lessen in groep 7. We gaan o.a. 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
	Dit doen we aan de hand van spelopdrachten, een stellingenspel, filmpjes, invulopdrachten in een werkboekje en een verhaal. 
	Van te voren vragen we de school om een brief te sturen/mailen naar ouders, omdat kinderen mogelijk met gevoelens van verdriet of boosheid naar huis komen. 
	Waar?
	Op school, onder schooltijd. 
	Voorwaarde is dat de leerkracht erbij aanwezig is en het is 
	wenselijk als de schoolmaat-schappelijk werker of intern 
	begeleider ook aansluit in de lessen om eventuele zorgen 
	 

	te signaleren.

	Meer informatie 
	Meer informatie 
	Mijn Familie en Ik wordt gegeven door een getrainde zorgprofessional van Indigo Preventie. Wij houden geen dossier bij en bieden het programma aan op meerdere scholen. Mijn Familie en Ik is een best practice interventie en staat niet in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut. 

	Figure
	Mijn Familie en Ik
	Mijn Familie en Ik
	Mijn Familie en Ik
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	Verslavings-
	Verslavings-
	Verslavings-
	preventie 
	 
	(groepen 6, 7, 8) 


	Figure
	Dynamostraat 18 
	Dynamostraat 18 
	3083 AK Rotterdam
	088 357 17 00 
	preventie@indigorijnmond.nl
	https://www.indigowest.nl/cursussen

	Aanbod basisonderwijs 
	Aanbod basisonderwijs 

	Waarom?
	Waarom?
	Het uiteindelijke doel is alcohol – en drugs gebruik op jonge leeftijd voorkomen door te werken aan weerbaarheid tan aanzien van ‘verleidingen’. 
	Voor de school hebben we een beleidsadvies omtrent dit onderwerp. Daarbij sturen wij ook informatie die de school naar ouders kan toesturen. We koppelen een school desgewenst aan onze collega’s van Youz Verslavingspreventie als het gaat om een oudervoorlichting.  
	Hoe?
	We komen langs in de klas. In een interactieve les middels o.a. een quiz, filmpje(s), woordweb, gaan we met de leerlingen in gesprek over weerbaarheid om verleidingen te voorkomen. Dit doen wij in de verschillende groepen aan de hand van verschillende thema’s die te maken hebben met het vergroten van de weerbaarheid. 
	Wat?
	De les is voor elke groep net anders qua opzet en het verschilt 
	per groep in waar de nadruk op gelegd wordt. 
	Thema’s die aan bod komen zijn:
	• groepsdruk t.a.v. 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.

	Meer informatie 
	Meer informatie 
	De lessen worden begeleid door een getrainde zorgprofessional van Indigo Preventie. Wij houden geen dossier bij en bieden het programma aan op meerdere scholen.
	Deze aanpak is een best practice interventie en staat niet in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut. 

	Figure
	Verslavingspreventie (groepen 6, 7, 8)
	Verslavingspreventie (groepen 6, 7, 8)
	Verslavingspreventie (groepen 6, 7, 8)
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	Kanjer
	Kanjer
	training

	Figure
	Wat is het doel van de interventie/aanpak?
	Wat is het doel van de interventie/aanpak?
	 

	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).
	Wat zijn de effecten van de interventie/aanpak?
	Sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag zijn voorkomen of verminderd en het welbevinden is vergroot. Zie ook de erkenning in de database op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.
	Wie kunnen er getraind worden en hoeveel tijd kost die training? 
	 

	Groepsleerkrachten met een onderwijsbevoegdheid die lesgeven aan een eigen groep kunnen in aanmerking komen voor een licentie A na een driedaagse basistraining. 2 jaar later is er een nascholingsdag waarmee de licentie met 2 jaar wordt verlengd en wordt omgezet naar een licentie B. Als er 2 jaar later weer een nascholingsdag wordt gevolgd wordt de licentie omgezet naar een C-licentie met onbeperkte duur.
	Onderwijsondersteunend personeel zonder de lesbevoegdheid kan wel deelnemen aan de training, maar ontvangt een bewijs van deelname, waarmee geen zelfstandige kanjer-lessen gegeven kunnen worden. 
	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.
	 
	Wie voert de training uit in de groep?
	De groepsleerkracht.
	Hoeveel uur kost de uitvoering in de groep? (per week, aantal weken etc)
	Ongeveer 30 minuten per week in de onderbouw en 45 minuten per week in de bovenbouw.
	Voor welke groepen is de interventie beschikbaar?
	 

	Van peuters t/m voortgezet onderwijs.
	Worden ouders bij de groep betrokken?
	Bij de start van de training is er een ouderavond. Er zijn standaard nieuwsbrieven om ouders bij elk hoofdstuk te informeren. Ouders kunnen uitgenodigd worden om mee te doen. Indien er een crisisinterventie wordt geboekt, dan is deelname van ouders verplicht.
	Status NJI databank/onderzoek
	 

	Effectief volgens sterke aanwijzingen (december 2015)

	Hoe aan te melden bij interesse of bij behoefte aan meer informatie
	Hoe aan te melden bij interesse of bij behoefte aan meer informatie
	 

	Mail: info@kanjertraining.nl
	Website: www.kanjertraining.nl
	Tel: 036-5489405
	Is de school nog onbekend met de Kanjertraining dan kan een informatie-pakket worden aangevraagd. Tevens kan een informatiebijeenkomst door een trainer van Stichting Kanjer-training op locatie worden gegeven. Dit is ongeveer 1,5 uur en de eerste keer gratis. Crisisinterventies zijn alleen te boeken voor klassen waar de leerkracht een geldige licentie heeft.
	 

	Website waar meer informatie over de interventie/organisatie te vinden is.
	www.kanjertraining.nl

	Kanjer training
	Kanjer training
	Kanjer training
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	Kwink voor 
	Kwink voor 
	sociaal-
	emotioneel 
	leren (SEL)

	Figure
	Figure
	Voor een veilige groep en het voorkómen van verstorend gedrag
	Voor een veilige groep en het voorkómen van verstorend gedrag

	Kwink helpt verstorend gedrag, waaronder pesten, voorkomen door leerlingen, met een groepsbrede aanpak, positief gedrag aan te leren. 
	Kwink helpt verstorend gedrag, waaronder pesten, voorkomen door leerlingen, met een groepsbrede aanpak, positief gedrag aan te leren. 
	Effecten 
	Kwink is een interventie 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 levens-vaardigheden als basis: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Dankzij die 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 z
	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. Duur per les totaal: 60 minuten.
	Ouders
	Kwink hecht belang aan ouder-betrokkenheid. 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
	De onafhankelijke Erkennings-commissie Interventies heeft Kwink erkend als theoretisch goed onderbouwd. Daardoor is Kwink opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

	Meer informatie?
	Meer informatie?
	Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met de relatiebeheerder van Kwintessens (de uitgever), Wim van Oosterom: w.van.oosterom@kwintessens.nl of 06 20442084. Kijk ook op www.kwinkopschool.nl.
	 
	 
	 
	 


	Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL)
	Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL)
	Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL)
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	Interventie: Leer- & 
	Interventie: Leer- & 
	 

	Veerkracht: 

	 
	 
	 


	Informatie en contact: 
	Informatie en contact: 
	www.leerenveerkracht.nl  
	info@leerenveerkracht.nl  
	085-0656267
	Op onze website vindt u meer informa-tie, waaronder ook een overzicht van studies die de relatie tussen wel -be vinden en schoolprestatie en -motivatie aantonen. Neem gerust contact met ons op voor een vrij blijvend telefonisch, online of live gesprek. Als u graag eerst meer informatie ontvangt sturen wij die ook graag toe. Als u een referent wil spreken, verwijzen wij u naar Bernadette Lensen, voormalig direc teur van de Nicolaasschool in Rotterdam, die Excellente School werd met de LVK aanpak. Zij is nu b
	 
	 
	-
	-
	-


	Heleschoolbenadering veerkracht en wel-bevinden. “Zorgen voor je leerlingen door middel van zorgen voor je mensen.”
	Heleschoolbenadering veerkracht en wel-bevinden. “Zorgen voor je leerlingen door middel van zorgen voor je mensen.”
	 
	 

	Beschrijving en doel van de aanpak: Leer- & Veerkracht (LVK) is een heleschoolbenadering veerkracht en welbevinden op basis van een integraal wetenschappelijk model dat middels een meerjarig traject geïmplementeerd wordt in alle lagen van de school. Het hoofddoel is het bevorderen van het welbevinden van zowel de leerlingen als de teamleden, preventief en curatief. Door middel van uitgebreide en intensieve training van de leraren en het management in vele facetten van veerkracht, het verweven daarvan met de
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	LVK is een relatief nieuwe aanpak en is de meest intensieve en brede heleschoolbenadering welbevinden die Nederland kent. Metingen bij een school die Excellente School werd op basis van de LVK aanpak (Nicolaasschool Rotterdam) gaven aan dat het welbevinden van leerlingen significant werd vergroot, er een sterke reductie was in het aantal gevraagde SOVA- en faalangst-trainingen bij de kindercounselor en dat de veerkracht van de leerkrachten steeg en het ziekteverzuim daalde. 
	-
	-

	Voor wie en door wie? De aanpak is geschikt voor PO en VO scholen (regulier en speciaal onderwijs) en 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 waarvan de meesten ook onderwijsprofessional zijn (geweest). Volledige implemen-tatie beslaat 3 jaar waarbij alle opleiding binnen het toegestane aantal professionaliseringsuren valt. Ouder
	-

	Wetenschappelijke basis
	Dr. Rinka van Zundert is de ontwikkelaar van de Leer- & Veerkracht aanpak en de oprichter van LVK als organisatie. Zij promoveerde cum laude in de Pedagogische Wetenschappen en was daarna enkele jaren werkzaam op de Radboud Universiteit als universitair docent (‘assistant professor’). In die jaren richtte zij een mastervariant in Positieve Psychologie op aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar wetenschappelijke achtergrond heeft zij ingezet om tot een integraal wetenschappelijk model van welbevinden t
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	 
	-


	Interventie: Leer- & Veerkracht: Heleschoolbenadering veerkracht en welbevinden
	Interventie: Leer- & Veerkracht: Heleschoolbenadering veerkracht en welbevinden
	Interventie: Leer- & Veerkracht: Heleschoolbenadering veerkracht en welbevinden
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	Figure
	PAD
	PAD

	Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) traint schoolteams om op een professionele manier te werken aan het Sociaal Emotioneel Leren (SEL) van hun leerlingen. 
	Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) traint schoolteams om op een professionele manier te werken aan het Sociaal Emotioneel Leren (SEL) van hun leerlingen. 
	-


	Daarbij richt PAD zich vooral op preventie door voortdurend te bouwen aan een veilige sfeer.  Dit biedt voor zowel de leraar als de leerling een houvast om op de langere termijn effectiever met problemen om te gaan.  Aan de veilige sfeer wordt gewerkt door het bespreken van emoties, duidelijke gedragsregels, oefenen van gedrag om vertrouwen te krijgen in eigen kunnen, tijd voor groeps-en individuele gesprekken, goed contact met ouders en indien mogelijk met andere organisaties in de buurt. 
	Daarbij richt PAD zich vooral op preventie door voortdurend te bouwen aan een veilige sfeer.  Dit biedt voor zowel de leraar als de leerling een houvast om op de langere termijn effectiever met problemen om te gaan.  Aan de veilige sfeer wordt gewerkt door het bespreken van emoties, duidelijke gedragsregels, oefenen van gedrag om vertrouwen te krijgen in eigen kunnen, tijd voor groeps-en individuele gesprekken, goed contact met ouders en indien mogelijk met andere organisaties in de buurt. 
	 
	 

	Het PAD-leerplan kent in totaal 161 klassikale lessen die verdeeld over acht leerjaren worden aangeboden. De lessen zijn bedoeld voor alle leerlingen in de klas. De leraar verzorgt 1 of 2 maal per 14 dagen een PAD-les van 30-45 minuten. De lessen staan beschreven in het werkboek voor de leraar. Naast de inhoudsbeschrijving  staat in het werkboek ook welke materialen, opdrachten, werkbladen en activi-teiten ingezet kunnen worden om de les te ondersteunen.   
	In de lessen staan vier thema’s centraal die in elk leerjaar terugkeren: 
	1. Zelfbeeld
	2. Zelfcontrole
	3. Emoties
	4. Probleem oplossen
	Bij zelfcontrole gaat het over het omgaan met heftige emoties. Met oudere leerlingen wordt dit thema besproken aan de hand van alledaagse problemen en dilemma’s. Met jongere leerlingen wordt zelf-controle besproken aan de hand van het PAD-verhaal. Een jonge schildPAD bouwt samen met zijn vriendjes in de klas een hoge toren. Er ontstaat een stevige ruzie, waar ze niet uitkomen. Van een oude schildPAD leert de jonge schildPAD: Ben je boos of verdrietig? Kruip in je schild, tel tot 10 en denk rustig na over ee
	Uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek weten we dat PAD een uiterst krachtig en effectief preventieprogramma is. Daarom heeft het NJI (2018) het PADleerplan de hoogste waardering toegekend: Effectief volgens sterke aanwijzingen. PAD draagt onder andere bij aan: een positiever klassenklimaat, agressievermindering, zelfcontrole, beter begrip van emoties en de vaardigheid van leerlingen om problemen op te lossen.
	Aan de invoering van het PADleer-plan op school gaat een gesprek vooraf en een teampresentatie. Vervolgens krijgt het team een training aangeboden van 2 dagen, begeleiding bij de implementatie en een terugkombijeenkomst. De training en begeleiding worden verzorgd door docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht.

	Figure
	Meer weten? Op www.pad.hu.nl is een informatiefilmpje over PAD te vinden en downloads van proeflessen voor elke groep. Voor vragen en aanmelden stuurt u een mail naar Ria.Goedhart@hu.nl 
	Meer weten? Op www.pad.hu.nl is een informatiefilmpje over PAD te vinden en downloads van proeflessen voor elke groep. Voor vragen en aanmelden stuurt u een mail naar Ria.Goedhart@hu.nl 
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	SWPBS
	SWPBS

	School-Wide Positive Behavior Support een duurzaam, veilig en positief schoolklimaat!
	School-Wide Positive Behavior Support een duurzaam, veilig en positief schoolklimaat!
	 


	” Sinds de invoering 
	” Sinds de invoering 
	” Sinds de invoering 
	van SWPBS is er meer 
	rust op school en zijn 
	er minder gedrags
	incidenten”


	School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede 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.
	School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede 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 gezamenlijke, positieve ‘taal’ die met SWPBS ontwikkeld wordt, 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 s
	Implementatie
	De kracht van SWPBS zit in het samen doen! Dat begint direct bij de start; het informeren van het schoolteam en het creëren en peilen van draagvlak. Als 80% van het schoolteam achter de aanpak staat, dan kan het schoolteam voortvarend met de implementatie van start. Er wordt een PBSteam geformeerd en er worden samen met de PBScoach vaste momenten ingepland voor PBSteambijeenkomsten en studiedagen voor het schoolteam. Tijdens de studiedagen wordt het team nauw betrokken bij het op maat maken van de aanpak vo
	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 wordt geïmplementeerd in samenwerking met verschillende wijkpartners, zoals de kinderopvang, het welzijnswerk en het CJG.

	” Waarom moeilijk 
	” Waarom moeilijk 
	” Waarom moeilijk 
	doen, als het samen 
	kan?’’
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	” Een daadkrachtig 
	” Een daadkrachtig 
	” Een daadkrachtig 
	team, sterke leerlin
	
	gen. Dát is wat PBS 
	brengt!”


	Contact
	Contact
	Wilt u meer weten over wat SWPBS uw school kan bieden? Bel ons: 020 6501501 of mail ons: info@swpbs.nl. We vertellen u graag meer. Wilt u op de hoogte blijven van actueel nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via info@swpbs.nl. U kunt ook een kijkje nemen op de website: www.swpbs.nl.
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	PBS: Voorkomen en versterken
	PBS: Voorkomen en versterken

	PBS: Voorkomen en versterken Meerjarige interventie voor 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 leerlingen groeien en bloeie
	Meerjarige interventie voor een veiliger en positiever leef- en leerklimaat op school.
	Meerjarige interventie voor 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 leerlingen groeien en bloeien door heldere gedragsverwachtingen en een cultuur van bemoediging.  
	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 leerlingen groeien en bloeien door heldere gedragsverwachtingen en een cultuur van bemoediging.  
	Schoolbreed
	Wie graag wil werken aan zo’n veiliger en positiever leef- en leer-klimaat 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 overigens geen quick fix, maar een structurele aanpak die een lange adem vraagt; vaak op z’n minst drie jaar. Niet om weer ’s iets nieuws te proberen, maar om het goede wat er op school al is te verbinden en te versterken 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.
	Begeleiding
	Wie meer wil weten over opzet en aanpak van PBS kan terecht op heel wat websites. Voor scholen (PO, VO of MBO) die lid zijn van Verus (de vereniging van katholieke en christelijke scholen) is er een brochure ontwikkeld, die je kunt vinden via https://www.verus.nl/sites/www.verus.nl/files/documenten/brochure_pbs_20151007.pdf. Daar vind je ook informatie over het traject van coaching dat we je vanuit Verus kunnen bieden. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maar het begint altijd met een verkennend gesprek op je school; want het kan niet anders dan maatwerk zijn. Ook biedt Verus in samenwerking met Windesheim de mogelijkheid om met andere scholen mee te doen aan een 2-jarig opleidingstraject in een PBS-leernetwerk. Daar zijn we enthousiast over. Net als over het feit dat PBS is opgenomen in de databank van effectieve preventieve interventies van het Nederlands Jeugd Instituut (‘sterke aanwijzing van effectiviteit’).  

	Voor meer informatie ben je welkom bij Pim Kalkman (pkalkman@verus.nl), PBS-coach en meedenker inspirerend onderwijs. 
	Voor meer informatie ben je welkom bij Pim Kalkman (pkalkman@verus.nl), PBS-coach en meedenker inspirerend onderwijs. 
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	Helder op School
	Helder op School

	Figure
	Helder op School biedt u een integrale aanpak om uw leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen en hen te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen. Onder deskundige begeleiding werkt u stap voor stap aan het creëren van een gezond klimaat op school. Helder op School bestaat uit vier pijlers:
	Helder op School biedt u een integrale aanpak om uw leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen en hen te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen. Onder deskundige begeleiding werkt u stap voor stap aan het creëren van een gezond klimaat op school. 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 uw 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 op zal maken. De uitvoering ligt bij Youz. 
	Voor het onderdeel educatie zullen docenten middels een train-de-trainer opgeleid worden om zelf de preventielessen te verzorgen in bijvoorbeeld een mentoruur. De train-de-trainer per training duren ongeveer 2 tot 2,5 uur. Dit is afhankelijk van de groep en de vragen die er komen. 
	Ouders worden zeker meegenomen in de interventie, voor hen is een ouderbijeenkomst beschikbaar. 
	Het integrale programma is ontwikkeld door het Trimbos Instituut en zijn dus eigenaar. Zij zullen het indienen bij het NJI. 

	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. U kunt ook terecht op https://docenten.puberenco.nl/helderopschool/ voor meer informatie of op: https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school. 
	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. U kunt ook terecht op https://docenten.puberenco.nl/helderopschool/ voor meer informatie of op: https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school. 
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	Ouder-bijeenkomsten
	Ouder-bijeenkomsten

	Figure
	Wat?
	Wat?
	Voorlichtingsavond voor ouders en opvoeders. De bijeenkomst duurt 2,5 uur.
	Voor wie?
	Ouders en/of verzorgers van opgroeiende kinderen. 
	Waarom?
	Uw opgroeiende kind zal steeds meer de wereld gaan verkennen en komt daarbij mogelijk in aanraking met tabak, alcohol, lachgas of drugs. Hoe gaat u hiermee om? Laat u uw kind experimenteren of stelt u grenzen? U als ouder heeft een belangrijke rol, omdat u vaak meer invloed op uw kinderen heeft dan dat u wellicht denkt. 
	Daarom!
	Youz Geïndiceerde Preventie en Vroegsignalering organiseert diverse activiteiten voor u als ouder. Tijdens de bijeenkomsten geven wij informatie en bieden wij u handvatten om met uw kind in gesprek te gaan. Uw mening, tips en ervaringen zijn erg belangrijk. Door het delen van deze ervaringen en meningen met andere ouders kunt u op een praktische wijze ideeën opdoen om gebruik of problemen door gebruik bij uw kind(eren) te voorkomen. 
	Ons aanbod:
	•  Oudervoorlichting: voorlichting over het thema alcohol, drugs, gamen & social media, opvoeding en weerbaarheid. Een preventiewerker geeft voorlichting over werking en risico’s van alcohol, roken en drugs, gamen & social media, het signaleren van alcohol- en drugsgebruik en bespreekt met de deelnemers hoe met de thema’s in de opvoeding om te gaan.
	•  Oudervoorlichting: voorlichting over het thema gamen & social media, opvoeding en weerbaar-heid. Een preventiewerker geeft voorlichting over werking en risico’s van gamen & social media, het signaleren van problematisch gamegedrag en bespreekt met de deelnemers hoe met de thema’s in de opvoeding om te gaan.
	 


	Interesse? 
	Interesse? 
	Bovenstaande omschrijving van het aanbod betreft richtlijnen. Heeft u specifieke wensen of vragen over ons aanbod, neemt u vooral contact op met de afdeling Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie van Youz, tel. 088-3580960 of preventie@youz.nl o.v.v. ouderbijeenkomst. Of kijk op: https://www.youz.nl/hoe-wij-helpen/verslavingszorg/preventie/thuis/ouderbijeenkomsten 
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	Figure
	Consultaties
	Consultaties

	Wat?
	Wat?
	Consultatie roken, alcohol, drugs, gamen & social media en gokken
	Voor wie?
	Ouders en/of verzorgers van opgroeiende kinderen, voor jongeren zelf, voor school-professionals
	Waarom?
	Uw opgroeiende kind zal steeds meer de wereld gaan verkennen en komt daarbij mogelijk in aanraking met tabak, alcohol, lachgas of drugs. Hoe gaat u hiermee om? Laat u uw kind experimenteren of stelt u grenzen? U als ouder heeft een belangrijke rol, omdat u vaak meer invloed op uw kinderen heeft dan dat u wellicht denkt. Wat als het toch fout is gegaan? Er zijn misschien problemen ontstaan of u heeft uw kind betrapt. Wij gaan hier graag met u of uw kind over in gesprek.
	Jongeren mogen ook zelf met ons een anoniem gesprek aangaan, mochten zij hier behoefte aan hebben.
	Daarom!
	Youz Geïndiceerde Preventie en Vroegsignalering organiseert diverse activiteiten voor ouders/verzorgers, jongeren en professionals. Tijdens de consultaties geven wij informatie en bieden wij handvatten hoe met het kind in gesprek te gaan, praten we met jongeren over het gebruik en de motivatie hiervan. We zullen kijken naar de opvoedsituatie en deze met jullie bespreken. 
	Ons aanbod:
	Consultatie voor ouders/verzorgers, jongeren en professionals. We zullen in gesprek gaan over het gebruik, de situatie en de op-voeding. Het is allemaal anoniem, het is een preventief gesprek om in de toekomst gebruik te voorkomen of te minderen.  
	 


	Interesse? 
	Interesse? 
	Bovenstaande omschrijving van het aanbod betreft richtlijnen. Heeft u specifieke wensen of vragen over ons aanbod, neemt u vooral contact op met de afdeling Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie van Youz, tel. 088-3580960 of preventie@youz.nl o.v.v. consultatiegesprek 
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