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Welbevinden, basis om te leren. 
Het welbevinden van onze kinderen is onze aller bezorgdheid. We zijn er met z’n allen 

van overtuigd dat kinderen pas tot leren kunnen komen, wanneer ze zich goed in hun 

vel voelen, wanneer ze gelukkig zijn in hun omgeving, …. Wanneer hun graad van 

welbevinden hoog of groot is. We denken ook aan genieten, plezier beleven, 

ontspannen zijn ,innerlijke rust, vitaliteit, openheid, zichzelf durven zijn, en een 

positief zelfbeeld hebben. 

Onderwijsinspecteurs Ludo De Lee en Ilse De Volder hebben hierover hun 

masterproef gemaakt. Zij onderscheiden  in het algemene welbevinden  

op school vijf categorieën. We sommen ze hieronder op, en illustreren  

ze met een greep uit hun onderzoeksvragen. 

Pedagogisch klimaat 

- Ik kom graag naar school 

- Ik zit graag in de klas 

- Ik voel mij goed op school 

- Ik vind wat ik op school leer, boeiend en interessant 

Sociale relaties 

- Ik let goed op tijdens de lessen 

- Ik babbel tijdens de lessen wanneer het niet mag 

- Er zijn duidelijke regels op school, zodat ik weet wat mag en niet mag 

Academisch zelfbeeld 

o Ik kan de lessen goed volgen 

o Mijn klasgenoten doen het beter dan ik 

o Ik werk trager dan de anderen van mijn klas 

o Ik kan goed leren 

Betrokkenheid 

- Ik speel graag op de speelplaats 

- Ik voel me alleen op school 

- Ik word gepest op school 

- Ik heb vrienden op school 

- De kinderen maken ruzie op de speelplaats 

Tevredenheid 

- De leerkrachten zeggen me wanneer ik mijn best doe 

- De leerkrachten letten erop dat de kinderen zich aan de regels houden 

- De leerkrachten geven op een goede en leuke manier les 

- De leerkrachten zijn vriendelijk tegen de kinderen 

- De leerkrachten vragen naar de mening van de kinderen. 

In het onderzoek antwoorden de  kinderen met: nooit (1), meestal niet (2), meestal 

wel (3), altijd (4). 
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Wat doen we op school voor het welbevinden ? 

Pedagogisch klimaat 

We proberen ervoor te zorgen dat kinderen graag naar 

school komen, en dat nieuwe kinderen zich welkom voelen 

en snel geïntegreerd geraken in de klasgroep en de ganse 

school. We opteren ook voor het ‘mixen’ van 

parallelklassen om zo sociale relaties ten volle te leren 

uitbouwen. Er wordt getracht om lessen zo boeiend en 

aanschouwelijk mogelijk te maken. 

Sociale relaties 

Er zijn afspraken rond wellevendheid, de leefregels voor de  

kinderen. Hier wordt in de klassen regelmatig naar  

verwezen, ze worden besproken, in de kijker  

gezet, …. Leerkrachten trachten zo eenduidig mogelijk  

te zijn in het toepassen ervan, zodat het voor de kinderen  

helemaal klaar is. In de klassen heerst een aangenaam 

gedisciplineerde sfeer. 

Academisch zelfbeeld. 

Kinderen krijgen vertrouwen in wat ze kunnen. Er wordt zoveel 

 mogelijk onderwijs op maat gegeven. Sterke kinderen worden 

 aangemoedigd en uitgedaagd. Zwakkere kinderen worden 

 aangemoedigd en ondersteund. Er zijn heel wat kinderen 

 waarvoor maatregelen zijn uitgeschreven om het 

 onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Betrokkenheid 

Er heerst op school een positief leer- en opvoedingsklimaat.   

Op de speelplaats zijn bemiddelaars en stewards aangeduid.  

Hier kunnen kinderen in eerste lijn terecht bij kleine conflictjes.  

Bemiddelaars worden deskundig gescreend en opgeleid  

door de zorgcoördinator. Voor de meisjes is de ‘groene juf’.  

Zij is het aanspreekpunt voor typische meisjeszaken, en zij  

heeft ook een paar keer overleg met de grotere  meisjes op school.  

Voor pesten kennen de leerkrachten de “no blame’ aanpak. 

Tevredenheid. 

Ons leerkrachtenteam is open tegenover de leerlingen. 

 Kinderen weten dat ze bij hun titularis terecht kunnen in 

 het volste vertrouwen. Leerkrachten geven hun lessen in 

 een positieve, rustige maar toch gedisciplineerde sfeer 

 waarin de betrokkenheid van de kinderen zo optimaal 

 mogelijk gemaakt wordt.  

 

 

 

 


