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MENUKAART
Interventies Nationaal Programma Onderwijs

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nponderwijs.nl/interventies/sportieve-activiteiten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/cultuureducatie
https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-en-zelfregulerend-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/samenwerkend-leren


MENUKAART
Interventies Nationaal Programma Onderwijs

Trainingen en programma's gericht op sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen,
veerkracht, mindfulness, pesten, stress management en coping, conflicthantering etc.
Training van leerkrachten in klassenmanagement en eigen competenties
Inzet van peer mediators
Oudertraining in opvoedvaardigheden
Gedragstherapie voor specifieke groepen leerlingen

Er is een sterke wederkerige relatie tussen welbevinden en leerresultaten. Het krijgen van
onderwijs bevordert het welbevinden van kinderen en jongeren. Andersom zorgt een veilig,
open en positief klimaat in de klas voor meer motivatie, vertrouwen en betere leerprestaties.
Er zijn verschillende interventies die scholen kunnen inzetten om het welbevinden van
leerlingen te vergroten, zoals:

Interventies gericht op welbevinden hebben meer impact wanneer ze zijn verankerd in de
onderwijspraktijk en worden ondersteund door scholing en trainingen voor het personeel. 

(Tijdelijk) aantrekken of inhuren van nieuw personeel voor specifieke interventies
Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals
coaching of gerichte trainingen
Schoolontwikkeling en verbetercultuur
Systematisch monitoren en bijstellen (data-geïnformeerd werken)
Leermiddelen: inzet van aanvullende of nieuwe leermiddelen, (formatieve) toetsen en
leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld voor maatwerk

Scholen mogen het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs ook inzetten voor middelen
en processen die nodig zijn om de interventies te kunnen uitvoeren, zoals:

Faciliteiten en randvoorwaarden

Sociaal-emotionele ontwikkeling


