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 Inleiding

De afgelopen jaren zijn heel wat maatschappelijke taken op het bordje van 
de school terechtgekomen. Van de zorg voor veiligheid tot het tegengaan 
van segregatie, het voorkomen van overgewicht maar ook bijvoorbeeld 
fietsles, omgangsvormen, ontbijt en de vraag of de school toezicht kan 
houden op de nachtrust van leerlingen. In hoeverre - en op welke wijze - 
een school inspeelt op deze maatschappelijke verwachtingen moet de school 
zelf bepalen. 
 Connect is ontwikkeld in opdracht en samenwerking met de PO-Raad. De 
ontwikkeling van Connect maakt deel uit van het project ‘Goed worden en 
goed blijven’. Binnen het project werd al snel duidelijk dat een school die 
nadenkt over de oorzaken van achterblijvende onderwijskwaliteit, zich ook 
gaat richten op de mogelijkheden en achtergronden van haar leerlingen. Zo 
ontstond de behoefte aan een instrument dat meer zicht kan geven op de 
omstandigheden van de leerlingen, zeker wanneer deze afwijken van een 
eerdere of ‘gemiddelde’ situatie. En ook een instrument dat de school en 
het schoolbestuur kan ondersteunen in het kiezen van goede activiteiten om 
hiermee om te gaan. 
 Doel van het instrument Connect is om inzicht te geven in de maatschap-
pelijke omstandigheden waarin leerlingen opgroeien en vervolgens om 
handvatten te bieden voor hoe hier binnen het onderwijs mee kan worden 
omgegaan. Het instrument bestaat uit verschillende onderdelen. Elk werpt 
een ander licht op de mate waarmee leerlingen te kampen hebben met 
maatschappelijke problematiek. De omstandigheden waarin leerlingen thuis 
of in de buurt verkeren, kunnen van invloed zijn op hoe leerlingen op school 
presteren. Daarom is het belangrijk een beeld te hebben van de risico- en 
beschermende factoren die bijdragen aan de maatschappelijke problematiek 
van leerlingen.
  Overigens: het instrument is zeker niet alleen bedoeld voor scholen die 
te maken hebben met achterblijvende onderwijskwaliteit. Iedere school die 
zich meer wil verdiepen in de situatie van leerlingen en hier iets mee wil 
doen, kan gebruik maken van Connect. 
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Leeswijzer
Het instrument bestaat uit drie delen. Deel 1 betreft een introductie. Deze 
introductie bestaat uit twee hoofdstukken: de bestuurlijke handleiding en 
de theoretische achtergronden van het instrument. In Deel 2 wordt het 
gebruik van het instrument aan de hand van een zestal stappen uitgelegd. 
Tot slot bestaat Deel 3 uit een handboek waarin verschillende interventies 
worden beschreven die zich richten op een viertal domeinen (school, gedrag 
en houding, buurt, gezin) worden beschreven.  
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 Inleiding

Deel 1 bestaat uit een bestuurlijke handleiding en de theoretische 
achtergronden van Connect. De bestuurlijke handleiding geeft meer 
informatie over Connect en het gebruik daarvan in de onderwijspraktijk. 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van het 
instrument en de risico- en beschermende factoren waarop het instrument 
zich richt.  
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Hoofdstuk 1  Bestuurlijke handleiding

Inleiding

De bestuurlijke handleiding geeft meer informatie over het instrument en 
over de manier waarop een schoolbestuur dit instrument kan gebruiken. 
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de handleiding van 
het instrument zelf. 
 Schoolbesturen zullen meestal via één van de twee volgende wegen met 
het instrument geconfronteerd worden: 

Een school (of meerdere scholen) die gebruik gaat maken of heeft •	

gemaakt van Connect. De school informeert het schoolbestuur over de 
plannen en het schoolbestuur gaat met de school in overleg over de 
uitvoering en vooral de consequenties en vervolgstappen.
Het schoolbestuur of iemand binnen de bestuurlijke organisatie van de •	

school constateert dat de achterblijvende onderwijskwaliteit op één of 
meerdere scholen het gevolg kan zijn van maatschappelijke problemen 
rond de school. Het schoolbestuur neemt het initiatief en gaat in overleg 
met de school/scholen na of het instrument Connect iets kan bijdragen. 

Wat is het instrument?

Zoals hiervoor al werd aangegeven helpt het instrument Connect om de 
maatschappelijke omstandigheden waarin leerlingen opgroeien in kaart 
te brengen en geeft het scholen en schoolbesturen een leidraad hoe ze 
hiermee kunnen omgaan. De afgelopen jaren zijn heel wat maatschappelijke 
taken op het bordje van de school terechtgekomen. Denk aan de zorg voor 
veiligheid, het tegengaan van segregatie, het voorkomen van overgewicht 
maar ook bijvoorbeeld fietsles, omgangsvormen, en de vraag of de school 
een ontbijt moet regelen voor kinderen. In hoeverre - en op welke wijze 
- een school inspeelt op deze maatschappelijke verwachtingen moet de 
school zelf bepalen. Connect is ontwikkeld als instrument voor scholen om 
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te bepalen welk beleid zij willen voeren in de aanpak van maatschappelijke 
problemen van leerlingen. Wat kan de school daar zelf in doen en voor 
welke problemen moet de school vooral samenwerking zoeken met andere 
partners?
 Het instrument is gebaseerd op Communities that Care (CtC). Deze 
benadering is oorspronkelijk ontwikkeld in Amerika. CtC biedt een schat aan 
theoretische inzichten en empirische gegevens die bij het ontwerpen van 
het instrument Connect zijn benut. 
 De kern van de aanpak is de analyse van de situatie en de 
maatschappelijke problematiek van de leerlingen op de school. Het sociaal 
ontwikkelingsmodel vormt ook een belangrijk fundament van Connect. Dit 
model geeft inzicht in het ontstaan en de vorming van probleemgedrag 
van jongeren in een bepaalde omgeving. In het sociaal ontwikkelingsmodel 
worden alle opvoedingsdomeinen waarin kinderen opgroeien bekeken, te 
weten het gezin, de school, vrienden en vrije tijd, en de wijk of buurt 
waarin kinderen opgroeien. Het model wil de factoren in kaart brengen die 
een rol spelen in de ontwikkeling van gezond gedrag. 

Inhoudelijke beschrijving van het instrument

Het instrument Connect bestaat uit verschillende onderdelen:

De inventarisatie van de maatschappelijke problemen van de leerlingen. 1. 
 Door het afnemen van vragenlijsten bij leerlingen (in groep 6, 7 en 8) 

en leraren (de vragenlijsten bij de leerling wordt digitaal afgenomen 
en verwerkt en die van de leraren schriftelijk) ontstaat een beeld van 
de situatie. Daarnaast worden gegevens uit het databoek ‘Kinderen in 
Tel’ (KIT) gebruikt, een overzicht van kerngetallen over het welzijn van 
kinderen in alle gemeenten en provincies van Nederland gebruikt.  

De analyse van de gegevens (het ontwikkelen van een schoolprofiel).  2. 
De eerste actie bij de analyse van de gegevens is het maken van een 
schoolprofiel. Dit gebeurt op basis van de gegevens uit de vragenlijsten 
en Kinderen in Tel. De school kan de gegevens uit de vragenlijsten 
bovendien vergelijken met de resultaten van de andere scholen. De 
KIT-gegevens kunnen worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. 
Daarna worden de resultaten besproken en geïnterpreteerd met 
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betrokkenen van de school. Deze data worden aangevuld met kennis 
vanuit de praktijk. 
 Het opsporen van de risico- en beschermende factoren die een rol 
spelen bij het al dan niet ontwikkelen van probleemgedrag vormen een 
belangrijke pijler van het instrument. 

Het plan van aanpak. 3. 
 Vervolgens wordt er een plan van aanpak ontwikkeld. Op basis van 

de analyse, het profiel van de school en de geselecteerde risico- en 
beschermende factoren wordt gekeken welke partijen (Centrum Jeugd 
en Gezin, andere organisaties rond Jeugdzorg) betrokken moeten worden 
om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. 
 De ‘Gereedschapskist met evidence based interventies’ (zie Deel 
3: Handboek interventies) die deel uitmaakt van het instrument, kan 
worden gebruikt bij het opstellen van dit plan van aanpak. Bij het 
maken van het plan wordt nadrukkelijk eerst gekeken wat de school al 
onderneemt in dit kader.

Het uitvoeren van het plan van aanpak.4. 
 In deze fase wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Alle activiteiten uit 

de voorgaande fasen leiden nu tot een gezamenlijk, gemeenschapsbreed 
strategisch plan. Dit plan bevat de opzet voor een organisatie- of 
samenwerkingsstructuur, de uitvoering van evaluaties en het bijstellen 
van het plan van aanpak. 

Wat is voor het schoolbestuur van belang?1 
Het schoolbestuur is er van op de hoogte dat één van de scholen binnen 
het schoolbestuur, of misschien meerdere scholen, gebruik gaan maken van 
Connect of dit al hebben gedaan. Misschien heeft het schoolbestuur zelf het 
initiatief genomen om aan het werk te gaan met het instrument. 
 Het afnemen van de vragenlijst is een actie die de school zelf zal regelen, 
maar bij het analyseren van de gegevens, het maken en uitvoeren van het plan 
van aanpak zal men de hulp en ondersteuning van het bestuur nodig hebben. 

1  Over de eerste ervaringen met het instrument is een publicatie beschikbaar op de 
website van de PO-Raad, zie www.poraad.nl
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Afhankelijk van de situatie van de school, de bestuurlijke inrichting (van het 
schoolbestuur) en de taakverdeling binnen de organisatie zijn de volgende 
punten voor het schoolbestuur van belang:

Met Connect wordt een beeld geschetst van (de omvang en aard van) •	

probleemgedrag en de onderliggende risico- en beschermende factoren 
van leerlingen. Connect is daarmee een sturingsinstrument voor de 
school om de middelen in te zetten daar waar die het hardst nodig is. Dit 
beperkt zich niet tot de middelen die ingezet worden vanuit de school. 
Het gaat ook om een afstemming met het preventieve aanbod dat door 
instellingen wordt geleverd. Deze afstemming vereist de krachtige 
sturing vanuit het schoolbestuur. 

  Het is goed als het bestuur heeft nagedacht over de rol van scholen 
in onze maatschappij. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de school 
bij het vergroten van de kansen voor kinderen, waar liggen de taken 
van een school en waar houden ze op? De school heeft primair een taak 
in het geven van onderwijs. Wanneer verschuift deze taak te veel naar 
‘maatschappelijk werk’? 

  Deze discussie zal zeker gaan spelen bij het analyseren van 
schoolgegevens en het maken van een plan van aanpak. Maar het is ook 
goed om voor deze fase al in een brede samenstelling (naast bestuurders 
ook schoolleiding, leerkrachten, mr-leden) over deze vragen na te 
denken.

Een school kan de problemen op het maatschappelijk vlak niet alleen •	

oplossen. Het instrument Connect geeft suggesties voor de aanpak 
van problemen. Veel activiteiten zijn echter schooloverstijgend en 
vragen actie van het bestuur. Een schoolbestuur zal ook in de positie 
zijn om de problemen te agenderen op een hoger niveau dan dat 
de school dat kan, aan overlegtafels waar meerdere ketenpartners 
vertegenwoordigd zijn. Te denken valt aan de (bestuurlijke overleggen 
van) samenwerkingsverbanden WSNS, aan gemeentelijke overleg, aan 
Zorg- en Adviesteams (ZAT), Jeugdhulpverlening, Verslavingszorg, 
Schuldsanering et cetera. Een koppeling met de Lokale Educatieve 
Agenda (LEA) is eveneens zinvol. 

In de pilotfase van Connect heeft een schoolbestuur onder meer een •	

gemeente benaderd. Toen kwam naar voren dat het bij het benaderen 
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van de externe ketenpartners van belang is de ‘preventieve winst’ te 
benadrukken van Connect. Als een gemeente nu investeert in het samen 
ontwikkelen van een plan van aanpak binnen Connect, kan dat in de 
toekomst profijt opleveren. Het kan immers leiden tot een afname 
van de maatschappelijke problematiek waar scholen een vindplaats 
van zijn. Schoolbesturen lieten in de pilotfase weten dat een zekere 
langetermijnvisie nodig is om de kwaliteit van Connect te kunnen borgen.  

Het feit dat een school in kaart heeft gebracht wat de maatschappelijke •	

problematiek van de kinderen is, maakt het overleg dat het 
schoolbestuur voert met ketenpartners sterker en concreter. Het is nu 
duidelijk waar het probleem ligt en de aanpak kan meer gericht worden 
gekozen. 

De aanpak van de problemen in de wijk van een school zijn niet alleen •	

de verantwoordelijkheid van de school of van het schoolbestuur. 
Ketenpartners in een wijk, dorp of stad zijn daarom belangrijk. Het 
is reëel om als school of schoolbestuur te verwachten dat de partijen 
willen samenwerken aan de aanpak van gesignaleerde problemen. 

Een specifieke rol in de samenwerking met andere partijen bij het •	

ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak is weggelegd voor de Centra 
Jeugd en Gezin (CJG). Niet alleen op individueel niveau van leerlingen 
is samenwerking nodig en noodzakelijk, maar juist ook rondom 
preventief beleid ligt er een kans om als CJG en onderwijs gezamenlijk 
op te trekken en elkaar te versterken. Zo kan het CJG samen met het 
onderwijs aandacht besteden aan opvoedondersteuning, alcohol- en 
drugsvoorlichting, seksualiteit, gezondheid, voeding en bewegen, sociale 
vaardigheden en veiligheid. 

Voor een schoolbestuur ligt er bovendien een taak om binnen Connect •	

de samenwerking met de externe partners te borgen. Dat is nodig 
om het plan van aanpak op te stellen. In de pilotfase van Connect 
vonden scholen het soms vooral lastig in een projectencarrousel van 
de gemeente te zitten, met steeds andere beleidsprioriteiten. Voor de 
borging van programma’s of interventies is het voor scholen van belang 
te kunnen koersen op een zekere continuïteit. Hierbij gaat het zowel om 
inhoudelijke als financiële borging van activiteiten.
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Er is intussen een aantal schoolbesturen aan het werk gegaan met het •	

instrument Connect en met de suggesties voor aanpak. Leer van de 
ervaringen en neem contact op. 

Benchmarken, het vergelijken van de uitkomsten van de school met die •	

van een andere school of andere scholen, geeft veel extra informatie. De 
ernst van problemen kan duidelijker worden wanneer het schoolbestuur 
ziet dat dit bij collega-organisaties anders ligt. Maak dus waar mogelijk 
gebruik van de gegevens van anderen, gebruik de ervaringen van andere 
schoolbesturen. 

Connect is een kans voor schoolbesturen of schooldirecties om •	

zichzelf een stap verder te brengen in het ontwikkelen van de sociale 
competenties en burgerschapsvaardigheden van leerlingen. Hoewel door 
betrokkenen in en rondom het onderwijs vaak op meetbare resultaten 
in taal, rekenen en lezen wordt gelet, staan de genoemde sociale 
competenties niet los daarvan. ‘Het ene is onlosmakelijk verbonden met 
het andere en zij versterken elkaar ook’, aldus een schoolbestuurder uit 
de pilotfase. 
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Hoofdstuk 2  Theoretische onderbouwing van Connect

Het instrument Connect is gebaseerd op Communities that Care (CtC). Deze 
benadering is oorspronkelijk ontwikkeld in Amerika. CtC biedt een schat aan 
theoretische inzichten en empirische gegevens die bij het ontwerpen van het 
instrument Connect zijn benut (Jonkman, 2008). CtC is een besturingsprogramma 
voor de ontwikkeling van systematisch preventief jeugdbeleid. Het is een 
strategie om op de langere termijn veilige en leefbare wijken te creëren waarin 
kinderen en jongeren zich gewaardeerd, gerespecteerd en aangemoedigd weten 
om hun potentiële capaciteiten te benutten.
 CtC bestaat uit vier verschillende pijlers die het fundament van het 
model vormen: de sociale-ontwikkelingsstrategie; een model van risico- 
en beschermende factoren; een samenhangende, gemeenschappelijke 
benadering; en een gids met effectieve en veelbelovende programma 
(Steketee et al., 2006; Mak et al., 2009).

De kern van de aanpak is de analyse van de situatie en de maatschappelijke 
problematiek van de leerlingen op de school. Het sociaal ontwikkelingsmodel 
vormt ook een belangrijk fundament van Connect. Dit model geeft inzicht 
in het ontstaan en de vorming van probleemgedrag van jongeren in 
een bepaalde omgeving. In het sociaal ontwikkelingsmodel worden alle 
opvoedingsdomeinen waarin kinderen opgroeien bekeken, te weten het 
gezin, de school, vrienden en vrije tijd, en de wijk of buurt waarin kinderen 
opgroeien. Het model wil de factoren in kaart brengen die een rol spelen in 
de ontwikkeling van gezond gedrag. 

Sociaal ontwikkelingsmodel
Het sociaal ontwikkelingsmodel vormt het fundament van CtC en daarmee 
ook het fundament van Connect. Dit model geeft inzicht in het ontstaan en 
de vorming van probleemgedrag van jongeren in een bepaalde omgeving. 
Het model wil de factoren in kaart brengen die een rol spelen in de 
ontwikkeling van gezond gedrag (zie Jonkman et al., 2006). Het model van 
CtC is gebaseerd op de structurele theorie, de sociale controletheorie, de 
leertheorie en de ontwikkelingsgerichte theorie (de levenslooptheorie). In 
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het sociaal ontwikkelingsmodel worden alle opvoedingsdomeinen waarin 
kinderen opgroeien bekeken, te weten: het gezin, de school, vrienden en 
vrije tijd en de wijk of de buurt waarin kinderen opgroeien (omgeving). 
Daarnaast wordt de gehele ontwikkeling van kinderen van nul tot achttien 
jaar betrokken (ontwikkeling). Binnen Connect is vooral gekeken naar 
jongeren tot 12 jaar. De kracht van het model is de focus op onderliggende 
factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van gezond gedrag. 
Voor een gezonde ontwikkeling is het nodig dat kinderen opgroeien in 
een omgeving waarin volwassenen consequent gezonde opvattingen en 
duidelijke normen nastreven. Jongeren zijn eerder geneigd opvattingen en 
normen over te nemen als zij binding voelen met de omgeving waarin zij 
zich bewegen: school, thuis en in de gemeenschap. Daartoe is het belangrijk 
dat kinderen de kansen krijgen om een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. Dit veronderstelt dat jongeren de benodigde vaardigheden 
kunnen opdoen en erkenning krijgen voor hun betrokkenheid. Daarnaast zijn 
er individuele karakteristieken die een kind beschermen tegen risico’s.

Figuur 1.1 De ontwikkeling van gezond gedrag

Gezond gedrag

VaardighedenKansen Erkenning

Gezonde opvattingen
en duidelijke normen

Individuele
karakteristieken

Binding
• Hechting
• Betrokkenheid

Sociale-ontwikkelingsstrategie
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Risico- en beschermende factoren
De tweede pijler van Connect betreft de risicofactoren in relatie 
tot de sociale ontwikkelingsstrategie. Door een meta-analyse van de 
literatuur en onderzoek over sociale ontwikkeling zijn binnen CtC 
risicofactoren geselecteerd waarvan is komen vast te staan dat zij een 
voorspellende waarde hebben voor probleemgedrag bij jongeren. CtC 
onderscheidt verschillende vormen van probleemgedrag, en wel geweld, 
delinquentie, problematisch alcohol- en drugsgebruik, schooluitval en 
tienerzwangerschappen (Hawkins, 1999). Hoewel deze problemen nog niet 
spelen binnen het primair onderwijs, zijn de mogelijke risicofactoren die 
hieraan ten grondslag liggen wel al aanwezig bij de leerlingen. Het is goed 
om als school en docenten te onderkennen welke rol zij mogelijk hebben bij 
het waarmaken van een gezond opvoedklimaat voor kinderen, zowel binnen 
de school als daarbuiten. 
 Intussen is uit verschillende onderzoeken gebleken dat niet zozeer de 
afzonderlijke factoren de oorzaak zijn van probleemgedrag, maar vooral 
de cumulatie van risicofactoren (Steketee et al.,2006) Zodra er meerdere 
factoren in het spel zijn, is de kans groot dat later het probleemgedrag 
toeneemt. Anderzijds kunnen er ook beschermende factoren aanwezig zijn 
die positief gedrag mogelijk bevorderen en de kans op probleemgedrag 
wellicht verminderen. Het volgende schema is een weergave van mogelijke 
risico- en beschermende factoren. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 
de verschillende domeinen waar kinderen zich begeven, namelijk gezin, 
school, vrienden en de wijk. Ieder kruisje in het schema wil zeggen dat in 
minimaal twee longitudinaal wetenschappelijke onderzoeken een verband is 
aangetoond russen de risicofactoren en het probleemgedrag. 
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Schema 1  Schema risico- en beschermende factoren per domein2 

2  Bij sommige risicofactoren ontbreken één of meerdere kruisje(s). In dat geval is er 
niet in minimaal twee longitudinaal wetenschappelijke onderzoeken een verband 
aangetoond russen de risicofactoren en het probleemgedrag.

Risico- en beschermende factoren 
per domein

GEZIN

Gezinstoezicht en kennis X X X X X 

Problemen gezinsmanagement X X X X X 

Conflicten in gezin X X X X X X

Houding ouders ten opzichte van 
geweld Huiselijk geweld X X X   
Familiebinding X X X X X X

Positieve betrokkenheid bij het gezin X X X X X X

Beloning positieve betrokkenheid bij 
het gezin X X X X X X 

SCHOOL      
Gebrek aan binding met school X X X X X 

Pesten of slachtoffer van pesten

Positieve beloning bij school X X X X X X

Inzet van leerlingen in de klas 

KINDEREN EN JONGEREN      
Houding die probleemgedrag bevordert  X X X X

Attitude van vrienden tov geweld X X X X 

Vroeg begin van probleemgedrag X X X X X X

Gezonde opvattingen en normen X X X X X X

WIJK      
Buurt: cohesie X X X   
Buurt: binding X X X   
Buurt: disorganisatie X X X   

D
epressies

A
ngsten

Seksueel gerelateerd 
probleem

gedrag

Schooluitval

A
lcohol- en 

drugsgebruik

Jeugdcrim
inaliteit

G
ew

eld  
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Een belangrijk onderdeel van het instrument is dat er onderzocht wordt 
welke mogelijke risico’s kinderen binnen de eigen school lopen en welke 
beschermende factoren mogelijk versterkt kunnen worden. 

Gemeenschapsbrede aanpak
De derde pijler van Connect is samenwerking. Op basis van de analyse van 
gegevens over de maatschappelijke problematiek wordt in samenwerking 
met de school een plan van aanpak ontwikkeld. Dat is specifiek gericht op de 
geconstateerde risico’s en op het versterken van een positieve leefomgeving 
van de leerlingen. Een belangrijk uitgangspunt van het instrument is dat 
een gerichte aanpak alleen effectief is als het tegelijkertijd een gemeenschaps-
brede aanpak is. Dat wil zeggen dat er in de wijk of gemeente waarin de 
school staat een breed draagvlak bestaat voor een gezamenlijke aanpak en 
dat ieder het doel nastreeft om een zo veilig mogelijk opgroeien te creëren 
voor kinderen. Het is belangrijk dat andere partijen in het jeugdveld 
betrokken zijn of worden (zoals Centra Jeugd en Gezin, jeugdwerk, of 
andere organisatie in de jeugdzorg).

Effectieve en veelbelovende programma’s
Ten slotte is de vierde pijler van de Connect-aanpak dat er gebruik gemaakt 
wordt van effectieve of veelbelovende programma’s die in Nederland of 
elders ontwikkeld zijn. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor 
preventieprogramma’s. Het is duidelijk dat preventie werkt (Durlak, 1997; 
In Ince et al., 2004). Preventie werkt, maar niet altijd en niet voor iedereen. 
Het is daarom belangrijk dat preventieprogramma’s gebruikt worden 
waarvan duidelijk is wat hun werkzaamheid is en voor wie. 
 In dit handboek is een overzicht opgenomen van bestaande interventies 
of programma’s voor de verschillende domeinen van gezin, school, jeugd en 
wijken. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Daarin zijn alle 
effectieve of veelbelovende programma’s opgenomen.
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 Inleiding

In Deel 2 worden de vier pijlers die het fundament vormen van Connect 
uitgewerkt. Connect bestaat uit de volgende zes stappen: 

Stap 1)  Voorbereiding van de inzet van het instrument Connect.
Stap 2)  Diagnose van de maatschappelijke problematiek.
Stap 3)  Het ontwikkelen van een schoolprofiel.
Stap 4)  Inventarisatie van het aanbod gericht op de risico- en 

beschermende factoren.
Stap 5) Het ontwikkelen van het plan van aanpak. 
Stap 6)  Het uitvoeren van het plan van aanpak.
 
Per stap worden de doelen en activiteiten beschreven.
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Stap 1	

 Voorbereiding van de inzet van het instrument Connect

Eén van de pijlers van de aanpak van Connect is de gemeenschapsbrede 
aanpak. Voorafgaand aan de uitvoering van Connect is het belangrijk om 
met alle partijen vast te stellen wat het doel is van Connect, en wel: 
een sturingsinstrument voor het voeren van preventief jeugdbeleid. Het 
biedt de mogelijkheid om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en 
zo een optimale leef- en leeromgeving voor kinderen te creëren. Het is 
belangrijk dat alle partijen dezelfde visie onderkennen. De kern daarvan 
is dat het belangrijk is dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving, in 
het gezin, op school en op straat in de wijk, in een omgeving waar zij zich 
gewaardeerd, geborgen, gerespecteerd en aangemoedigd voelen om hun 
potentiële capaciteiten te benutten. De school kan hierin een belangrijke 
rol vervullen, maar heeft daarbij wel de andere partijen nodig. Het is 
daarom nodig om vanaf het begin van het traject het commitment te 
verwerven van onder meer de gemeente, de Centra voor Jeugd en Gezin, 
het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdzorginstellingen en het kind- en 
jongerenwerk. 

Connect is een instrument om een preventiestrategie te ontwikkelen. Deze 
laat zich als volgt samenvatten:

De opbouw van een visie, het ontwikkelen van een gemeenschappelijke •	

probleemanalyse en het opbouwen van een gezamenlijke aanpak, 
waarbij de verschillende inspanningen die zich richten op de toekomst 
van de jeugd op elkaar af worden gestemd.
De prioritering van de inspanningen, waarbij wetenschappelijk onderzoek •	

over risico- en beschermende factoren als basis wordt gebruikt.
Het definiëren van duidelijke uitkomsten die door de tijd gevolgd kunnen •	

worden.
Het identificeren van gaten en overlap in het programmatisch aanbod •	

voor jeugdigen.
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De inzet van programma’s waarvan gebleken is dat zij effectief en •	

veelbelovend zijn.

De eerste fase is gericht op de volgende doelen en subdoelen:
• Het betrekken van een (beperkt) aantal mensen en organisaties bij 

Connect:
Er zijn duidelijke afspraken tussen de school en het schoolbestuur.• 
Er zijn duidelijke afspraken met de gemeente over het project en de • 
inzet van het project.
Er is een inventarisatie gemaakt van belangrijke externe partijen die • 
betrokken moeten zijn bij de gemeenschappelijk preventieve aanpak 
van de mogelijke problemen (zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, 
buurtcentra, wijkagenten).
Er is een projectleider aangesteld.• 

De scholen kunnen bij de uitvoering van het traject begeleiding krijgen 
van adviseurs, die een training hebben gevolgd in het gebruik van het 
instrument Connect. 
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Stap 2	
 

 Diagnose maatschappelijke problematiek

De analyse van de situatie en de problematiek op de school in een bepaalde 
wijk vormen de kern van de aanpak. Het onderzoek onder leerlingen 
van groep zes, zeven en acht stelt de school in staat de ontwikkeling 
van kinderen en de kwaliteit van hun leefomgeving (de mate van 
maatschappelijke problematiek) in kaart te brengen. 
 In deze stap (2) worden de online vragenlijsten onder de leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 afgenomen en verwerkt. Ook bestaat de mogelijkheid 
een schriftelijke vragenlijst af te nemen onder de leerkrachten van deze 
groepen. Ten slotte kan er aanvullend materiaal worden gebruikt vanuit 
het Databoek Kinderen in Tel (KIT). Deze instrumenten staan hieronder 
beschreven. 

Doelen in deze fasen zijn:
Het vaststellen van de probleemgedragingen en de onderliggende risico- •	

en beschermende factoren bij de leerlingen.
Het vaststellen van de voornaamste probleemgedragingen en van de •	

risico- en beschermende factoren aan de hand van wat leerkrachten 
aangeven.
Aanvullende kerngegevens over de leefomstandigheden van de •	

leerlingen.

Vragenlijst leerlingenA)  

De vragenlijst voor de leerlingen is opgebouwd op basis van het theoretisch 
kader over het sociaal ontwikkelingsmodel. Daarbij worden alle 
opvoedingsdomeinen waarin kinderen opgroeien bekeken, te weten: 1) de 
school; 2) gedrag en houding van de leerling; 3) de wijk of buurt waarin 
ze wonen en ten slotte 4) het gezin. Daarbij komen zowel de risico– als 
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beschermende factoren aan bod die een rol spelen (onderliggende 
factoren) bij het al dan niet ontwikkelen van probleemgedrag. Een 
overzicht van deze factoren is per domein opgenomen in deze beschrijving 
op pagina 31. 

De vragenlijst
Deze vragenlijst wordt afgenomen bij de leerlingen. Op de computer kunnen 
ze een voorgeprogrammeerde vragenlijst invullen. De digitale vragenlijst staat 
op een subsite van de PO-Raad website (http://www.connect.poraad.nl). 
Schoolbesturen of scholen kunnen zich online aanmelden voor deelname 
aan Connect. De vragenlijsten van de leerlingen worden anoniem verwerkt. 
Omdat de vragen op de computer worden ingevuld, zijn de respondenten 
niet terug te traceren tot een individuele leerling. De leerlingen hadden in 
de pilotfase maximaal een half uur nodig om de vragenlijst in te vullen. 
De resultaten van de vragenlijsten worden weergegeven in een analyse van 
staaf- en cirkeldiagrammen. De school kan met behulp van adviseurs een 
traject ingaan om op basis van deze analyse voor de vervolgstappen 3 en 4 
begeleiding te krijgen.

Toestemming ouders
Omdat de vragenlijst anoniem wordt afgenomen, heeft de school de 
passieve toestemming van ouders nodig. Dat wil zeggen dat de ouders 
geïnformeerd worden over het feit dat de vragenlijst wordt afgenomen. 
Indien ouders hiertegen bezwaar hebben, kunnen ze dit aan de school 
kenbaar maken. 

Voorbeelden van vragen in de vragenlijst voor leerlingen zijn:

Passen de volgende uitspraken bij jou? 1. 

 JA! ja nee NEE!

De juffrouw of meester zegt wel eens dat ik 
iets goed gedaan heb.    

Als ik hard werk, krijg ik een complimentje 
van de juffrouw of meester.    
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Passen de volgende uitspraken bij jou?2. 

 JA! soms NEE!

De juffrouw of meester heeft genoeg tijd voor mij.   

Als ik een probleem heb, ga ik met mijn juffrouw 
of meester praten.   

Ben je wel eens bang voor iemand als de leraar niet in de buurt is?       3. 
(Je mag meerdere hokjes aankruisen) 

[ ] Ja, voor kinderen die bij mij in de groep zitten
[ ] Ja, voor kinderen uit een andere groep
[ ] Ja, voor iemand op school
[ ] Ja, voor kinderen uit de buurt die hier niet op school zitten
[ ] Nee, voor niemand

4. Zeg je wel eens tegen iemand als je bang of boos bent? (Je mag meer-
dere hokjes aankruisen) 

[ ] ja, tegen de meester of juffrouw
[ ] ja, tegen mijn vrienden of vriendinnen
[ ] ja, tegen mijn vader of moeder
[ ] nee, tegen niemand 

5. Waar voel je je wel eens onveilig? Je mag meerdere hokjes aankruisen.
[ ] In de klas
[ ] In de gangen op school
[ ] Op het schoolplein
[ ] Bij het fietsenhok
[ ] Als ik van school naar huis loop
[ ] Op een andere plek, namelijk ……………………………………………………….
[ ] Nooit, ik voel me altijd veilig 
 

Vragenlijst lerarenB) 

Op de Connect subsite van de PO-Raad kunt u ook een schriftelijke 
vragenlijst voor leerkrachten downloaden. In deze vragenlijst zijn vragen 
opgenomen over problemen en probleemgedragingen van leerlingen op 
school of in de groep en hoe de leraar of de school daarmee omgaat. In 
de vragenlijst worden in principe dezelfde domeinen bekeken als in de 
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vragenlijst voor de leerlingen, namelijk 1) de school; 2) gedrag en houding 
van de leerling; 3) de wijk of buurt waarin ze wonen en ten slotte 4) het 
gezin. 
 De analyse van de vragenlijst voor de leraren kan naast de analyse 
van de leerlingen worden gelegd om zo te bekijken of het beeld en de 
ervaringen van leraren overeenkomen met het beeld en de ervaringen van 
de leerlingen.

Voorbeeld van een vraag uit de vragenlijst voor leraren:

Nu volgt een aantal vragen over problemen die te maken hebben met de A. 
omgang met leeftijdsgenoten.

Hoe vaak komen naar uw indruk de onderstaande gedragingen op uw school voor?1. 

 Vaak Regelmatig Soms Zelden Weet  
     ik niet

Leerlingen zijn intolerant 
naar elkaar     

Leerlingen hebben ruzie met 
elkaar (schelden)     

Leerlingen pesten elkaar     

Seksuele intimidatie tussen 
leerlingen onderling     

Leerlingen vechten met elkaar     

Leerlingen bedreigen elkaar      

Leerlingen plegen diefstal 
op school     

Jongeren van buiten de school 
plegen diefstal op school     

Leerlingen plegen vernielingen, 
vandalisme in de klas      

Leerlingen plegen vernielingen, 
vandalisme in de kantine, de gang, 
of op het schoolplein / fietsenhok     

Leerlingen plegen vernielingen, 
vandalisme in de nabije omgeving 
van de school     

Leerlingen gedragen zich in groepjes 
agressief naar andere leerlingen     
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Kerngegevens over de leefsituatie van kinderenC) 

Daarnaast kan er door het Verwey-Jonker Instituut een inventarisatie worden 
gemaakt van veelzeggende kerngetallen over de leefsituatie van kinderen. 
Daarbij maken we gebruik van Kinderen in Tel. Op de Connect subsite van 
de PO-Raad staat informatie over hoe een school de leefsituatie van de 
leerlingen aan de hand van wijkgegevens kan opvragen. Deze informatie 
bevat een verwijzing naar de website van het Verwey-Jonker Instituut waar 
u de KIT-gegevens per postcodegebied kunt opvragen. 
 Kinderen in Tel brengt vanaf 2006 de leefsituatie van de jeugd per 
provincie en gemeente in beeld. Het Databoek Kinderen in Tel biedt een 
systematische presentatie van kerngetallen over het welzijn van kinderen 
en jongeren in alle gemeenten en provincies in Nederland. De kracht van 
Kinderen in Tel is dat er een concreet en vergelijkend beeld ontstaat van 
de leefsituatie van jongeren. Dat gebeurt op basis van twaalf indicatoren 
over thema’s als gezondheid, armoede of onderwijs. Kinderen in Tel baseert 
zich daarbij op het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. Voor dit 
instrument worden de gegevens gebruikt die op wijkniveau beschikbaar zijn. 
Bijlage 1 bevat een overzicht van de indicatoren die gebruikt worden.

Indicatoren uit het KIT Databoek3 die u kunt gebruiken als aanvulling op 
de gegevens uit de vragenlijst:

Achterstandsleerlingen•	

Armoedecijfers van kinderen•	

Aanmeldingen AMK•	

Jeugdwerkloosheid•	

Jeugdcriminaliteit•	

Tienermoeder•	

Kinderen in achterstandswijken•	

Algemene werkloosheid• 
Welstandsniveau van ouders• 
Opleidingsniveau van ouders• 

Deze gegevens zijn op postcodeniveau beschikbaar. Daarnaast zijn er 
landelijke, provinciale en op gemeentelijk niveau beschikbare gegevens 
voorhanden. Dit maakt een vergelijking mogelijk: hoe verhoudt deze wijk 
zich tot de andere wijken, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau? 

3  Zie Bijlage 1. voor meer uitleg over de indicatoren.
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Bij de uiteindelijke keuze voor de indicatoren hebben de volgende criteria 
een rol gespeeld:

De data moeten iets zeggen over de brede groep jeugdigen van 0 tot en •	
met 24 jaar. 
De data moeten afkomstig zijn van een betrouwbare bron.•	  
De indicator moet beschikbaar en consistent zijn gedurende langere tijd.•	  
De indicator moet beschikbaar en consistent zijn voor alle gemeenten in •	
Nederland. 
De indicator moet gerelateerd zijn aan het welzijn van kinderen.•	  
De indicator moet voor het publiek begrijpelijk zijn.•	  
De indicator moet met hoge waarschijnlijkheid ook in de toekomst •	
beschikbaar zijn. 
De data moeten een veranderingspotentie in zich hebben.•	  
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STAP 3	

 Analysefase: ontwikkelen schoolprofiel met de diag-
nosestelling maatschappelijke problematiek

De gegevens uit de tweede fase bieden het analytisch kader waarop een 
plan van aanpak geformuleerd kan worden. Met de gegevens uit stap 2 is 
een analyse gemaakt van de maatschappelijke problematiek. Connect geeft 
informatie over de sociaal-demografische achtergronden van de leerlingen. 
Hun omgeving (gezin, school, omgang met andere kinderen, en de wijk), hun 
ontwikkeling (probleemgedrag) en de onderliggende factoren. 
 Deze data worden aangevuld met kennis vanuit de praktijk. In deze fase 
bespreekt en interpreteert de school de resultaten met betrokkenen van de 
school. Vervolgens wordt bepaald welke prioriteiten bij welke problematiek 
of onderliggende factoren gelden. Daarna wordt een plan van aanpak 
geformuleerd en bekeken welke interventies daarbij het meest geschikt 
lijken. De risico- en beschermende factoren die een rol spelen bij het al dan 
niet ontwikkelen van probleemgedrag vormen in deze fase een belangrijke 
pijler. 
 De volgende actie is dat er een schoolprofiel wordt opgesteld waarin de 
belangrijkste conclusies zijn terug te vinden. Dit profiel vormt de basis voor 
het plan van aanpak. 

De verschillende doelen en subdoelen in deze fase zijn:
Diagnose stellen van de maatschappelijke problematiek van de •	

leerlingen op basis van:
Inventarisatie van risico- en beschermende factoren en probleem-• 
gedragingen
Analyse van risico- en beschermende factoren en probleemgedragingen• 
Het prioriteren van de risico- en beschermende factoren• 

Opstellen van een schoolprofiel •	
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1) Diagnosestelling van de maatschappelijke problematiek

Het vaststellen van de maatschappelijke problematiek gebeurt via een 
bespreking van de uitkomsten van de analyse met relevante betrokkenen. 
Dit gesprek wordt gezamenlijk met de adviseur van het begeleidingstraject 
voorbereid. Bij dit gesprek kan de schooldirectie of het schoolbestuur 
zelf bepalen wie zij uitnodigt: leerkrachten, intern begeleider, school 
maatschappelijk werker, contactpersoon Zorgplatform, et cetera. Het 
eerste gesprek vindt plaats op basis van een analyse van de gegevens uit de 
vragenlijst, eventueel de resultaten van de vragenlijst voor de leerkrachten 
en de KIT-gegevens op postcodeniveau. In de bespreking van de analyse is 
het hoofdzakelijk de bedoeling dat de adviseur met de schooldirectie (of 
het schoolbestuur) gezamenlijk de diagnose per school vaststelt. Hieronder 
volgen de agendapunten op basis waarvan een dergelijk gesprek zou kunnen 
plaatsvinden. 

Komt het beeld van de diagnosefase overeen met de eigen ervaringen •	

van de school rondom de maatschappelijke problematiek van leerlingen?

Kunnen alle gesprekspartners de analyse vaststellen? •	

Prioritering van de risicofactoren aan de hand van de analyse: waar wil •	

de school nu op investeren in de nabije toekomst?

Wat doet de school al aan deze geprioriteerde risico- en beschermende •	

factoren?

Wat zou de school nog meer willen/kunnen doen?•	

Wat kan de schooldirectie of het schoolbestuur zelf en welke externe •	

partners hebben zij nodig om de maatschappelijke problematiek van 
de leerlingen aan te pakken (gemeente, schoolmaatschappelijk werk, 
Centrum voor Jeugd en Gezin)?

Is het mogelijk een vervolgafspraak in te plannen om samen met deze •	

externe partners het te ontwikkelen schoolprofiel te bespreken?  
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Bouwstenen voor het vaststellen van de maatschappelijke problematiek 

Inventarisatie van risico- en beschermende factoren en A) 
probleemgedragingen

In deze fase wordt het schoolprofiel ontwikkeld. Dat gebeurt door de analyse 
van de gegevens die uit de vragenlijst komen. Met een geautomatiseerd 
programma worden de volgende schalen gecreëerd, die aangeven voor 
hoeveel procent van de leerlingen een gegeven wel of niet een risicofactor 
is. Het gaat om de volgende factoren die per domein worden weergeven. 

Schema 2 Definitiekader risico- en beschermende factoren 

Domein Risico en beschermende factoren

School 

Gedrag en 
Houding
 

Positieve beloning betrokkenheid bij school 
Het gaat om de positieve beloning van de docenten (twee items).

Veiligheid school
Perceptie leerling over toegankelijkheid (tijd, openheid voor gesprek) van 
de leraar; contact met de leraar (twee items).

Binding school
Bestaat uit zes items die de perceptie van leerling over sfeer in de groep 
en op school weergeeft, zoals: ‘Ik ga met plezier naar school’.

Inzet school
Drie items die betrekking hebben op de aandacht van de leerling in de les, 
de inzet van de leerling en prestaties van de leerling.

Probleemgedrag
Bestaat uit zes items die probleemgedrag in kaart brengen; de items zijn 
gekoppeld aan delinquentie variërend van uit de groep verwijderd zijn 
door de leraar; stelen uit winkels door leerling; stelen op school door 
leerling; opgepakt door politie; vechten op school/straat/et cetera; 
brutaal gedrag ten opzichte van leraar.

Attituden ten opzichte van geweld
Aan de hand van zes items wordt gemeten wat de houding is van de 
leerling ten opzichte van geweld door anderen, dit varieert van positief 
tot negatief. De items gaan over ruzie maken, iemand aanvallen/
pijn doen, pesten, vandalisme, slaan en schoppen, brutaal gedrag, 
provocerend agressief gedrag, eerlijkheid en over regels.

Gezonde opvattingen en normen
Opvattingen en normen van leerling ten aanzien van gedrag, hoe normaal 
is dat je dingen pakt zonder dat te vragen, of spiekt, terugslaan, 
eerlijkheid naar ouders, spieken, provocerend gedrag en regels (zeven 
items). 

Pesters 
Twee items over de vraag of de leerling zelf pestgedrag vertoont.
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Buurt
 

Gezin
 

Slachtoffer van pesten
Twee items over de vraag of de leerling wel eens slachtoffer is van pesten.

Attitude van vrienden ten opzichte van geweld 
Deze schaal gaat over de druk die de groep kan uitoefenen op negatief 
gedrag (peer pressure). Aan de hand van zes items wordt er gevraagd hoe 
stoer vrienden het vinden als leerling een bepaald gedrag vertoont zoals 
vechten of  ruzie maken.

Buurtcohesie
Perceptie van leerling over positieve sociale controle buurtbewoners 
(twee items).

Buurtbinding
Perceptie van leerling over de binding met de buurt. Aan de hand van drie 
items wordt gemeten hoe leerlingen de buurt ervaren en hoe zij gehecht 
zijn aan hun buurt.

Mogelijkheden positieve betrokkenheid buurt
Contact van leerling met buurtbewoners; buiten spelen van leerling in de 
buurt; organisatie van buurtactiviteiten (twee items).

Buurtdisorganisatie
Perceptie van leerling over de buurt met betrekking tot drugshandel, 
misdaad, vernieling, rommel op straat, vechten op straat en veiligheid in 
de buurt (zes items).

Houding ouders ten opzichte van geweld
Perceptie leerling van houding ouders ten opzichte van probleemgedrag 
zoals stelen, vandalisme, vechten, pesten/slaan/schoppen en brutaal 
gedrag tegen de leraar (vijf items).

Ouderlijk toezicht/supervisie
Perceptie leerling over het houden van toezicht/supervisie, bijvoorbeeld 
vragen waarom de leerling ’s avonds te laat is thuis gekomen (vijf items).

Familieconflict
Perceptie leerling van conflicten binnen het gezin (ruzies ouders, 
schreeuwen naar elkaar binnen het gezin) (twee items).

Huiselijk geweld
Perceptie leerling over huiselijk geweld (ernstige ruzies binnen het gezin 
met slaan of gooien van voorwerpen) (drie items).

Familiebinding
Perceptie leerling van binding met zijn ouders (vier items).

Positieve betrokkenheid bij het gezin
Praten van leerling over problemen met zijn ouders; actieve 
betrokkenheid van leerling bij gezin (drie items).

Beloning positieve betrokkenheid bij het gezin
Leerling krijgt positieve feedback op goed gedrag van ouders (twee 
items).
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De adviseur die verantwoordelijk is voor de begeleiding van Connect maakt 
een overzicht van de factoren met de grafieken zoals het programma die 
heeft gegenereerd. 
 Een voorbeeld van een grafiek zoals die gegenereerd wordt is de 
volgende waarin de schalen voor het domein school worden weergegeven. 
In deze grafiek zijn vier schalen opgenomen die weergeven bij hoeveel 
leerlingen wel of niet sprake is van een risicofactor. In deze grafiek is 
bijvoorbeeld sprake van 53 leerlingen met een slechte of geringe binding 
met de school. Dat is een risicofactor voor deze leerlingen. De inzet voor 
school is bij de meerderheid laag. Daarentegen heeft het merendeel van de 
leerlingen het gevoel dat de school een veilige omgeving is. 

Voorbeeldfiguur domein School

Analyse van de risico- en beschermende factoren en B) 
probleemgedragingen

Samen met de adviseur, de betrokken leerkrachten, de intern begeleider 
en andere belangrijke andere actoren binnen de school (het zogenoemde 
Connect team) worden de uitkomsten van de vragenlijsten en gegevens van KIT 
geanalyseerd. Aan de hand van de uitkomsten kunnen genoemde betrokkenen 
vaststellen of dit herkenbare probleemgedragingen zijn bij de leerlingen.
 De adviseur verwerkt deze analyse in het schoolprofiel (zie bijlage 2).
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Het prioriteren van de risicofactoren en beschermende factorenC) 

De leden van het Connect team maken – op basis van de analyse - een keuze 
voor de prioritering van de twee tot vier risico- en beschermende factoren.

 
2) Opstellen van een schoolprofiel

Het schoolprofiel bestaat uit een beschrijving van de analyses. Welk beeld 
komt er naar uit de gegevens van de metingen (leerlingenvragenlijst, 
lerarenvragenlijst, demografische gegevens (KIT)).
Daarnaast laat het schoolprofiel zien – met een onderbouwing - welke 
prioritering gemaakt is voor de risico- en beschermende factoren.
Ten derde wordt er geïnventariseerd welke projecten, initiatieven er binnen 
de school al gerealiseerd zijn of ontwikkeld worden voor de geselecteerde 
risico- en beschermende factoren (zie bijlage 2). 
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Stap 4	
  

 Inventarisatie van aanbod voor risico- en beschermen-
de factoren

In stap 4 maakt het Connect team de eerste aanzet voor het ontwikkelen van 
een plan van aanpak. Dit houdt in dat op basis van het schoolprofiel en de 
geprioriteerde risico- en beschermende factoren afspraken worden gemaakt. 
Hoe kan het school(bestuur) dit samen met de betrokken externe partijen 
aanpakken? In deze fase is het draagvlak in de wijk en gemeente van groot 
belang. De partijen die zich in de eerste fase van het project gecommitteerd 
hebben moeten nu een actieve rol krijgen in de afstemming en uitvoering 
van de aanpak. Beleid is effectiever wanneer er een zo groot mogelijk 
draagvlak voor veranderingen bestaat. 
 Op basis van de analyse, het profiel van de school en de geselecteerde 
risico- en beschermende factoren wordt gekeken welke partijen uit het 
veld van de jeugdzorg betrokken zouden moeten zijn bij het plan van 
aanpak. Zij worden uitgenodigd om samen op basis van de geselecteerde 
risico- en beschermende factoren na te gaan welk aanbod er al bestaat 
vanuit de verschillende partijen. Wat gebeurt er al om de risicofactoren te 
doen verminderen en de beschermende factoren te versterken? De partijen 
vormen het projectteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
volgende stappen.

Doel en subdoelen in deze fase zijn:
Draagvlak creëren in de wijk en buurt (community readiness).•	

Het in kaart brengen van bestaande preventieprogramma’s en •	

activiteiten die gericht zijn op de geprioriteerde risico- en beschermende 
factoren.
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Draagvlak creëren in de wijk en buurt
De geselecteerde risicofactoren en beschermende factoren worden •	

voorgelegd aan de andere partijen in de wijk waar de school staat en 
aan de gemeente.
De prioritering van de risicofactoren en beschermende factoren worden •	

vastgesteld door alle partijen.
Als er voldoende erkenning is voor de maatschappelijke problematiek 
zoals die in de school met wetenschappelijk onderbouwd onderzoek 
geconstateerd is, worden er doelafspraken gemaakt. Welke doelen wil het 
Connect team stellen op basis van het schoolprofiel? Het gaat dan om het 
ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie, waarin de wenselijke 
uitkomsten voor de risicofactoren (het terugdringen van bepaalde risico’s) 
en beschermende factoren (het versterken van ervan) worden vastgesteld.

Inventarisatie van bestaande preventieprogramma’s 
Alle betrokken instellingen brengen de bestaande preventieprogramma’s 
en activiteiten in kaart die gericht zijn op de geprioriteerde risico- en 
beschermende factoren. Dit wordt weergegeven in een interventiematrix 
(zie Schema 3).

2737.indd   38 09-06-2011   09:48:23



39

Schema 3  Interventiematrix

Domein (prioriteit  Gemeente/  Onderwijs; Onderwijs; 
risicofactor) samenwerkings verband;  in te zetten ingezette
   lopende interventies interventies  interventies

School    Lekker Fit en 
     Schoolfruit

    Pestprotocol Activiteiten VDA 
     (huiswerkbegeleding, 
     schoolzwemmen)

    No Blame methode Schoollezen

    Taakspel Brede school activi-
     teiten (schoolsport)

     Masterclass hoog-
     begaafde leerlingen

     Challenger; compu-
     terprogramma voor 
     goede leerlingen

Buurt   

Gebrek aan binding met Thuis op straat (TOS)  TOS samen met Opvoedondersteuning
de buurt en buurtcohesie Vrouwen aan zet wijkcoaches ouders door 
   Krajicek Playgrounds  wijkcoaches 
   Communities in beweging  
   
Gedrag leerlingen   
gezonde opvattingen  - PRIMA antipestmethode - Good behaviour Sociaal emotionele
en normen     game ontwikkeling, Bijv. in 
    - Methode ‘Ho tot   vorm van dichtboekje.
       hier en niet verder’ 
    - Peer mediation 
    - No blame methode  

Gezin   
houding ouders t.o.v.   En nu ik Marietje Kessels
geweld,	familieconflict,		 	 Minder boos en Opvoedkundige
beloning positieve   opstandig hulp wijkcoaches
betrokkenheid gezin . Opvoeden &zo Voorlichtingsavonden
    SPRINT deskundigen t.a.v. 
     opvoeding

Inzetten van het 
zorgnetwerk in en 
rondom Loetje (ism met 
leerplichtambtenaar, 
GGD, SMW en de IB’er). 
Meer uren school 
maatschappelijk werk 
Opvoedingsondersteuning 
aanbieden vanuit 
het CJG in de school 
(netwerkschool)
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Stap 5	

 Ontwikkelen plan van aanpak

In de vijfde stap van het instrument wordt het plan van aanpak 
daadwerkelijk opgesteld, samen met de betrokken externe partijen en 
de school en/of het schoolbestuur. De inventarisatiematrix vormt het 
uitgangspunt. Daarin wordt gekeken hoe al op preventie wordt ingezet op de 
geselecteerde factoren. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van lopende 
interventieprogramma’s of geïmplementeerde strategieën zoals deelname 
aan brede schoolactiviteiten. Eventuele overlap en gaten in het aanbod 
worden vastgesteld. 
 Van belang is dat er een gezamenlijke visie is op de doelen die men op 
termijn wil stellen, zoals het terugdringen van de onveiligheid in de buurt, 
het vergroten van het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de openbare 
ruimte, of het doen afnemen van pesten op school. 

Doelen van stap 5 zijn:
Het formuleren van doelen die men op langere termijn wil bereiken ten •	

aanzien van het probleemgedrag, de risicofactoren en beschermende 
factoren.
Ontwikkelen van een plan waarin preventieprogramma’s in de wijk •	

gerealiseerd zijn (of worden) om de gestelde doelen op termijn te 
realiseren.

Het formuleren van de doelen voor de langere termijn betreffende het 
probleemgedrag, de risicofactoren en beschermende factoren 
Gezamenlijk wordt vastgesteld welke resultaten het Connect team wil 
nastreven op de langere termijn. Het schoolbestuur vervult in deze fase een 
belangrijke rol. De school kan immers vooral op gemeentelijk niveau zorgen 
voor het draagvlak en de uitvoering van het project.
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Ontwikkelen van een plan waarin preventieprogramma’s in de wijk 
gerealiseerd zijn (of worden) om de gestelde doelen op termijn te 
realiseren
Vooral wat betreft het ondersteunen van de uitvoering van het plan van 
aanpak, kan het schoolbestuur een rol vervullen in de monitoring van 
de implementatievoortgang. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld met de organisaties die een bijdrage (gaan) leveren aan de 
uitvoering zoals dat door het projectteam Connect is vastgesteld.  
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Stap 6	

 Uitvoering en evaluatie van het plan van aanpak

In stap 6 wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Alle activiteiten uit de 
voorafgaande fasen leiden nu tot een gezamenlijk, gemeenschapsbreed 
strategisch plan. Dit plan bevat de opzet voor een organisatie- of 
samenwerkingsstructuur, de uitvoering van evaluaties en het bijstellen van 
het plan van aanpak. 
 Van belang is om jaarlijks vast te stellen of het plan is uitgevoerd zoals 
was afgesproken. Het projectteam Connect komt jaarlijks bijeen om te 
kijken of het plan bijgesteld moet worden. Na een periode van twee of vier 
jaar kan nagegaan worden of er ook resultaten bereikt zijn door opnieuw de 
vragenlijst onder leerlingen uit te zetten. 
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 Bijlage 1  Beschrijving indicatoren

Onderwijs: percentage 4- t/m 12-jarigen in het primair onderwijs met 
een leerlinggewicht hoger dan 0
Het gaat om het percentage leerlingen in het basisonderwijs (4 t/m 12 
jaar) met een gewichtsscore hoger dan 0. Leerlingen krijgen op grond van 
bepaalde criteria een gewicht: de zogenaamde gewichtenregeling. De 
huidige criteria zijn: 

Het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van wie de ouders die 	

belast zijn met de dagelijkse verzorging, een opleiding uit categorie 2 
hebben gehad.
Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie een van de 	

ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 1 en de ander een 
opleiding uit categorie 1 of 2.
Categorie 1: (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs, (v)so-zmlk.	

Categorie 2: ambachtsschool, huishoudschool, technisch onderwijs, 	

ito, (individueel) lager beroepsonderwijs (las, lts, leao, lmo, Ihno), 
(individueel) voorbereidend beroepsonderwijs (zoals vbo-administratie, 
leerbewerken, verkooptechniek, bouwtechniek, landbouw), niet meer 
dan twee afgeronde klassen/leerjaren mavo, havo, vwo.

De scholen ontvangen door deze regeling extra personele en materiële 
faciliteiten. Het uitgangspunt is dat leerlingen met een hoger gewicht meer 
voorzieningen nodig hebben, omdat er een hoger risico op achterstand 
bestaat. Alle scholen melden de aantallen gewichtleerlingen per klas aan de 
gemeente. De gemeente meldt dit vervolgens jaarlijks aan de CFI, die alle 
gegevens van alle gemeenten rubriceert.

Kinderen in armoede: percentage 0- t/m 17-jarigen dat in een 
uitkeringsgezin leeft
Deze gegevens zijn afkomstig van de sociale diensten van alle gemeenten in 
Nederland. Het gaat hier om personen met een bijstandsuitkering, eventueel 
aangevuld met bijzondere bijstand. Deze gegevens worden landelijk 
verzameld en gecorrigeerd door het CBS. Het betreft bijstandsuitkeringen 
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inclusief uitkeringen in het kader van het Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen (Bbz). Het gaat hierbij om minderjarige kinderen waarvan de 
ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen en kinderen die zelf 
een bijstandsuitkering ontvangen.
 Minderjarigen worden alleen als kind in de tabel opgenomen als 
zij volgens de huishoudenstatistiek de positie van kind (thuiswonend, 
ook adoptief- en stiefkinderen, geen pleegkinderen) in een huishouden 
innemen. Deze tabel is ontstaan op basis van transactiecijfers van de BUS 
(Bijstandsuitkeringenstatistiek). Omdat daarnaast een aantal koppelingen 
is uitgevoerd met andere statistieken, zijn de cijfers niet gelijk aan de 
cijfers over aantallen bijstandsuitkeringen op Statline. De peildatum voor 
deze gegevens was dit jaar 1 januari van het jaar 2008. In deze indicator 
is het totale aantal kinderen dat ten laste komt van uitkeringsgezinnen 
per gemeente meegenomen, als percentage van het totale aantal kinderen 
van 0 tot 18 jaar. Uitgangspunt hierbij is dat de huishoudens met een 
bijstandsuitkering, volledig of aanvullend, doorgaans de onderkant vormen 
van het inkomensniveau in Nederland.

Kindermishandeling: percentage gemelde mishandelde 0- t/m 17-jarige 
kinderen
De meldingen van kindermishandeling zijn afkomstig van de Bureaus AMK 
(Advies- en Meldpunt Kindermishandeling). Elke provincie en grootstedelijke 
regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, alle 
bereikbaar via het landelijke telefoonnummer. De registratie vindt plaats in 
een speciaal programma (KITS), waarbij de postcode en de geboortedatum 
van het mishandelde kind worden vastgelegd, evenals de aard van de 
mishandeling en het aantal kinderen in het gezin. Er wordt dus niet alleen 
door mishandelde kinderen gebeld maar ook over mishandelde kinderen. 
De registraties van alle meldpunten zijn samengebracht en er is een 
uitdraai gemaakt op viercijferig postcodeniveau van alle meldingen met 
daarbij het geboortejaar van het betreffende kind. De gegevens van de 
viercijferige postcodeniveaus zijn teruggerekend naar alle gemeenten. Voor 
de berekening van het percentage is het aantal meldingen gedeeld door het 
aantal jeugdigen. 
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Jeugdcriminaliteit: percentage 12- t/m 21-jarigen dat een delict heeft 
gepleegd waardoor ze voor de rechter zijn verschenen
Dit betreft het percentage 12- tot en met 21-jarigen dat een delict gepleegd 
heeft waarmee de jeugdige voor de rechter is verschenen. Voor dit gegeven 
zijn feitelijk twee lopende registraties beschikbaar. De meest gebruikte 
is de ‘verdachtenregistratie’ van de politie. Een andere mogelijkheid 
betreft de ‘zakenregistratie’ van het Openbaar Ministerie (verzameld door 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum [WODC] van 
het ministerie van Justitie). Aan elke zaak is altijd een persoon of bedrijf 
gekoppeld die het delict heeft begaan (dit kunnen ook meerdere personen 
zijn, maar die worden elk als unieke zaak geregistreerd). Bij elke zaak 
worden achtergrondvariabelen van de gedaagde persoon geregistreerd, 
maar ook kenmerken van het delict en de afdoening van de zaak. 
Omdat de rechtsgang formeler en beter geregistreerd verloopt dan een 
politieonderzoek is gekozen voor de OMDATA als bron voor de indicator over 
jeugdcriminaliteit.

Jeugdwerkloosheid: percentage werkzoekende werkloze jongeren 
(16 t/m 22 jaar)
Voor deze indicator maken we gebruik van het Basisbestand uitkering, re-
integratie en werk van het CBS. Het Basisbestand is een gecombineerd 
bestand, samengesteld uit diverse bestanden op het gebied van banen, 
uitkeringen of re-integratie. Het doel van het Basisbestand is het creëren 
van een eenduidige samenhangende set van gegevens per persoon over 
uitkeringen, re-integratie en werk over de periode vanaf 2001. Per persoon 
zijn per maand indicatoren samengesteld die aangeven of er in die maand 
sprake was van een uitkering, CWI-inschrijving, (start) re-integratie en/
of werk. Het Basisbestand is gebruikt om te bepalen of iemand op het 
peilmoment ingeschreven staat bij het CWI als niet-werkend werkzoekend. 
Gegevens over inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 
als niet-werkend werkzoekend (NWW) zijn afkomstig uit de CWI-NWW 
registratie. 
 Vanaf 2006 maakt het CBS voor de vaststelling van het aantal banen 
van werknemers gebruik van een nieuwe gegevensbron: de zogenaamde 
Polisadministratie. Het UWV beheert de Polisadministratie, die is gevuld 
met werknemersgegevens uit de loonaangiften die werkgevers bij de 
Belastingdienst indienen. De Polisadministratie bevat alle werknemers in 
dienst van bedrijven en instellingen die in Nederland loonbelasting- en 
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premieplichtig zijn. De Polisadministratie is gebruikt om vast te stellen of 
iemand een baan heeft op het peilmoment.
 In het bestand komen jongeren voor in de leeftijd van 16 tot en met 22 
jaar die op het peilmoment ingeschreven staan bij het CWI als niet-werkend 
werkzoekend en volgens de Polisadministratie op dat moment niet in 
dienst zijn van een bedrijf of instelling, die in Nederland loonbelasting- en 
premieplichtig zijn. Zelfstandigen, freelancers en personen met een baan in 
het buitenland zijn uitgezonderd. 

Tienermoeders: percentage tienermoeders (15 t/m 19 jaar)
Het gaat om het percentage moeders in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar 
als percentage van het totale aantal vrouwen in de leeftijd van 15 t/m 
19 jaar. Doorgaans beschouwt de maatschappij het als problematisch dat 
tienermeisjes moeder worden. Toch is het in sommige gemeenschappen 
in Nederland heel geaccepteerd en normaal om al op zeer jonge leeftijd 
moeder te worden. Dit komt naar voren in de cijfers van sommige 
gemeenten in Nederland. Desondanks komt tienermoederschap in Nederland 
(nog) maar heel weinig voor. Hier geldt dan dat kleine absolute verschillen 
tussen jaren in percentueel opzicht leiden tot zeer grote verschillen.

Kinderen in achterstandswijken: percentage 0- t/m 17-jarigen dat in een 
achterstand wijk woont
Hierbij gaat het om het aantal kinderen dat woont in een gebied met 
een lage sociale status. Daarbij is sociale status een uitdrukking van 
het opleidingsniveau van de bewoners van een wijk (postcodegebied), 
van het inkomensniveau en van de mate van werkloosheid in het 
gebied. De variabele ‘sociale status’ is vastgesteld via een principale-
componentenanalyse, waarbij de factor ‘sociale status’ 54% van de variantie 
verklaart. De samenhang van de afzonderlijke variabelen met deze factor 
bedraagt -0,88 (gemiddeld inkomen), 0,82 (laag inkomen), 0,67 (zonder 
baan) en 0,46 (lage opleiding). De (woon)gebieden met de laagste status 
worden achterstandswijken genoemd. Achterstandsgebieden hebben een 
achterstandsscore van meer dan eenmaal de standaarddeviatie boven het 
gemiddelde (SCP, 2005). Dit suggereert dat de afwijking van het landelijke 
gemiddelde bepaalt of een gebied te betitelen is als achterstandswijk, en 
niet de feitelijke constatering. Zou de situatie in heel Nederland zeer sterk 
verbeteren in de loop van vier jaar, dan zou met deze benadering toch 
nog ongeveer hetzelfde aantal gebieden als achterstandswijk te betitelen 
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zijn. Het percentage kinderen in een achterstandswijk bepaalt uiteindelijk 
hoe goed of slecht een gemeente scoort. Op grond van de indeling zijn er 
ook veel gemeenten die geen achterstandswijken hebben. Het percentage 
kinderen dat woont in een achterstandswijk is in die gemeenten dan ook 
0; dit cijfer is als zodanig meegenomen in de berekening van de totale 
standaardscore.
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 Bijlage 2  Voorbeeld van een schoolprofiel

Profielanalyse van basisschool Loetje (fictief voorbeeld)

Inleiding 
Op basis van de gegevens van de vragenlijst en de gegevens uit Kinderen in 
Tel komt het volgende beeld naar voren van de leerlingen en hun omgeving 
op de basisschool. Basisschool Loetje heeft te maken met maatschappelijke 
problematiek van leerlingen. De leerkrachten en de medewerkers van de 
school hebben tijdens de bespreking van de analyse bevestigd dat zij met 
deze maatschappelijke problemen in de school geconfronteerd worden. In 
de nabije toekomst staat de afschaffing van gewichtenleerlingen Loetje in 
de weg, omdat de school van mening is dat de achtergrond van de ouders of 
het gezin waarin leerlingen opgroeien, een grote rol speelt in hun gedrag op 
school. Deze problemen van leerlingen spelen vooral op de domeinen school, 
houding en gedrag, buurt en gezin. 

Domein school (1) 
In de diagnosefase werd tijdens de eerste bespreking met de school 
vastgesteld dat de schaal ‘binding met de school’ (72%) de grootste 
risicofactor voor leerlingen vormt. Basisschool Loetje onderneemt al 
veel activiteiten en projecten om leerlingen positief te betrekken bij de 
school. De leerlingen kunnen drie keer in de week gebruik maken van 
een verlengde schooldag in de vorm van naschoolse opvang. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkbegeleiding, workshops voor leerlingen 
of schoolzwemmen. Verderop in dit schoolprofiel staan deze activiteiten 
verder beschreven. Loetje heeft de ambitie om deze verlengde schooldag-
activiteiten uit te breiden, vooral om leerlingen aan te moedigen hobby’s 
te ontwikkelen. Dit kan volgens de school een positief effect opleveren voor 
het gedrag van leerlingen.
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Domein houding en gedrag (2) 
Binnen dit domein zagen we in de analyse dat er vooral op de thema’s 
‘probleemgedrag’ en ‘attituden ten opzichte van geweld’ jongens significant 
meer een risicofactor vormen dan meisjes. De school wil mogelijk ‘peer 
mediation’ inzetten om het probleemgedrag van met name jongens, in te 
dammen. Tegelijkertijd kan ‘peer mediation’ ondersteuning bieden voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Ook komt er onder de leerlingen relatief veel pesten voor, zo bleek 
eerder uit de analyse. Betrokkenen op de school hebben dit in het eerste 
gesprek bevestigd. Veel leerlingen op school hebben een kort lontje en 
vertonen snel agressief gedrag. In de school komt dit onder meer tot uiting 
in ‘pestgedrag’. Op het schoolplein en buiten de school ontstaat veel 
groepsvorming bij pesten. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen die eigenlijk 
geen pester zijn, meedoen om niet buiten de groep te vallen. ‘Pesten is 
ook een overlevingsstrategie voor de leerlingen’, zo vertelt een leerkracht. 
Opvallend hierin is het gedrag van ouders van leerlingen; zij bemoeien 
zich veel met het pestgedrag van leerlingen. Zij geven hun eigen kinderen 
een slecht voorbeeld in de zin dat ouders vaak agressief reageren op het 
pestgedrag van andere kinderen. De school heeft invulling gegeven aan dit 
probleem in de vorm van het opstellen van een pestprotocol, maar in de 
praktijk blijkt dit moeilijk te handhaven. Ouders communiceren ook slecht 
onderling over het pestgedrag van hun kinderen, soms loopt dit uit in ruzies 
tussen ouders op het schoolplein. 

Domein buurt (3) 
‘Buurtbinding’ en ‘Buurtdisorganisatie’ zijn risicofactoren die spelen voor de 
kinderen op basisschool Loetje. Voor de bezuinigingen op de publieke gelden 
ingingen, had de school makkelijker contact met allerlei partijen in de 
buurt (wijkagent) en werden meer activiteiten in de buurt georganiseerd, 
zoals sport- en spelactiviteiten.

De KIT-gegevens van 2010 laten zien dat basisschool Loetje in een achter-
standswijk staat waarin relatief veel kinderen van 0-17 jaar wonen. Onge-
veer 40% van deze leerlingen zijn als achterstandsleerlingen gedefinieerd. 
Deze definitie wordt mede bepaald aan de hand van de algemene 
werkloosheid in de buurt, het welstandsniveau en het opleidingsniveau 
van de ouders. Verder woont er een bovengemiddeld aantal (twee keer 
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zoveel als gemiddeld in Nederland) criminele jongeren in de buurt van 
de school. De lage welstand in de buurt van de school ligt boven de 30% 
(landelijk gemiddelde ligt op 20%). Ongeveer 18% van de gezinnen leeft op 
het niveau van hoge welstand in de buurt. Ongeveer 35% leeft op normaal 
welstandsniveau (gelijk aan landelijk gemiddelde). 

Domein gezin (4) 
Op dit domein manifesteren de risicofactoren ‘familieconflict’ (72%), 
‘beloning positieve betrokkenheid bij het gezin’ (56%) en ‘houding ouders 
t.o.v. geweld’ (54%) zich het meest. In het eerste gesprek werd deze 
analyse op basis van de Connect vragenlijst door de school herkend. De 
school is bekend met de vele AMK-meldingen (bijna vier keer zo hoog in 
postcodegebied school als het landelijk gemiddelde). Maar ze weet ook dat 
er zich veel achter de voordeur afspeelt; daar praten ouders en leerlingen 
niet over. Sommige gezinnen schamen zich voor deze problematiek en 
schakelen om deze reden geen hulpverlenende instellingen in, zo zeiden 
leerkrachten en de intern begeleider tijdens het gesprek in de diagnosefase. 
‘Op school zijn de kinderen loyaal naar hun ouders en zullen zij hier niet 
snel, openlijk over praten’, aldus een leerkracht. Zo bleek ook uit de 
analyse van de vragenlijst; uit de antwoorden van slechts vier kinderen blijkt 
huiselijk geweld een risicofactor te zijn. 

Daarnaast ontbreekt het de ouders van leerlingen aan ‘betrokkenheid met 
de school’: vooral om de ouders van de lagere sociale klassen te betrekken is 
een probleem. De ouders zijn vaak zeer apathisch en niet geïnteresseerd in 
het welzijn van hun kinderen of wat hun kinderen precies doen op school.

Ook ontbreekt het basisschool Loetje aan tijd en geld om maatschappelijke 
problematiek van leerlingen en hun gezinnen aan te kaarten. De school 
spreekt de behoefte uit om extra uren en geld voor schoolmaatschappelijk 
werk te kunnen investeren. De school wil tevens de twee ‘lopende’ 
vertrouwenspersonen actiever inzetten, vooral bij ‘familieconflicten’ en 
problemen thuis.  

Prioritering van de volgende risicofactoren
Basisschool Loetje heeft in de diagnosefase aangegeven de volgende 
risicofactoren te willen prioriteren.

‘Binding met de school’ en ‘inzet op school’.•	

Gebrek aan ‘buurtbinding’ en ‘buurtdisorganisatie’. •	
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‘Gezonde opvattingen en normen’ van leerlingen.•	

‘Familieconflict’, ‘Ouderlijk toezicht’ en ‘houding ouders t.o.v. geweld’ •	

(handvatten voor ouderbetrokkenheid). 

Activiteiten die Loetje al onderneemt om leerlingen positief te 
betrekken bij de school en om hun gedrag positief te beïnvloeden 

Domein ’School’ (inzet voor school)1. 
‘Binding met de school’ en ‘inzet op school’

Lekker Fit en School Fruit.•	

School sporttoernooien.•	

Verlengde schooldag activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, •	

schoolzwemmen. 
Loetje als zogeheten vreedzame school.•	

Pestprotocol voor leerlingen. •	

Domein buurt2. 
‘Binding met de buurt’

De school onderneemt veel ‘brede school activiteiten’ om de problemen •	

in de buurt voor hun leerlingen aan te kaarten. Deze activiteiten helpen 
wel enigszins, maar gemeente x zou daadkrachtiger kunnen optreden. 
Er is nu wel geld vrijgemaakt voor een ambtenaar om de problemen in 
de buurt aan te kaarten in samenwerking met de bewoners. Er komt een 
soort MDO+ overleg waarin procesmanagers van de gemeente betrokken 
zijn, de directie van de school, de wijkagent en vertegenwoordigers van 
de woningbouwvereniging.
Collectes voor Derde Wereldlanden om de binding van de leerlingen met •	

de buurt te versterken.
Inzetten van veel schoolsportactiviteiten in de buurt.•	

Loetje doet veel projecten om leerlingenparticipatie te motiveren, •	

bijvoorbeeld ‘school lezen’ in samenwerking met ouders, de 
weekendschool (enkele leerlingen doen hieraan mee) en de school is 
zelfs met een aantal gezinnen op vakantie geweest. 
Wijkoverleg in samenwerking met de wijkagent, maar dit is helaas in het •	

kader van de bezuinigingen afgeschaft. 
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Domein gedrag van leerlingen3. 
‘Gezonde opvattingen en normen’ van leerlingen en ‘pesten’

De school heeft invulling gegeven aan dit probleem in de vorm van het •	

opstellen van een pestprotocol. 

‘Probleemgedrag leerlingen’
Veel ondersteuning op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling •	

(ontwikkelen van boekjes en spelletjes om sociaal-emotionele 
ontwikkeling te bevorderen).
Volging van sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen; Loetje maakt •	

gebruik van SKOL methode.

Domein gezin4. 
‘Familieconflict’	en	‘Houding	ouders	t.o.v.	geweld’	(handvatten	voor	
ouderbetrokkenheid) 

Het Marietje Kessels project heeft een tijd op Basisschool Loetje •	

gedraaid, maar is vanwege de financiën afgeschaft; dit moet de school 
nu zelf betalen, maar heeft daar nu niet meer de middelen voor. 

‘Beloning positieve betrokkenheid bij het gezin’ en ‘ouderlijk toezicht’
Opvoedkundige hulp aan gezinnen door de wijkcoaches. Dit gebeurt •	

in samenwerking met verschillende ketenpartners: gemeente, sociale 
woningbouwvereniging en de politie.
Er worden voorlichtingsavonden gegeven door deskundigen over onder •	

meer opvoeden. Ook voor moeilijke situaties (als die van toepassing 
zijn) worden avonden georganiseerd zoals bij overlijden.
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 Inleiding

Deel 3 bestaat een handboek met effectieve of veelbelovende interventies 
die zich richten op vier domeinen, namelijk gezin, kinderen en jongeren, 
school en buurt. De verschillende interventies worden per domein 
beschreven. Voorafgaand aan deze beschrijving wordt ingegaan op het 
doel van het handboek, de risico- en beschermende factoren waarop de 
interventies zich richten en de selectiecriteria waaraan een interventie 
moet voldoen om te worden opgenomen in het handboek. 

Doel handboek
Als scholen het Connect instrument implementeren, krijgen zij meer inzicht 
in de risico- en beschermende factoren die onder andere spelen op de 
school, de buurt en in het gezin van hun leerlingen. In een aangeboden 
begeleidingstraject van de PO-Raad kunnen zij met behulp van adviseurs 
en externe partners (zoals de gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, 
welzijnsinstellingen in de buurt) een plan van aanpak formuleren om 
de maatschappelijke problematiek in kaart te brengen en (eventuele) 
vervolgstappen te ondernemen. Dit handboek, met zowel evidence-based4 
als veelbelovende interventies, kunnen scholen gebruiken bij het formuleren 
van hun plan van aanpak. Scholen kiezen in samenwerking met externe 
partners passende interventies bij de bestaande risicofactoren. Het gaat 
hierbij om interventies die door de externe partners binnen de gemeenten 
aangeboden kunnen worden. Ook hebben scholen de mogelijkheid om 
passende interventies op de maatschappelijke problematiek van hun 
leerlingen binnen de school aan te bieden. Het gaat om het gezamenlijk 
afstemmen wie wat doet om te zorgen dat kinderen in de buurt of gemeente 
gezond kunnen opgroeien. 

4  Interventies die zich in de praktijk bewezen hebben.
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Bij het beschrijven van de interventies voor dit handboek hebben we 
gebruik gemaakt van de volgende risico- en beschermende factoren:

Risicofactoren 
• Gebrek aan binding met de wijk (kinderen)
• Maatschappelijke normen die antisociaal gedrag bevorderen
• Problemen met gezinsmanagement (ouders)
• Alcohol- en drugsgebruik (ouders)
• Conflicten in het gezin
• Positieve houding van ouders voor antisociaal gedrag
• Positieve houding van kinderen voor antisociaal gedrag
• Leerachterstanden op school (kinderen)
• Gebrek aan binding met de school (kinderen)
• Vervreemding en opstandigheid (kinderen)
• Vroeg begin van antisociaal gedrag (kinderen)
• Omgang met andere kinderen/vrienden die probleemgedrag vertonen
• Probleemgedrag: jeugddelinquentie
• Probleemgedrag: schooluitval 
• Probleemgedrag: depressie

Beschermende factoren 
• Mogelijkheden voor positieve betrokkenheid (gezin)
• Beloningen voor positieve betrokkenheid (gezin)
• Hechtingssterkte gezin
• Gezonde opvattingen en duidelijke normen van kinderen
• (Actieve beleving van) religie van kinderen
• Sociale vaardigheden van kinderen (competenties burgerschap)

‘Evidence-based’ en veelbelovende interventies binnen Nederland 
In Nederland zijn diverse publicaties en databases ontwikkeld die de 
interventies voor de aanpak van risicofactoren voor jongeren in kaart 
brengen. Uit onze inventarisatie blijkt dat veel interventies betrekking 
hebben op kinderen/jongeren die ouder zijn dan 12 jaar. Voor de 
leeftijdscategorie tot 12 jaar bleek het lastiger om passende interventies 
te vinden. Leeftijd is slechts één van de criteria die we gebruikten bij het 
zoeken naar passende interventies.  
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Selectiecriteria van de interventies:
Selectie op interventies voor jeugdigen 0 tot 12 jaar en hun sociale •	

omgeving: gezin, school en buurt
Interventie is minimaal vanaf 2005 ontwikkeld•	

Interventie is programmatisch van opzet en zo gedocumenteerd dat deze •	

voldoende overdraagbaar is, beleidsstrategieën zoals de Brede School en 
de Vriendschapsschool zijn niet opgenomen in dit handboek
Programma’s zijn zowel op preventie als de aanpak van probleemgedrag •	

gericht
Programma’s zijn in een wijk of op een school in te zetten, individueel •	

gerichte interventies (zoals psychotherapie van kinderen) zijn niet 
opgenomen in het instrument
Programma is voldoende tot goed gedocumenteerd (duidelijk •	

beschreven methodiek en/of handleiding en een weergave van de 
implementatieduur)

Toelichting beschrijving interventieformat
In dit handboek is gekozen voor een korte beschrijving van de geselecteerde 
interventies. Hieronder lichten we de kenmerken van elke beschrijving 
beknopt toe.  

Korte beschrijving van de inhoud1. 

Doelgroep2. 
Programma richt zich op kinderen van 0 tot 12 jaar en/of hun sociale •	

omgeving 
Het programma richt zich op een aanpak voor kinderen zowel in een •	

preventief stadium (op basis van de risicoanalyse Connect) als in het 
stadium van zichtbaar probleemgedrag (letterlijk: interventie fase)

Werkwijze3. 
In de beschrijving van de werkwijze zijn activiteiten, interactie- en 
werkvormen helder opgenomen. De beschrijving van de werkwijze biedt 
structuur en houvast aan schoolmanagers en leraren. 
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Doel4. 
Het programma richt op de afname van één of meerdere genoemde •	

risicofactoren (zie pagina 39 en 40)
Het programma richt zich op de versterking van de beschermende •	

factoren 

Tijdsinvestering5. 

Oordeel6. 

Bronnen7. 

Inleiding schema interventies
Omdat het instrument Connect instrument inzoomt op de maatschappelijke 
problematiek van leerlingen, is het wenselijk verder te kijken dan enkel 
de interventies op schoolniveau. Connect brengt de volgende domeinen in 
beeld: school, houding en gedrag van leerlingen, buurt/wijk en gezin. Dit 
handboek heeft een koppeling met de analyse van het instrument Connect. 
Daarom ligt het voor de hand dat de geselecteerde interventies voor dit 
handboek zijn ingedeeld onder deze vier onderscheiden domeinen. Binnen 
de domeinen vallen verschillende subschalen die in de onderstaande 
interventiematrix zijn opgenomen. 
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Schema 4  Risico- en beschermende factoren en daarbij passende interventies

Risico- en beschermende factoren 
per domein Passende interventies

GEZIN

Gezinstoezicht en kennis PMTO

 GEZIN CENTRAAL

 HOMEPARTY

 DE VERSTERKING

 TRIPLE P

Problemen gezinsmanagement SPRINT
 KOPP

 MINDER BOOS EN OPSTANDIG

 10’ VOOR TOEKOMST

Conflicten in gezin OPVOEDEN & ZO

Houding ouders ten opzichte van geweld MARIETJE KESSELS PROJECT

Huiselijk geweld EN NU IK

 ZORGBEMIDDELING ALLOCHTONE OUDER 
 EN KINDEREN

Familiebinding DE FAMILIE LEKKERBEK

Positieve betrokkenheid bij het gezin DRUKKE KINDEREN

Beloning positieve betrokkenheid bij het gezin 

SCHOOL 

Gebrek aan binding met school NO BLAME METHODE

Pesten of slachtoffer van pesten EqUIP

Positieve beloning bij school TAAKSPEL

Inzet van leerlingen in de klas PRIMA ANTI-PEST METHODE

KINDEREN EN JONGEREN 

Houding die probleemgedrag bevordert
Attitude van vrienden t.o.v. geweld KAPPEN MET ASOCIAAL GEDRAG (FF KAPPE)

Vroeg begin van probleemgedrag (preventie) VRIENDEN

Gezonde opvattingen en normen KIDS IN BALANCE

 PROGRAMMA ALTERNATIEVE   
 DENKSTRATEGIEëN (PAD)

 LEVENSBESCHOUWING 

 RELATIES EN SEKSUALITEIT

 WAARDEN EN NORMEN IN HET   
 JEUGDWERK
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Sociale vaardigheden van kinderen5 GOOD BEHAVIOUR GAME

 PEER MEDIATION

 VISEON 

 KINDERCOACHING

 METHODE ‘HO, TOT HIER EN 
 NIET VERDER’

 SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

  PLEZIER OP SCHOOL

 TRAINING SOCIALE VAARDIGHEDEN 

 WERKEN MET LEEFSTIJL

 LEVENSVAARDIGHEDEN

Probleemgedrag: Jeugddelinquentie6 NIEUWE PERSPECTIEVEN

 DENKEN EN VOELEN

 BIG BROTHER, BIG SISTER

 GIVING BACK

 ROTS EN WATER

 BOYS R US

 BEWARE WATCH OUT

WIJK 

Buurt: cohesie VROUWEN AAN ZET

Buurt: binding KRAJICEK PLAYGROUNDS

Buurt: disorganisatie COMMUNITIES IN BEWEGING

 KIDS&SPACE

 VRIS (KEURMERK VEILIG ROND EN IN 
 SCHOOL)

 CRUYFF COURTS

Veiligheid op straat7 THUIS OP STRAAT (TOS)

 5 De interventies die zich richten op sociale vaardigheden hebben betrekking op 
gehele domein Kinderen en Jongeren en zijn daarom apart opgenomen.

 6 De interventies die zich richten op probleemgedrag: jeugddelinquentie hebben 
betrekking op gehele domein Kinderen en Jongeren en zijn daarom apart 
opgenomen.

 7 De interventie die zich richten op veiligheid op straat heeft betrekking op gehele 
domein Wijk en is daarom apart opgenomen.
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Domein 1	

 Gezin

Risicofactor: Gezinstoezicht en kennis

PMTO

Wat houdt het in? 
PMTO is een interventie vanuit een leertheoretische benadering om de 
opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken. 

Doelgroep 
Ouders met kinderen van 4 – 12 jaar.

Werkwijze 
PMTO staat voor: Parent Management Training Oregon. Tijdens de 
PMTO-interventie leren ouders om negatieve interactiepatronen te 
doorbreken en voorkomen door effectieve opvoedingsstrategieën te 
gebruiken. PMTO wil competenties van ouders vergroten op vijf clusters 
van opvoedingsvaardigheden: aanmoediging, regels en grenzen stellen, 
monitoren, probleemoplossing en positieve betrokkenheid.

Doel 
Vroegtijdige interventie met als doel om ernstige gedragsproblemen op 
latere leeftijd te voorkomen. 

Tijdsinvestering
Een minimum van 10 en een maximum van 30 sessies. De sessies zijn 
wekelijks en duren een uur. Daarnaast zijn er wekelijkse telefonische 
gesprekken van een kwartier. De duur van de interventie wordt bepaald door 
de opvoedingsvaardigheden die de ouders bij de start van de interventie 
hebben.   
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Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdzorg en 
psychosociale/pedagogische preventie) heeft de interventie op 28/11/2008 
als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
http://www.pmto.nl/ 
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=395&adlibtitel=Parent 
Management Training Oregon (PMTO)&setembed=

Gezin Centraal

Wat houdt het in? 
Gezin Centraal is een methodiek om hulp te bieden aan gezinnen met 
uiteenlopende hulpvragen; de benadering van deze methodiek is per 
definitie gezinsgericht. 

Doelgroep 
Kinderen van 6 - 14 jaar.

Werkwijze 
Een vraaggericht programma zodat er een flexibel hulpaanbod geboden kan 
worden. Het hulpaanbod bestaat uit kleine modulen en activiteiten. Deze 
worden aangeboden in een hulptraject waarin gezinnen terecht kunnen 
komen. Het gezin kan aan verschillende activiteiten meedoen, zoals sociale 
vaardigheidstrainingen voor kinderen, coaching, oudercursussen, daghulp of 
een combinatie van activiteiten.

Doel 
Het uiteindelijke doel is de problematiek tot een aanvaardbare oplossing 
te brengen door `empowerment´ van het gezin of door het stimuleren van 
zelfsturing. 

Tijdsinvestering
Op grond van de ervaringen tot nu toe blijkt dat de gemiddelde duur van 
het Gezin Centraal Programma 10 tot 12 maanden is. 
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Oordeel
Het Panel Jeugdzorg heeft de interventie op 12/02/2007 als theoretisch 
goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
http://www.jeugdinterventies.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=126&ad
libtitel=Gezin%20Centraal%20(GC)&setembed 

Homeparty

Wat houdt het in? 
Het bieden van specifieke opvoedondersteuning aan ouders die moeilijk 
‘bereikbaar’ zijn. Vooral bedoelt om alcoholgebruik bij kinderen tussen de 
10 en 16 jaar aan te pakken.

Doelgroep 
Kinderen van 10 - 16 jaar en ouders.

Werkwijze 
Dit is een laagdrempelige interventie die voornamelijk uit 
voorlichtingsbijeenkomsten bestaat. Deze kunnen in de huiskamer worden 
gegeven om zo de huiselijke sfeer te behouden, maar ook in een andere 
ruimte, zoals op school. De voorlichting wordt afgestemd op de behoefte en 
vragen van de deelnemers. 

Doel 
Een groep bereiken en hulp bieden die moeilijk bereikbaar is vanwege 
sociaal economische status, etniciteit of geloofsovertuiging. 

Tijdsinvestering
De interventie duurt twee uur. 

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, 
preventie en gezondheidsbevordering) heeft de interventie op 15/12/2009 
als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.
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Bronnen
http://www.jeugdinterventies.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=498&ad
libtitel=Homeparty&setembed

De Versterking

Wat houdt het in? 
Versterking te bieden voor de competenties van ouders en kinderen, zodat 
beide beter kunnen functioneren in de samenleving. Het programma richt 
zich vooral op gezinnen die problemen hebben met het functioneren van het 
kind op school, scholing/werk van de kinderen of de ouders, de invulling van 
de vrije tijd, de huishouding en de verzorging, de contacten met familie, 
vrienden en in de buurt, de contacten met instanties of de financiën.  

Doelgroep 
Gezinnen met kinderen van 0 - 18 jaar.

Werkwijze 
Het gezin krijgt thuis zes maanden hulp. Twee tot drie keer per week 
bezoekt een hulpverlener het gezin. De hulp bestaat uit drie fasen: in de 
informatiefase van drie weken verzamelt de hulpverlener met het gezin 
informatie om de doelen van de hulp te bepalen. In de veranderingsfase 
gaan de hulpverlener en het gezin aan de slag met de doelen. Afhankelijk 
van deze doelen en de wensen van het gezin zet de hulpverlener 
methodische interventies in om praktische en sociale vaardigheden te 
trainen, de ouders opvoedingsvaardigheden te leren, ouders en kinderen te 
leren hoe ze met hun cognities en emoties om moeten gaan, en ouders te 
leren hoe ze het sociale netwerk rond het gezin (beter) kunnen benutten. 
De voortgang van de hulp wordt steeds na acht weken geëvalueerd. In 
de afrondingsfase bouwen de hulpverlener en het gezin de hulp af door 
de contactfrequentie te verlagen, het sociale netwerk te activeren en 
eventueel vervolghulp in gang te zetten. 

Doel 
Het versterken van gezinnen door onder andere het bevorderen van sociale 
activiteiten binnen het gezin, het vergroten van de zelfredzaamheid van het 
gezin en het vergroten van de sociale competenties van ouders en kinderen. 
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Tijdsinvestering
De interventie duurt gemiddeld zes maanden. In deze periode bezoekt de 
hulpverlener het gezin twee tot drie keer per week. 

Oordeel
Het Panel Jeugdzorg heeft de interventie als theoretisch goed onderbouwd 
beoordeeld8. De interventie had in eerste instantie het oordeel ‘deels 
effectief’, maar aanscherpte criteria  voor bewezen effectiviteit maken 
een herbeoordeling door de Erkenningscommissie (Jeugd)Interventies 
noodzakelijk. In afwachting daarvan is het paneloordeel ‘deels effectief’ 
hier vervangen door ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Bronnen 
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=80&adlibtitel=De 
Versterking&setembed= 

Triple P

Wat houdt het in? 
Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is een laagdrempelig, 
integraal opvoedprogramma dat als doel heeft om (ernstige) emotionele 
en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen 
van competent ouderschap. Triple P is de Nederlandse variant van het 
Australische Postive Parenting Program. 

Doelgroep 
Ouders met kinderen van 0 – 16 jaar.

Werkwijze 
De aanpak van Triple P richt zich op het veranderen of verminderen van 
opvoedingsgedrag dat bijdraagt aan het ontstaan van emotionele en 
gedragsproblemen bij kinderen. Met Triple P krijgen ouders verschillende 
strategieën aangereikt die ze kunnen toepassen in de dagelijkse opvoeding. 
De ouders leren hoe zij gewenst gedrag bij hun kind kunnen stimuleren en 
ongewenst gedrag kunnen reguleren. Ouders ontvangen informatie over 

8 Uit de databank Effectieve Jeugdinterventies wordt niet duidelijk op welke datum 
dit oordeel is toegekend.
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deze opvoedingsstrategieën en kunnen, indien zij hiervoor open staan, ook 
begeleiding krijgen bij de toepassing van deze strategieën in hun eigen 
situatie.

Triple P onderscheidt zeventien opvoedstrategieën, gebaseerd op de vijf 
basisprincipes van positief opvoeden:

kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden; •	

kinderen laten leren door positieve ondersteuning; •	

een aansprekende discipline hanteren; •	

realistische verwachtingen hebben; •	

goed voor jezelf zorgen. •	

Doel 
Het algemene doel is het voorkomen van (ernstige) emotionele en 
gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van competent 
ouderschap en zelfvertrouwen van ouders. 

Triple P kent de volgende doelstellingen 
competenter opvoedingsgedrag bij het omgaan met gedrags- en •	

faseproblemen; 
minder gebruik van dwingende en negatieve disciplinevormen;•	

betere communicatie over opvoedingskwesties tussen ouders onderling •	

en tussen ouders en kind;
minder opvoedingsstress.•	

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering verschilt per interventieniveau. Indien het 
voorlichtingsgesprekken over het gedrag en de ontwikkeling van het 
kind betreft, gaat het om een kortdurende, persoonlijke of telefonische 
voorlichting (één of twee gesprekken van 10 minuten). Bij gericht advies 
bij specifieke zorgen over het gedrag en ontwikkeling van het kind gaat 
het om vier sessies van ongeveer 20 minuten. Op het niveau van training in 
opvoedingsvaardigheden bij ernstige gedragsproblemen van het kind gaat 
het bij het individuele programma om acht tot tien sessies van ongeveer 
anderhalf uur. Bij het groepsgerichte programma gaat het om ongeveer vier 
groepsbijeenkomsten van ongeveer twee uur, drie aanvullende individuele 
telefonische consulten van 15-30 minuten en een terugkombijeenkomst. Bij 
het zelfhulpprogramma van tien weken is een aanvullend telefoongesprek 
van 15 tot 30 minuten mogelijk. 
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Oordeel
Het Panel Jeugdgezondheidszorg en Preventie heeft de interventie op 
06/06/2006 als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
http://www.triplep-nederland.nl/

Risicofactor: Problemen gezinsmanagement

Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT)

Wat houdt het in? 
SPRINT staat voor Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal 
gedrag.

Doelgroep 
Kinderen in groep 4 t/m 8 van de basisschool en hun ouders.

Werkwijze 
Kinderen met gesignaleerd probleemgedrag krijgen een ‘training 
vaardigheden competent gedrag’ van 12 sessies. De ouders krijgen een 
aparte training in opvoed- en monitoringsvaardigheden.

Doel 
Verminderen van antisociaal gedrag van de kinderen en ouders daarvoor 
praktische handvatten aan te reiken. 

Tijdsinvestering
De interventie duurt gemiddeld 121 uur; 103 uur voor de bijeenkomsten 
met de ouder(s) en het kind en 18 uur voor de verslaglegging, registratie en 
overdracht. 

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdzorg en 
psychosociale/pedagogische preventie) heeft de interventie op 18/02/2011 
als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld. 
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Bronnen
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=580&adlibtitel=Signale
ring en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT)&setembed=
http://www.piresearch.nl/index.jsp?id=88 
http://www.piresearch.nl/files/318/rapport+sprintevaluatie+def.pdf 

Psycho-educatieve gezinsinterventie KOPP (Kinderen en jongeren van 
Ouders met ernstige Psychische/psychiatrische Problemen)

Wat houdt het in? 
Een interventieprogramma dat kinderen die uit een zwak gezin komen (wat 
betreft de psychische gesteldheid van de ouders) extra aandacht geeft en 
helpt. Een interventie om ouders en kinderen met hun specifieke situatie 
om te leren gaan en kinderen meer kansen bieden om zich gezond te 
ontwikkelen. 

Doelgroep 
Kinderen/ jongeren van 4 - 14 jaar.

Werkwijze 
De communicatie binnen het gezin stimuleren en de veerkracht van 
kinderen proberen te versterken. De communicatie in het gezin wordt 
gestimuleerd door psycho-educatie over de ouderlijke problematiek en de 
mogelijke invloed van deze problematiek op de kinderen; erkenning en het 
onderkennen van de actuele behoeften van het kind; cognitieve informatie, 
voornamelijk over voortekens van depressie en angstproblematiek om 
vroegtijdige onderkenning van symptomen te bevorderen en te behandelen; 
bespreking van toekomstplannen. 

Daarnaast wordt ook de veerkracht van de kinderen versterkt, onder andere 
door begrip over de ziekte van de ouder te bevorderen. De interventie 
moedigt activiteiten met het gezin buitenshuis aan. Ook leert het kind 
vertrouwelijke relaties binnen en buiten het gezin te bevorderen en 
vergroot het zijn vaardigheden om met moeilijke situaties om te gaan.
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Doel 
Voorkomen dat kinderen van ouders met psychische problemen zelf 
problemen ontwikkelen. 

Tijdsinvestering
De interventie bestaat uit 6 à 8 bijeenkomsten. 

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies heeft de interventie op 12/02/2009 als 
theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=18&adlibtitel=Psycho-
educatieve gezinsinterventie KOPP&setembed=
http://www.ctcholland.nl/eCache/DEF/45/smartsite.dws?id=38136

Minder boos en opstandig

Wat houdt het in? 
Een behandelprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar met een agressieve 
of opstandige gedragsstoornis (eventueel in combinatie met ADHD) en 
hun ouders. Door de opvoedingsvaardigheden van de ouders en de sociale 
vaardigheden van de kinderen te verbeteren, probeert deze interventie 
het probleemgedrag van het kind in samenwerking met de ouders te 
verminderen.
 
Doelgroep 
Kinderen van 8 - 12 jaar en hun ouders. Ook bedoelt voor kinderen 
met een gedragsstoornis (onder andere agressief en/of opstandig 
gedrag) en toepasbaar op kinderen met een risico op ontwikkeling van 
gedragsstoornissen. 

Werkwijze 
Er wordt op twee terreinen gewerkt, ten eerste de training van de ouders. 
Dit gebeurt in 18 bijeenkomsten met een groep van vijf tot acht ouders. 
De sessies gaan onder andere in op observatievaardigheden van de ouders, 
het kind prijzen en belonen, omgaan met disruptief gedrag, goed voor 
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jezelf zorgen en het creëren van een positief gezinsklimaat. Het tweede 
aandachtsgebied is de behandeling van de kinderen. Verspreid over 26 
weken vinden 18 bijeenkomsten plaats met een groep van vijf kinderen. 
Onder meer komt aan de orde: herkenning van gevoelens, aanleren van 
de zogeheten ‘stop en denk-methode’ en het gebruik van de methode in 
alledaagse situaties.  

Doel 
Vermindering van opstandig en/of antisociaal gedrag van het 
kind en verhoging van het pro-sociale gedrag door verbetering 
van opvoedingsvaardigheden van de ouders en verbetering van 
oplossingsvaardigheden van de kinderen in sociale situaties. 

Tijdsinvestering
Het oudercomponent bestaat uit 18 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf 
uur. De bijeenkomsten vinden om de twee à drie weken plaats. Het 
kindcomponent bestaat ook uit 18 bijeenkomsten. Deze zijn verspreid over 
26 weken en duren elk vijf kwartier. 

Oordeel
Het Panel Jeugdzorg heeft de interventie op 27/02/2007 als theoretisch 
goed onderbouwd beoordeeld. De interventie had in eerste instantie 
het oordeel ‘deels effectief’, maar aanscherpte criteria  voor bewezen 
effectiviteit maken een herbeoordeling door de Erkenningscommissie 
(Jeugd)Interventies noodzakelijk. In afwachting daarvan is het paneloordeel 
‘deels effectief’ hier vervangen door ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Bronnen
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=2&adlibtitel=Minde
r%20boos%20en%20opstandig&setembed=http://www.umcutrecht.nl/zorg/
ouderskind/poliklinieken/D/disruptieve-stoornissen/Groepsbehandelingen.
htm  
http://www.umcutrecht.nl/zorg/ouderskind/poliklinieken/D/disruptieve-
stoornissen/Groepsbehandelingen.htm
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‘10’ voor Toekomst

Wat houdt het in? 
Een gezinsondersteunings- en begeleidingsproject opgezet door het Leger 
des Heils. Hulpverleners (coaches) worden ingezet om samen met het gezin 
te werken aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen. 
De ondersteuning en begeleiding richten zich op tien leefdomeinen: 
huishoudelijke ondersteuning, hulp bij financieel beheer, ondersteuning in 
kind- en zelfzorg, opvoedingsondersteuning, educatie, hulp bij vinden van 
goede daginvulling, (eventuele) orthopedagogische interventie, aandacht 
voor psychische en/of verslavingsproblematiek, netwerkversterking en 
begeleiding gericht op gedragsverandering.

Doelgroep
Gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar die hun zelfstandigheid dreigen 
kwijt te raken door verlies van zelfstandige huisvesting en of verlies van 
ouderlijk gezag over de kinderen.

Werkwijze 
Het achterliggende idee van ‘10’ voor Toekomst is dat er processen 
doorbroken moeten worden. Deze integrale, outreachende benadering 
bevat diverse elementen van thuiszorg, jeugdhulpverlening en opvang. Het 
gaat om laagdrempelige hulp in een vrijwillig kader. Het uitgangspunt is 
die hulp te geven die het gezin nodig heeft, waarbij de coach zelf zoveel 
mogelijk van de problemen van de ouders oppakt. Van de hulpverleners 
wordt verwacht dat zij een vasthoudende benaderingswijze hanteren bij de 
totstandkoming van het contact.

Tijdsinvestering
De duur en intensiteit van de interventie kan van gezin tot gezin verschillen. 
Langdurige ondersteuning is mogelijk. De voortgang van de hulp wordt 
iedere drie maanden geëvalueerd. Vanuit de geïndiceerde Jeugdzorg wordt 
standaard 4 uren per week aangeboden. In de nazorgfase is een ‘vinger aan 
de pols’-contact mogelijk. De frequentie hiervan is één bezoek per twee tot 
zes weken.
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Oordeel
Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de 
databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut of 
bevindt zich in de opnameprocedure.

Bronnen
http://www.10voortoekomst.nl 

Risicofactor: Conflicten in gezin

Opvoeden & Zo

Wat houdt het in? 
Oudercursus voor het omgaan met conflicten in gezin (het aankaarten 
van problemen met gezinsmanagement). De oudercursus heeft een 
preventief doel en richt zich hoofdzakelijk op ouders die niet belast zijn 
met al te grote acute problemen. Opvoeden & Zo wordt gegeven door 
(para)professionals uit de directe omgeving van de ouders (werkers in de 
jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, opvoedingsondersteuners en 
schoolmaatschappelijk werk).

Doelgroep 
Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd 4 - 12 jaar. Daarbij wordt in 
eerste instantie gedacht aan ouders in achterstandssituaties, zoals ouders 
met een laag inkomen en/of lage opleiding van zowel autochtone als 
allochtone afkomst. 

Werkwijze 
Groepsgewijze opvoedingsondersteuning van ouders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Het is een beknopte bewerking van het Amerikaanse 
programma Winning.

Deze cursus zal ouders bewustmaken van het feit dat zij het gedrag 
van hun kinderen zelf kunnen beïnvloeden en bijsturen; zij krijgen 
basisvaardigheden aangereikt om het gedrag van hun kinderen effectief 
te beïnvloeden. Bovendien wordt bij gezinnen een opvoedingscultuur 
bewerkstelligd waarin (vergeleken met de huidige situatie) sprake is van 
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meer positieve aandacht van de ouders voor de kinderen. Ouders kunnen 
bewuster keuzes maken om ongewenst of onacceptabel gedrag van kinderen 
tegen te gaan, zoals minder fysieke straffen en meer complimenten geven. 

Doel 
Vergroten van de opvoedingscompetentie van ouders.

Tijdsinvestering
De interventie bestaat uit zes bijeenkomsten van ongeveer twee uur.

Oordeel
Het Panel Jeugdgezondheidszorg en Preventie heeft de interventie op 
06/06/2006 als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
www.opvoedenenzo.nl 
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=9&adlibtitel=Opvoede
n & zo&setembed=

Risicofactoren:  Houding ouders t.o.v. geweld
   Huiselijk geweld

Marietje Kessels Project (MKP)

Wat houdt het in? 
Het MKP is een project dat bedoelt is om de weerbaarheid van kinderen te 
vergroten. Om te voorkomen dat ze slachtoffer, of zelf dader, worden van 
grensoverschrijnend gedrag. 

Doelgroep
Leerlingen in groep 7 en 8. 

Werkwijze 
Het MKP bestaat uit twaalf lessen van zestig minuten. De lessen 
worden onder schooltijd in aanwezigheid van de leerkracht door 
opgeleide preventiewerkers gegeven. Door groepsgesprekken, fysieke 
(zelfverdedigings-)oefeningen, rollenspelen en opdrachten leren de kinderen 
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situaties van machtsmisbruik te herkennen en hun handelingsmogelijkheden 
in ongewenste of onveilige situaties te vergroten. Ook leren zij de weg naar 
hulpverlening en hoe zij om hulp kunnen vragen. 

Doel
De weerbaarheid van kinderen vergroten, zodat zij geen slachtoffer worden 
van grensoverschrijdend gedrag of zelf tot last zijn van de samenleving.

Tijdinvestering
De interventie bestaat uit twaalf lessen van ieder zestig minuten. Maximaal 
twee lessen mogen uitvallen. 

Oordeel
Het Panel Jeugdgezondheidszorg en Preventie heeft de interventie op 
15/06/2006 als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
www.weerbaarheid.nu 
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=178&adlibtitel=Mariet
je Kessels Project&setembed=

‘En nu ik…!’

Wat houdt het in?  
‘En nu ik…!’ biedt kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld 
een plek waar zij hun ervaringen kunnen delen met kinderen die hetzelfde 
hebben meegemaakt. Dit kan helend werken en vermindert de kans dat zij 
later zelf slachtoffer of pleger van huiselijk geweld worden. 

Doelgroep 
Bedoelt voor meisjes en jongens van 7 tot en met 11 jaar (basisschool groep 
4 tot en met 8) die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en voor hun 
verzorgende opvoeder.

Werkwijze 
Het programma biedt kinderen in de genoemde leeftijdscategorie het 
volgende:
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Gevoelens leren uiten over ervaringen met geweld•	

Ideeën en opvattingen bijstellen over het (gebruik van) geweld•	

Ruimte geven aan gevoelens van loyaliteit•	

Vergroten van het zelfvertrouwen•	

Positieve ervaringen opdoen•	

Versterken van sociale steun•	

De kinderen praten met elkaar, maar zijn vooral ook creatief bezig met 
tekenen, dansen, kleien en toneelspelen. Het programma bestaat uit negen 
bijeenkomsten van anderhalf uur. De groepen starten op verschillende 
plekken, meestal in een buurthuis, op verschillende momenten in het jaar.

Doel 
Het bieden van een plek aan kinderen die getuige waren van huiselijk 
geweld en voorkomen dat zij laten zelf slachtoffer of pleger van huiselijk 
geweld worden.  

Tijdsinvestering
Het programma bestaat uit negen bijeenkomsten van anderhalf uur.

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen: 
http://www.en-nu-ik.nl/index_ennuik.html
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties/en_nu_ik_folder_
verwijzers.pdf

Zorgbemiddeling allochtone ouders en kinderen

Wat houdt het in? 
Zorgbemiddeling ten behoeve van allochtone ouders en kinderen in het 
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. 

Doelgroep 
Allochtonen van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse 
achtergrond. 
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Werkwijze
Medewerkers van de GGD die de taal en cultuur van de allochtone 
doelgroepen beheersen worden ingezet voor zorgbemiddeling via de 
steunpunten Huiselijk Geweld. Een zorgbemiddelaar wordt ingezet om 
- binnen de keten waarin huiselijk geweld wordt aangepakt – de eerste 
screening uit te voeren (wat is er aan de hand, wie is erbij betrokken, zijn 
er taalbarrières, et cetera), informatie te verstrekken (over vervolgtraject, 
procedures, et cetera) en de cliënt eventueel verder te begeleiden.

Doel 
Zorgbemiddeling voor allochtone gezinnen die met huiselijk geweld te 
maken hebben, teneinde het huiselijk geweld te stoppen.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt.

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/z/7237/ 

Risicofactoren: Familiebinding
   Positieve betrokkenheid bij gezinnen
   Beloning positieve betrokkenheid bij het gezin

De Familie Lekkerbek op bezoek bij het Korein Kinderplein

Wat houdt het in? 
Een themaweek in het teken van gezond gewicht en de balans van gezond 
eten en bewegen. 

Doelgroep 
Kinderen van 0 tot 13 jaar.
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Werkwijze
Door activiteiten zoals spelletjes, het uitvoeren van experimenten en 
voorlezen, worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd om een gezond 
balans tussen eten en bewegen te creëren.  
De themaweek wordt voor ieder kinderplein en voor iedere leeftijdsgroep 
apart ingedeeld, zodat de activiteiten goed aansluiten bij de doelgroep.

Doel  
Kinderen spelenderwijs aanmoedigen tot een gezonde leefstijl en een 
gezonde balans tussen eten en bewegen. Het is bovendien de bedoeling om 
ouders en leidsters bewust te maken van het belang van gezonde voeding en 
bewegen door kennisvergroting en bewustwording.

Tijdsinvestering
De interventie duurt ongeveer 11 schooldagen (uitgaande van zes uur per 
schooldag). Alle activiteiten wat betreft voorbereiding en nabespreken zijn 
hierin meegenomen.

Oordeel 
Beoordelaars uit de praktijk en de Gezondheidsbevorderende Instelling 
hebben de interventie op 26/03/2010 als goed beschreven beoordeeld. 

Bronnen:
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/d/12599/ 

Drukke Kinderen

Wat houdt het in? 
Het interventieprogramma Drukke Kinderen is bedoeld voor ouders die niet 
weten hoe ze met hun drukke kind moeten omgaan. Het programma kan 
deze ouders handvatten bieden, zodat het kind meer kansen op een goede 
ontwikkeling krijgt en beter begrepen wordt. Dit programma blijkt tevens 
een positieve invloed te hebben op de verhouding binnen gezinnen. 

Doelgroep 
Ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar die opvoedproblemen hebben door 
het drukke gedrag van hun kind.
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Werkwijze 
Door een oudercursus van zes bijeenkomsten krijgen ouders inzicht in 
de achtergrond van het drukke gedrag van hun kind en leren zij op een 
effectieve manier met dit gedrag om te gaan. Ook wordt aandacht besteed 
aan het versterken van het zelfvertrouwen van ouders en het versterken van 
hun weerstand tegen druk gedrag van hun kinderen. 

Doel 
Het voorkomen van (ernstige) opvoedproblemen in gezinnen met een druk 
kind, door ouders inzicht te bieden in het drukke gedrag van hun kind en 
hen vaardigheden te leren hiermee om te gaan.

Tijdsinvestering
De interventie bestaat uit zes groepsbijeenkomsten voor ouders.

Oordeel
Het Panel Jeugdgezondheidszorg en Preventie heeft de interventie op 
06/06/2006 als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen 
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=112460&recordnr=15&vanuit=overzicht
&setembed=&zoek=&toon=detail 

2737.indd   82 09-06-2011   09:48:24



Domein2  

Domein
2



Verwey-
Jonker 

Instituut
PO-Raad

 83

Domein 2	

 School

Risicofactoren: Gebrek aan binding met de school 
   Pesten of slachtoffer van pesten
   Positieve beloning bij school
   Inzet van leerlingen in de klas

No-Blame methode 

Wat houdt het in?
Specifieke methode om pestgedrag aan te pakken. De nadruk bij deze 
methode ligt echt bij pesten en het proces hier omheen. 

Doelgroep 
Leerlingen van het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs, schoolpersoneel 
en ouders.

Werkwijze 
De focus van de No-Blame methode ligt op pesten als groepsproces. Er 
worden dan ook geen straffen gegeven aan de pester. Ieder kind doet mee in 
het gehele proces. Kinderen worden hier bewust van gemaakt. Door het hele 
proces in te zien kan de docent de situatie beter aanpakken.

Doel 
Aanpakken van pestgedrag en kinderen bewuster en verantwoordelijker 
maken voor pestgedrag. Het bijbrengen van sociale normen en waarden. 

Tijdsinvestering
De interventie methode duurt 1 dag (zes uur exclusief pauzes).

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.
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Bronnen:
http://gedragopschool.come2me.nl/328678/Interventies  
http://www.noblame.nl/ 

EQUIP

Wat houdt het in? 
Een programma dat jongeren met antisociaal gedrag motiveert elkaar te 
helpen en positief gedrag van elkaar te leren. 

Doelgroep 
Jongeren van 12 - 18 jaar.

Werkwijze 
De negatieve (groeps/straat)cultuur van deze jongeren wordt omgebogen 
tot een positieve (groeps)cultuur, waarin de jongeren rekening met elkaar 
houden en elkaar helpen hun problemen op te lossen. Jongeren beginnen met 
hulpbijeenkomsten waarin ze elkaar leren te vertrouwen. Vervolgens leren 
ze bepaalde sociale vaardigheden en technieken te beheersen. Deze worden 
onderverdeeld over 10 tot 13 groepsbijeenkomsten met verschillende thema’s. 

Doel 
De jongeren leren uiteindelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
denken en handelen. Bijkomende doelstellingen zijn: Het verbeteren van 
moreel besef, het vergroten van sociale vaardigheden, et cetera.

Tijdsinvestering
Het programma duurt gemiddeld twintig weken. Per week worden vijf 
bijeenkomsten gehouden.

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdzorg en 
psychosociale/pedagogische preventie) heeft de interventie op 19/02/2010 
als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
www.equipnederland.com 
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Taakspel

Wat houdt het in? 
Taakspel is een groepsgerichte werkwijze, waarbij leerlingen tijdens de 
reguliere lessen met een spel leren zich beter aan groepsregels te houden. 

Doelgroep 
Kinderen en leraren van de basisschool. 

Werkwijze 
De groep van een basisschool wordt na een observatieperiode door de 
leerkracht in teams verdeeld. Leerlingen die bij elkaar in een team zitten, 
stimuleren elkaar zich aan de regels te houden, zodat zij als team in 
aanmerking komen voor een beloning. De leerkracht wordt geleerd vooral 
aandacht te besteden aan gewenst gedrag. Als uitbreiding op Taakspel in 
de groep is Taakspel voor op de speelplaats ontwikkeld. De inhoudelijke 
overeenkomsten tussen beide taakspellen zijn aandacht voor positieve regels 
en het belonen van gewenst gedrag. 

Doel 
Verminderen van beginnend probleemgedrag in een vroeg stadium en 
om te buigen in positiever gedrag. Dit kan een positief onderwijsklimaat 
bevorderen.

Tijdsinvestering
De implementatie van de interventie bestaat uit drie fasen. Iedere fase 
duurt ongeveer drie maanden. De getrainde begeleiders ontvangen 18 
uur per jaar aan training en besteden 20 uur per leerkracht per jaar aan 
coaching. De leerkrachten ontvangen per jaar 8 uur aan training en worden 5 
uur (10x een half uur) per jaar gecoacht. 

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie jeugdzorg en 
psychosociale/pedagogische preventie) heeft de interventie op 19/02/2010 
als bewezen effectief beoordeeld.
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Bronnen
http://www.cedgroep.nl/primair-onderwijs/lespraktijk/
leerkrachtcompetenties/~/media/Fotos%20sectoren/PO/Taakspel%20
20informatiebrief%2020voor%2020basisscholen.ashx 
http://www.nji.nl/eCache/DEF/37/990.
cmVjb3JkbnI9NTAyJmFkbGlidGl0ZWw9VGFha3NwZWwmc2V0ZW1iZWq9.html

PRIMA anti-pestmethode

Wat houdt het in? 
Het PRIMA-project staat voor ‘proefimplementatie anti-pestbeleid 
in het basisonderwijs’. Deze methode wordt door de GGD of de 
onderwijsbegeleidingsdienst aangeboden aan scholen. 

Doelgroep 
Kinderen van 4 - 12 jaar en schoolpersoneel

Werkwijze 
De PRIMA-methode is meer dan alleen een lesmethode. Naast leerboekjes 
voor kinderen in groep 6, 7 en 8 bestaat de methode ook uit een 
‘pestmeter’, ‘sociogram’ en een handleiding voor basisscholen en 
begeleiders. Er zijn ook trainingen beschikbaar voor ondersteuning van 
PRIMA-begeleiders, et cetera. De gehele methode is driedimensionaal: op 
schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. 

Doel 
Het verschaffen van duidelijkheid aan schoolmedewerkers over het anti-
pestbeleid. In kaart brengen welke factoren de uitvoering/continuering 
van het anti-pestbeleid bepalen en daarnaast afname van pestgedrag door 
leerlingen in de groepen 6 t/m 8.

Tijdsinvestering
De methode vraagt een tijdsinvestering van 50 uur. 

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, 
preventie en gezondheidsbevordering) heeft de interventie op 05/11/2009 
als waarschijnlijk effectief beoordeeld.
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Bronnen
www.primamethode.nl 
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/intervewww.primamethode.
nlnties/p/4217/ 
http://www.nji.nl/eCache/DEF/37/990.
cmVjb3JkbnI9NDc1JmFkbGlidGl0ZWw9UFJJTUEtbWV0aG9kZSZzZXRlbWJlZD0.
html
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Domein 3	

 Kinderen en jongeren

Risicofactoren: Houding die probleemgedrag bevordert
   Attitude van vrienden ten opzichte van geweld

Kappen met asociaal gedrag ( FF Kappe)

Wat houdt het in? 
‘FF Kappe’ richt zich op het terugdringen van overlastgevend gedrag van 
jongeren. De interventie is geinsprireerd door de Acceptable Behaviour 
Contracts (ABC) en Anti-Social Behaviour Orders (ASBO) uit Engeland.

ABC’s zijn vrijwillige overeenkomsten waarin de betrokken personen 
afspreken geen asociaal of overlastgevend gedrag meer zullen vertonen. 
Tevens krijgen de betrokkenen, eventueel ook het gezin waarin ze 
verblijven, ondersteuning of hulpverlening aangeboden. ASBO’s zijn 
gerechtelijke bevelen waarbij individuen worden gesommeerd te stoppen 
met bepaald gedrag op straffe van strafrechtelijke vervolging. Een ASBO 
wordt publiekelijk bekend gemaakt en bij de handhaving van de ASBO’s 
spelen buurtbewoners en lokale instanties een belangrijke rol.

Doelgroep 
Jongeren van 12 - 24 jaar.

Werkwijze 
FF Kappe maakt gebruik van twee instrumenten: een overeenkomst op basis
van vrijwilligheid (dus geen contract in de formeel-juridische betekenis) en, 
eventueel en daaropvolgend, een gedragsbevel9. 

9 Sommige elementen uit de Engelse aanpak, vooral het bekend maken van een 
gedragsbevel (het zogenaamde ‘naming and shaming’), mogen in Nederland niet 
worden toegepast.
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Deze jongeren worden geselecteerd en ze krijgen dan een FF Kappe-
contract. Hierin staat precies welke gedragingen ze niet meer mogen 
vertonen. Zowel de jongeren als hun ouders dienen het contract te 
ondertekenen. Het contract wordt ook opgenomen in de persoonsdossiers. 
Wanneer een jongere zich niet houdt aan het contract, kan hij een door de 
burgemeester uitgevaardigd gedragsbevel, het FF Kappe-bevel, opgelegd 
krijgen. Overtreding van dit FF Kappe-bevel kan strafrechtelijk worden 
vervolgd. 

Doel 
Terugdringen van asociaal gedrag onder jongeren.

Tijdsinvestering
Eén jaar.

Oordeel
Er is een plan en procesevaluatie uitgevoerd naar de interventie. 
Effectonderzoek ontbreekt echter. De  methode is in Nederland nog niet op 
effectiviteit beoordeeld.

Bronnen: (pilot in Rotterdam)
http://www.vng.nl/Praktijkvoorbeelden/DI/2008/Rotterdam_ff-kappe.pdf 

Risicofactor: Vroeg begin van probleemgedrag

Vrienden

Wat houdt het in? 
Vrienden is een vertaling van een Australisch programma, genaamd Friends. 
Het programma bestaat uit tien groepsbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten leren jongeren aan de hand van oefeningen verschillende 
vaardigheden en technieken die hen helpen om te gaan met gevoelens van 
angst en depressie. 

Doelgroep 
Kinderen en jongeren van 7 – 16 jaar.
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Werkwijze 
De oefeningen richten zich op drie gebieden die van invloed zijn op het 
ontwikkelen en het in stand houden van een angst- of depressiestoornis: 
lichamelijke reacties, gedachten en leer- en gedragsprocessen. Ook zijn er vier 
bijeenkomsten voor kinderen waarbij ze deze onderwerpen kunnen bespreken. 

Doel 
Deze interventie wil angst- en depressiestoornissen bij jeugdigen voorkomen 
en behandelen, de emotionele veerkracht vergroten en dapper gedrag doen 
toenemen.

Tijdsinvestering
Het programma bestaat uit (bij voorkeur) wekelijkse bijeenkomsten van 45 
tot 60 minuten.

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdzorg en 
psychosociale/pedagogische preventie) heeft de interventie op 23/04/2010 
als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen 
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/v/13165/ 

Risicofactor: Gezonde opvattingen en normen

Kids in Balance

Wat houdt het in? 
Workshops over gezondheid voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. 

Doelgroep 
Kinderen uit groep 7 en 8. 

Werkwijze 
Gasttrainers geven interactieve workshops op basisscholen. De kinderen 
worden bewust gemaakt van het belang van gezonde voeding, regelmatige 
beweging en het hebben van een positief zelfbeeld. Het programma bestaat uit 
4 workshops van ieder 2,5 uur en wordt in een periode van 6 weken gegeven.
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Doel 
Kinderen leren dat zij zelf keuzes kunnen maken voor een gezonder en 
gelukkiger leven; zij leren hoe zij zelf die keuzes kunnen maken.

Tijdsinvestering
De drie workshop vinden gedurende een periode van vier week plaats. Elke 
workshop duurt 2,5 uur.

Oordeel
Een afstudeerscriptie laat positieve (eerste) resultaten zien. De methode is 
in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://www.kidsinbalance.nl/

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

Wat houdt het in? 
PAD is een programma dat de sociaal-emotionele ontwikkeling wil 
stimuleren van kinderen van 4 tot 12 jaar in het regulier en speciaal 
basisonderwijs, en in scholen voor speciaal onderwijs binnen een Regionaal 
Expertise Centrum (REC). 

Doelgroep  
Kinderen van 4 tot 12 jaar in het regulier en speciaal basisonderwijs en in 
scholen voor speciaal onderwijs binnen een REC. Leerkrachten vormen de 
intermediaire doelgroep. 

Werkwijze 
Scholen krijgen diverse materialen en instrumenten aangereikt, zoals 
een handboek voor docenten, een pakket voor specifieke doelgroepen 
en draaiboek voor een oudercursus. Op deze manier kunnen scholen op 
systematische en planmatige wijze de sociaal- emotionele ontwikkeling van 
de leerling bevorderen. 

Er bestaan twee versies: het leerplan voor de brede doelgroep en het 
leerplan voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder voor verstandelijk en 

2737.indd   92 09-06-2011   09:48:24



93

meervoudig gehandicapte kinderen. Het leerplan voor de brede doelgroep 
bestaat uit 7 mappen met 161 lessen voor de groepen 1-2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, 
verdeeld over 8 leerjaren. Het leerplan kent vier hoofdthema’s: zelfbeeld, 
zelfcontrole, emoties en problemen oplossen. 

Doel
PAD wil de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren. 

Tijdsinvestering
Het gehele traject duurt 20 uur. 

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdzorg en 
psychosociale/pedagogische preventie) heeft de interventie op 07/10/2010 
als waarschijnlijk effectief beoordeeld.

Bronnen
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=37&adlibtitel=Program
ma%20Alternatieve%20Denkstrategieën%20(PAD)&setembed 
http://svo.feo.hvu.nl  
www.speciaalbekwaam.nl  

Levensbeschouwing (aanvulling op het programma Werken met Leefstijl)

Wat houdt het in? 
Het programma Levensbeschouwing is een aanvulling op het programma 
van Leefstijl. In het programma Levensbeschouwing komen zowel verhalen 
als onderwerpen uit de vijf grote religies aan bod, als enkele verhalen 
uit andere (ook niet-religieuze) tradities. Er ligt een accent op de joods-
christelijke traditie, de traditie waarin de Nederlandse cultuur vooral 
geworteld is. In de lessen worden daar waar mogelijk verbindingen gelegd 
tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken. 

Doelgroep 
Kinderen en hun ouders en scholen in het primair en voortgezet onderwijs.
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Werkwijze 
Bij de keuze van de verhalen en lesonderwerpen is uitgegaan van de 
culturele, historische context van Nederland, zodat traditioneel belangrijke 
en bekende verhalen aan bod komen. 

Doel 
Kinderen kennis laten maken met hoofdzaken over geestelijke stromingen 
die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.

Tijdsinvestering
Niet bekend.

Oordeel
Nog niet bekend. Het programma Leefstijl waarvan de module levensbeschouwing 
als invulling gebruikt kan worden is door het Panel Jeugdgezondheidszorg en 
Preventie op 27/06/2007 als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
http://www.leefstijl.nl/werken-met-leefstijl/leefstijl-voor-primair-
onderwijs.html 
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/l/13159/ 

Relaties en Seksualiteit

Wat houdt het in? 
Een lespakket voor de basisschool over de ontwikkeling van relaties en 
seksualiteit. Het betreft een thematisch geïntegreerd programma dat in 
opbouw aansluit bij de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling van 
jonge kinderen. 

Doelgroep 
Kinderen van 4 – 12 jaar.

Werkwijze 
Het pakket bestaat uit drie katernen voor de onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw. Hierin komen verschillende thema’s aan bod. Voorbeelden 
zijn: het zelfbeeld en het lichaam, verschillen tussen jongens en meisjes, 
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prettige en minder prettige contacten, verliefdheid, relaties, veranderingen 
in de puberteit, internet, voortplanting, anticonceptie, seksuele risico’s en 
seksueel misbruik. 
Onder coördinatie van de Rutgers Nisso Groep en in samenwerking met de 
GGD wordt het lespakket jaarlijks tijdens de Week van de Lentekriebels 
onder de aandacht gebracht van het basisonderwijs.

Doel 
Kinderen ondersteunen om zich tot iemand te ontwikkelen die respect heeft 
voor zichzelf en anderen en zich bewust is van de gevoelens, wensen en 
opvattingen van zichzelf en anderen. Op deze manier kan een kind steeds 
beter gefundeerde beslissingen nemen op het gebied van seksualiteit.

Tijdsinvestering
Het lespakket bestaat uit 14 thematische lessen voor de onderbouw, 12 
thematische lessen voor de middenbouw en 20 thematische lessen voor de 
bovenbouw.

Oordeel
De interventie is door beoordelaars uit de praktijk en het 
Gezondheidsbevorderende Instelling op 26/03/2010 beoordeeld als ‘goed 
beschreven’.

Bronnen
www.rng.nl
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/r/12337/ 

Waarden en normen in het jeugdwerk 

Wat houdt het in? 
Het programma gaat over inzicht geven in de betekenis van waarden en 
normen. Er worden handvatten aangereikt aan deelnemers die hen leren 
bewuster om te gaan met waarden en normen. Het programma is bedoeld 
voor mensen die normen en waarden moeten overdragen aan jongeren. 
Tevens worden er ook voor jongeren activiteiten georganiseerd. 
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Doelgroep
Kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar, medewerkers en toekomstige 
begeleiders van kinderen en jongeren.

Werkwijze 
De methodiek wordt projectmatig in fases gegeven. Men begint met een 
initiatiefase, daarna een definitiefase, een ontwerpfase, een voorbereidings-
fase, de realisatiefases 1 en 2 tot slot de nazorg of evaluatiefase.
Het programma begint met een introductie voor alle betrokkenen. Er zijn 
trainingen om draagvlak voor het onderwerp te creëren en lokaal deskundige 
sleutelfiguren te scholen. Het gaat om trainingen voor medewerkers en 
toekomstige begeleiders, voor intermediairs zoals leerkrachten, leidsters 
van peuterspeelzalen, vrijwilligers in de vrijetijdssector en het verenigings-
leven, en voor begeleiders van oudercursussen. Vervolgens worden er 
discussie- en themabijeenkomsten voor diverse groepen georganiseerd, zoals 
ouders, buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk en sportverenigingen.
Voor kinderen en jongeren worden activiteiten georganiseerd, zoals het 
‘meespeeltheater’ en een  ‘vooroordelenspel’, zowel binnen schooltijd 
als in de vrije tijd. Ook worden er activiteiten voor alle inwoners 
georganiseerd, zoals leuzen, stellingen en een verhalenronde.

Doel 
Het programma ‘Waarden en normen in het jeugdwerk’ wil bijdragen aan 
een verbetering van het pedagogische klimaat binnen het jeugdwerk.

Tijdsinvestering
De methode bestaat uit zeven fasen.

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://www.ctcholland.nl/eCache/DEF/38/722.html
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Risicofactor: Sociale vaardigheden van kinderen

Good Behavior Game

Wat houdt het in? 
Good Behavior Game is een gedragsstrategie voor kinderen in de klas. De 
strategie helpt kinderen samenwerken en een positieve leeromgeving te 
creëren. De strategie is ontwikkeld op basis van resultaten uit preventieve 
methoden en wetenschappelijk onderzoek. 

Doelgroep
Leerlingen uit de eerste en tweede klas van de middelbarse school die een 
groter risico hebben om agressief en verstorend gedrag te vertonen.

Werkwijze 
Een beloningssystemen voor groepjes (teams) kinderen in de klas die zich 
houden aan de criteria voor goed gedrag. Voorbeelden zijn: rustig werken, 
opvolgen van aanwijzingen en beleefd zijn tegen elkaar. 

Doel 
De strategie moedigt de kinderen aan om regels op te volgen en goede 
leerlingen te zijn (peer encouragement). Tegelijkertijd kunnen docenten hun 
academische vaardigeden versterken op het gebied van positief gedrag. 

Tijdsinvestering
Leerkrachten ontvangen 60 uur training in het programma voorafgaand 
aan de implementatie. Daarnaast ontvangen zij maandelijkse supervisie en 
feedback van de trainers. 

Oordeel
Gedegen wetenschappelijk onderzoek in het buitenland laat positieve 
resultaten zien. De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit 
beoordeeld.

Bronnen
http://www.jhsph.edu/prevention/publications/gbg.pdf 
http://www.neglected-delinquent.org/nd/resources/spotlight/goodbg.asp 
http://evidencebasedprograms.org/wordpress/?page_id=81 
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Peer Mediation

Wat houdt het in? 
Peer Mediation is een methode om conflicten tussen jongeren en/of 
leerlingen aan te pakken en is ontwikkeld vanuit het veld van mediation. 
Deze methode houdt in dat leerlingen op school als conflictbemiddelaars 
worden opgeleid, om tussen conflicten van andere jongeren te bemiddelen. 
Scholen in alle vormen van onderwijs kunnen deze methode inzetten. 

Doelgroep 
Scholen kunnen leerlingen tot mediators laten opleiden. Dit kan in alle 
vormen van het onderwijs, van basisschool tot de universiteit. 

Werkwijze 
Een gesprek met een medeleerling is vaak effectiever dan met een leraar. 
Daarom worden leerlingen ingezet om bij een conflict te bemiddelen. Een 
leerling is voor een andere leerling toegankelijk en leerlingen onderling 
kennen de thema’s die leeftijdsgenoten bezighouden. 

Doel 
Leerlingen leren omgaan met conflicten.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is afhankelijk van de instelling die Peer Mediation 
aanbied.

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen
http://www.onderwijsmediation.nl/pagina/peer_mediation 
http://www.expertisecentrum.org/NL/peer%20mediation.aspx 
http://www.nmi-mediation.nl/ 
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VISEON: VolgInstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Wat houdt het in?
VISEON is een digitale, halfjaarlijkse meting voor leerlingen en leraren in het 
basisonderwijs.  
De vragenlijst voor leraren is gebaseerd op de observaties van de leerkracht 
van de leerlingen van groep 3 tot en met 8. In de lijst komen vier aspecten 
van het sociaal-emotioneel functioneren aan bod: zorgvuldige versus 
onzorgvuldige werkhouding, aangenaam versus storend gedrag, emotionele 
stabiliteit versus emotionele instabiliteit en sociaal versus teruggetrokken 
gedrag. 
De vragenlijst voor leerlingen is een zelfbeoordelingslijst voor kinderen van 
eind groep 5 tot en met medio groep 8. In de vragenlijst komen de factoren 
zelfvertrouwen, werkhouding, relatie met de leerkracht, relatie met andere 
leerlingen en schoolbeeld aan bod. De combinatie van de resultaten van de 
twee lijsten brengt het sociaal-emotionele functioneren van twee kanten in 
kaart, waardoor er een completer beeld ontstaat. 

Doelgroep  
Leerlingen van groep 3 tot en met 8.

Doel 
Het snel in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen in deze groepen.

Tijdsinvestering
Het instrument bestaat uit twee digitale vragenlijsten die twee keer per jaar 
worden ingevuld.

Oordeel
De Commissie Testaangelegenheid Nederland beoordeelt het instrument op 
24/06/2004 als volgt:

Uitgangspunten bij testconstructie voldoende•	

Kwaliteit van het testmateriaal  goed•	

Kwaliteit van de handleiding  goed•	

Normen    voldoende •	

Betrouwbaarheid   goed•	

Begripsvaliditeit   goed•	
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Constructvaliditeit nvt/onvoldoende (De test is •	

volgens de auteur(s)/uitgever niet 
bedoeld voor voorspellend gebruik, 
criteriumvaliditeit is derhalve niet van 
toepassing. Wanneer deze test wordt 
ingezet in situaties waarin voorspelling 
wel aan de orde is, geldt het 
oordeel onvoldoende, omdat er geen 
onderzoek naar de criteriumvaliditeit 
is verricht.)

Bronnen:
http://www.cito.nl/po/lovs/lvs/producten/digitaal/eind_fr_viseon.htm
http://toetswijzer.kennisnet.nl/toetsinfo.asp?Mode=COTAN&toe_id=90

Kindercoaching

Wat houdt het in? 
Kinderen kunnen soms last hebben van faalangst of onzekerheid. Dit kan 
de schoolresultaten of de sociale vaardigheden van kinderen behoorlijk in 
de weg staan. Als ouder is het vaak erg lastig om daar mee om te gaan; zij 
kennen soms niet de juiste technieken om de onzekerheid aan te pakken 
of hebben te weinig afstand tot de problematiek van hun kind. NLP (Neuro 
Linguïstisch Programmeren) werkt vaak goed bij kinderen; ze hebben 
levendige fantasie en vinden NLP-technieken meestal leuk en makkelijk. 

Doelgroep 
Kinderen in alle leeftijden.

Werkwijze 
Tijdens een coachingsgesprek met de kindercoach wordt er samen (ouders, 
coach en kind) gekeken naar wat voor soort problemen het kind ervaart. 
Het kind krijgt naderhand oefeningen mee voor thuis en op school, de 
oefeningen bestaan uit speelse technieken. De coaching bestaat uit 
ongeveer drie sessies van een uur. 
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Doel 
Kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen, zich beter te ontspannen 
en beter om te gaan met leraren, ouders en vriendjes en vriendinnetjes op 
school. 

Tijdsinvestering
Twee tot drie sessies van een uur.

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://www.robin-stevens.nl/coaching/kindercoaching/?gclid=CObs8IiCiaMC
FYN_3god-X4ZaA 

Methode “Ho, tot hier en niet verder …!” 

Wat houdt het in? 
Deze methode bevordert de psychosociale weerbaarheid van het kind. 
De methode werkt vanuit de gedachte dat er een verband bestaat tussen 
het psychisch functioneren van een kind en de sociale interactie met de 
omgeving. 

Doelgroep 
Kinderen van 7 -12 jaar en ouders.

Werkwijze 
Kinderen leren zichzelf en andere respecteren. Zij leren bewust om te gaan 
met en te luisteren naar lichaamssignalen en gevoelens van zichzelf en 
anderen. Zij leren zich te uiten door het aangeven van hun grenzen. Ook 
leren zij de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag in te zien en die 
verantwoordelijkheid ook te nemen. 
De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten in van groepjes van zes tot acht 
kinderen. Door spelen en bewegen leren ze de vaardigheden uit te voeren en 
zich eigen te maken.
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Doel 
De cursus leert kinderen vertrouwen in zichzelf te hebben en leert zijn of 
haar gedrag en gevoel af te stemmen op omgeving.  

Tijdsinvestering
De methode bestaat uit een training voor kinderen van 12 lessen van 1,5 uur 
en een cursus voor ouders van 4 avonden van 2,5 uur. 

Oordeel
quasi-experimenteel onderzoek laat positieve effecten zien. De methode is 
in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://www.praktijkdansendhart.nl/Toelichting-Methode%20en%20
Cursus%20’Ho%20tot%20hier%20en%20niet%20verder’.pdf 

Sociale vaardigheidstraining 

Wat houdt het in? 
Kinderen leren in deze training sociale vaardigheden, ze leren hoe ze 
vrienden kunnen maken en hoe ze met anderen een gesprek aan kunnen 
gaan. Ook leren ze om te gaan met kritiek,  pesten, angst, onzekerheden en 
conflicten.  

Doelgroep 
Kinderen in alle leeftijden.

Werkwijze 
De training richt zich op het gedragsrepertoire van kinderen en probeert dit 
zo mogelijk uit te breiden. Veel kinderen uiten zich op beperkte, en niet 
altijd de juiste, manieren. Bijvoorbeeld door te slaan of te schelden. Deze 
training is een vorm van psycho-educatie. Kinderen leren hoe zij zich beter 
kunnen uiten en reageren op situaties in hun omgeving. 

Doel 
Kinderen sociale vaardigheden bijbrengen en hun horizon verbreden. 
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Tijdsinvestering
Afhankelijk van de instelling die de sociale vaardigheidstraining aanbied.

Oordeel
De eerste resultaten zijn positief. De methode is in Nederland nog niet op 
effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://gedragopschool.come2me.nl/328678/Interventies 

Plezier op school

Wat houdt het in? 
‘Plezier op school’ is een zomercursus. De cursus heeft tot doel de sociale 
competenties van aanstaande brugklasser te vergroten, zodat ze goed en 
voorbereid kunnen starten in het voortgezet onderwijs.

Doelgroep 
Aanstaande brugklassers en hun ouders.

Werkwijze 
Dit is een tweedaagse cursus die in de laatste week van de 
zomervakantie wordt aangeboden. De totale interventie bestaat uit 
een kennismakingsgesprek met ouders/verzorgers en kind, een psycho-
educatieve ouderbijeenkomst, de tweedaagse zomercursus, een evaluatief 
eindgesprek met de ouders en een terugkombijeenkomst voor de deelnemers 
na 6 weken.  
Gedurende de zomercursus helpen de trainers om de kinderen in 
groepsverband inzicht te geven in de invloed van denken op gevoel en 
gedrag, negatieve (niet-helpende) gedachten om te buigen in helpende 
gedachten, om te gaan met spanning en zich sociaal vaardiger te gedragen. 
De cursus is van belang in de aanloop naar het voortgezet onderwijs. In de 
cursus maakt men gebruik van diverse methodieken, zoals psycho-educatie, 
zelfinstructie, groepsgesprekken, ontspanningsoefeningen, ‘modelling’, 
rollenspellen en feedback .  
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Doel 
Aanstaande brugklassers sterker, zelfverzekerder te maken en bepaalde 
competenties aan te leren waardoor zij prettig naar het voortgezet 
onderwijs kunnen gaan.

Tijdsinvestering
Twee dagen.

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen
www.plezieropschool.nl 

Training Sociale Vaardigheden voor kinderen 

Wat houdt het in? 
Een groepstraining om sociale vaardigheden bij kinderen te bevorderen. 
De dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten is niet voor ieder kind even 
gemakkelijk. Deze training omvat vijf bijeenkomsten; ouders worden 
betrokken in een uitgebreid oriëntatiegesprek. 

Doelgroep 
Kinderen van 8 - 12 jaar en hun ouders.

Werkwijze 
In de bijeenkomsten wordt onder andere aandacht besteed aan het 
kennismaken met anderen, inzicht verwerven in gevoelens, zelfacceptatie, 
acceptatie van de ander en het verschil tussen verbale en non-verbale 
communicatie. Thema’s die verder aan bod komen zijn: iets vragen aan een 
ander, reageren op afwijzing, compromissen sluiten en hoe je kunt reageren 
op pestgedrag van anderen. 

De vaardigheden worden eerst in de groep besproken en in een veilige setting 
geoefend. Na iedere bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht meegegeven. 
Door thuis, in de eigen situatie aan de slag te gaan met de opdrachten, 
kunnen de geleerde vaardigheden geoefend en verankerd worden. Aan het 
eind van de training wordt een eindevaluatie met de ouders gehouden.
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Doel 
Sociale vaardigheden bij kinderen bevorderen. 

Tijdsinvestering
De kinderen volgen een training die bestaat uit vijf bijeenkomsten. 
Voorafgaand aan de training vindt een gesprek met ouders plaats. Na afloop 
van de training wordt de training met de ouders geëvalueerd. 

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen
http://www.pccnederland.nl/pz/sociale-vaardigheidstraining.php 

Werken met Leefstijl

Wat houdt het in? 
Een programma dat zich richt op de ontwikkeling van sociaal-emotionele 
vaardigheden. Het programma besteedt aandacht aan vaardigheden als 
kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, 
assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, 
risico’s inschatten en doelen stellen. 

Doelgroep 
Kinderen en hun ouders en scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Werkwijze 
Het programma van Leefstijl bestaat uit (les)materiaal en trainingen voor 
scholen en organisaties die met kinderen werken. De docenten leren de 
methode die ze vervolgens in de lessen kunnen toepassen. De methode 
houdt onder andere in dat leerlingen zich bewust worden van de normen en 
waarden in de maatschappij. Samen met klasgenoten voeren ze activiteiten 
en opdrachten uit die het besef van goed met elkaar omgaan versterken. 

Doel 
Leefstijl wil opbouwend gedrag en positieve betrokkenheid stimuleren door 
het oefenen van sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Het doel is 
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om op deze manier te bewerkstelligen dat jongeren zich ontwikkelen tot 
sociale vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. 

Tijdsinvestering
Het programma bestaat uit zes leefstijlthema’s. Het aantal lessen is 
onbekend. Er worden acht workshops voor ouders georganiseerd. 

Oordeel
Het Panel Jeugdgezondheidszorg en Preventie heeft de interventie op 
27/06/2007 als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
http://www.leefstijl.nl/werken-met-leefstijl.html

Levensvaardigheden

Wat houdt het in? 
Een sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma voor leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. Bedoeld om de ontwikkeling van sociale en 
emotionele vaardigheden van deze groep te stimuleren. 

Doelgroep 
14 – 17-jarigen in alle typen van het voortgezet onderwijs.

Werkwijze 
Dit sociaal-emotionele vaardigheidsprogramma voor leerlingen gaat in 
veertien lessen in op emotionele en sociale vaardigheden. Het is een 
lesprogramma dat door docenten ingezet kan worden. 

Doel 
Het bevorderen van sociale vaardigheden van leerlingen. 

Tijdsinvestering
De docenten krijgen een training van drie dagen  om te werken met het 
programma. De docenten besteden 14 lessen aan Levensvaardigheden. De 
school kan kiezen voor speciale uren of het aanbieden van het programma in 
mentoruren.
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Oordeel
Het Panel Jeugdgezondheidszorg en Preventie heeft de interventie op 
07/07/2007
als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld. De interventie had 
in eerste instantie het oordeel ‘deels effectief’, maar aanscherpte 
criteria  voor bewezen effectiviteit maken een herbeoordeling door de 
Erkenningscommissie (Jeugd)Interventies noodzakelijk. In afwachting 
daarvan is het paneloordeel ‘deels effectief’ hier vervangen door 
‘theoretisch goed onderbouwd’.

Bronnen
http://www.jeugdinterventies.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=38&adli
btitel=Levensvaardigheden&setembed= 

Risicofactor: Probleemgedrag: jeugddelinquentie

Nieuwe Perspectieven

Wat houdt het in? 
Door jeugdigen nieuwe perspectieven te bieden wordt getracht crimineel 
en/of risicogedrag, of herhaling van dergelijk gedrag, te voorkomen.

Doelgroep
Verschillende groepen jongeren van 12 - 23 jaar.

Werkwijze 
Jongeren krijgen ‘nieuwe perspectieven’ op de verschillende leefgebieden 
waar zij problemen hebben, zoals huisvesting, gezondheid, gezinsleven, 
vrienden en beheer van financiën. Per leefgebied worden subdoelen 
geformuleerd, afhankelijk van de problemen. Meestal zijn niet alle 
problemen na de kortdurende interventie Nieuwe Perspectieven opgelost. 
Voor de resterende problemen vervult Nieuwe Perspectieven een brugfunctie 
naar andere voorzieningen. 

Doel 
Gedrag van probleemjongeren aanpakken door jongeren nieuwe kansen 
en inzichten te bieden waardoor ze hun problemen kunnen oplossen. De 
interventie moet een brug zijn naar een beter leven. 
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Tijdsinvestering
Het traject neemt (ongeveer) drie maanden in beslag. Deze drie maanden 
zijn onverdeeld in twee fasen. De derde (nazorg)fase duur twaalf weken. 
De begeleidingstijd van de jongeren bedraagt gemiddeld acht uur per week. 
Het programma duurt ongeveer een jaar. 

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie jeugdzorg en 
psychosociale/pedagogische preventie) heeft de interventie op 24/04/2009 
als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
http://www.jeugdinterventies.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=379&ad
libtitel=Nieuwe%20Perspectieven&setembed  

Denken en Voelen
 
Wat houdt het in? 
Denken en Voelen is een training om jongeren te leren situaties rationeler 
en realistischer te beoordelen, zodat ze minder emotionele problemen 
hebben en zich effectiever kunnen gedragen. Dit kan mogelijk tot een 
gelukkiger leven van kinderen leiden. 

Doelgroep 
Jongeren van 12 – 18 jaar.

Werkwijze 
Deze training bestaat uit 10 lessen. In de lessen brengen de trainers samen 
met de jongeren in kaart hoe de jongeren betekenis geven aan allerlei 
gebeurtenissen en omstandigheden die als aanleiding voor hun gedrag 
worden beschouwd. De jongeren leren daarna deze betekenisgeving 
rationeler te maken. Hierdoor kunnen ze hun gedrag beter in de hand 
houden. Ook leren ze onderscheid te maken tussen rationele en irrationele 
eisen. De jongeren leren uiteindelijk zelf irrationele gedachten onschadelijk 
te maken.
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Doel 
Jongeren handvatten aanreiken waardoor zij hun eigen gedrag beter onder 
controle kunnen krijgen en beter kunnen leven met hun directe omgeving en 
in de samenleving. 

Tijdsinvestering
Het traject neemt (ongeveer) drie maanden in beslag. Deze drie maanden 
zijn onverdeeld in twee fasen. De derde (nazorg)fase duur twaalf weken. De 
begeleidingstijd van de jongeren bedraagt gemiddeld acht uur per week. Het 
programma duur ongeveer een jaar. 

Oordeel
De Erkenningscommissie Interventies (Deelcommissie Jeugdzorg en 
psychosociale/pedagogische preventie) heeft de interventie op 24/04/2009 
als theoretisch goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
http://www.jeugdinterventies.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=27&adli
btitel=Denken%20en%20voelen&setembed= 

Big Brother, Big Sister

Wat houdt het in? 
Door kinderen en jongeren te koppelen aan vrijwilligers kunnen kinderen om 
uiteenlopende redenen extra aandacht en steun krijgen. 

Doelgroep 
Kinderen en jongeren van 5 - 18 jaar.

Werkwijze 
Een kind onderneemt samen met een toegewezen vrijwilliger leuke dingen, 
zoals winkelen, sporten, koken, naar de bioscoop gaan, maar ook samen 
huiswerk maken of praten. De vrijwilligers worden verstrekt en gekoppeld 
door Big Brother, Big Sister. 
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Doel 
Een ‘maatje’ bieden waar het kind of de jongere kan bouwen. Iemand die 
specifieke aandacht heeft voor hetgeen waar kinderen en jongeren zich mee 
bezig houden. 

Tijdsinvestering
De jongeren en hun begeleider zien elkaar wekelijks gedurende het 
schooljaar en soms tijdens schoolvakanties.

Oordeel
Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de 
databank effectieve jeugdinterventie van het Nederlandse Jeugdinstituut 
of bevindt zich in de opnameprocedure. Internationaal onderzoek laat 
positieve effecten op korte en lange termijn zien.

Bronnen   
www.bbbsi.org  
www.bbbs.org 
http://www.bbbs-rotterdam.nl/ 

Giving back

Wat houdt het in? 
Stichting Giving Back begeleidt (bewezen) talentvolle en ambitieuze 
scholieren, die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben om 
hun talenten optimaal te benutten. 

Doelgroep 
Havo- en vwo-scholieren tussen de 15 en 18 jaar.

Werkwijze 
Giving Back probeert rolmodellen voor een leidinggevende posities in de 
publieke sector of het bedrijfsleven te creëren. Dit gebeurt op twee manieren:

In elk van de vier deelnemende steden worden dertig havo/vwo-•	

scholieren per jaar geselecteerd. Dit gebeurt in samenwerking 
met de deelnemende scholen. Deze scholen bevinden zich in een 
verzorgingsgebied dat onvoldoende stimulerende impulsen biedt om de 
talenten van de scholieren tot ontwikkeling te brengen.

2737.indd   110 09-06-2011   09:48:25



111

Giving Back organiseert buiten schooltijd individuele mentoring, •	

intensieve workshops en sociale en culturele evenementen. Tijdens het 
examenjaar wordt aandacht besteed aan de overgang naar het hbo of 
de universiteit. De begeleiding wordt verzorgd door Giving Back Student 
Community, de door Giving Back gesponsorde studentenverenging. Het 
programma wordt in samenwerking met sponsors uit het bedrijfsleven 
aangeboden.

Doel 
Stimuleren en begeleiden van talentvolle en ambitieuze scholieren, zodat 
zij hun talenten benutten en door inzicht, ervaring en vertrouwen in 
eigen kunnen in de toekomst een prominente positie in het Nederlandse 
bedrijfsleven of publieke sector kunnen innemen. Zij kunnen daardoor zelf 
een rolmodel worden voor hun omgeving. 

Tijdsinvestering 
Het Giving Back programma bestaat enerzijds uit een individueel, tweejarig 
mentorprogramma en anderzijds uit deelname aan een groepsprogramma 
met trainingsweekenden, bedrijfsexcursies, maatschappelijke 
dienstverlening en een studiereis. De scholieren volgen tevens workshops op 
verschillende terreinen. 

Oordeel
Het is onduidelijk of het programma is onderzocht. De methode is in 
Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://www.givingback.nl/

Rots en Water (R&W)

Wat houdt het in? 
Een training met een psychofysieke benadering voor jongens. De eerste 
acht lessen dienen als fundament en kunnen vanaf de basisschool 
worden gegeven. De lessen die daarop volgen behandelen thema’s als 
zelfbeheersing, zelfvertrouwen en seksualiteit. 
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Doelgroep 
Jongens vanaf 13 jaar. 

Werkwijze 
Veel fysieke oefeningen, kringgesprekken, het maken van huiswerk en 
gebruik van videobanden. Afsluiting van de training is mogelijk met een 
werkstuk. Deze aanpak kan ook, met enkele aanpassingen, voor meisjes 
worden gebruikt. 

Doel 
Het ondersteunen van jongens met sociaal-emotionele problemen 
met behulp van een psychofysieke benaderingswijze in plaats van een 
verbaalcognitieve aanpak. Deze methodiek werkt volgens Rots en Water 
beter; door de jongens op deze manier te begeleiden, ontwikkelen zij zich 
op sociaal-emotioneel gebeid. Daarnaast heel belangrijk dat jongens leren 
met andermans en hun eigen kracht en onmacht om te gaan.  

Tijdsinvestering
De cursus duurt drie aaneengesloten dagen (in totaal 24 uur). Daarnaast 
bedraagt de studielast ongeveer 40 uur. 

Oordeel
Het Panel Jeugdzorg heeft de interventie op 25/01/2007 als theoretisch 
goed onderbouwd beoordeeld.

Bronnen
www.rotsenwater.nl 
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=37990&recordnr=123&adlibtitel=Rots 
en Water (R&W)&setembed=

Boys R Us

Wat houdt het in? 
Een spel ontwikkeld voor jongens. Er zijn twee varianten: een voor jongens 
van 10-12 jaar en een voor jongens van 13-15 jaar. Boys R Us maakt het 
mogelijk de onderwerpen seksualiteit, intimiteit en relaties vroegtijdig en 
vanuit een positieve insteek met jongens bespreekbaar te maken. 
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Doelgroep 
Jongens van 10 - 12 jaar en jongens van 13 - 15 jaar. 

Werkwijze:
Kennisoverdracht vindt plaats in de vorm van spel. Het spel geeft veel 
aandacht aan de eigen inschatting en verantwoordelijkheid van het omgaan 
met intieme relaties en de mogelijke risico’s. De inhoudelijke onderwerpen 
van het spel komen terug in vier thema’s: omgeving, meisjes, vrienden en ik. 
 Verder besteedt het spel aandacht aan reflectie, gedrag en 
vaardigheden. Dit gebeurt door verschillende soorten opdrachten, zoals 
kennisvragen, meningsvragen, rollenspellen en inlevingsopdrachten. Boys 
R Us bevat ook opdrachten waarbij plaatjes gebruikt worden om uiting te 
geven aan de eigen keus of motivatie. Het spel houdt tevens rekening met 
diverse culturele achtergronden van jongens.

Doel 
Jongens bewustmaken van het belang van veilige, prettige en gelijkwaardige 
seksuele en relationele contacten. Zij kunnen op basis hiervan weloverwogen 
en onafhankelijke keuzes leren maken en hun eigen seksualiteit ontdekken 
en ontwikkelen, zonder overschrijding van grenzen.

Tijdsinvestering
De spelduur bedraagt per keer maximaal 90 minuten, een verkorte vorm van 
45 minuten is ook mogelijk. Gemiddeld bedraagt het spelen van het gehele 
spel ongeveer 4 á 5 uur

Oordeel
De interventie is door praktijkbeoordelaars beoordeeld als ‘goed 
beschreven’. De interventie heeft een goede beschrijving en een heldere 
handleiding. 

Bronnen 
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/b/5167/ 
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Beware Watch Out

Wat houdt het in? 
Beware Watch Out is een toezichtproject gericht op jongeren die overlast 
veroorzaken en al meerdere delicten hebben gepleegd. 

Doelgroep 
Overlastgevende (delinquente) jongeren in de leeftijd van 13 tot 19 jaar 
die meerdere delicten hebben gepleegd. In de meeste gevallen gaat het om 
jongens.

Werkwijze 
De kinderrechter verwijst jongeren door naar het project. Het gaat 
om een alternatieve straf. De aanpak is tweeledig: de jongeren 
verantwoordelijkheden geven en vaardigheden aanleren die ze in veel 
gevallen niet vanuit huis hebben meegekregen. De jongeren surveilleren 
bijvoorbeeld in het winkelcentrum van Osdorp om de orde te handhaven. 

Doel 
Het project is gericht op het geven van verantwoordelijkheden en het leren 
van vaardigheden aan overlastgevende delinquente jongeren.

Tijdsinvestering
Verschilt per jongere.

Oordeel 
Onderzoek heeft laten zien dat een klein deel van de jongeren die deel 
hebben genomen weer in aanraking komt met de politie. Stelselmatig 
onderzoek naar de lange termijn effecten ontbreekt. De methode is in 
Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://www.hetccv.nl/dossiers/Vandalisme/Beware+Watch+Out
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Risicofactoren: Buurt cohesie
   Buurt binding
   Buurt disorganisatie

Vrouwen Aan Zet (VAZ)

Wat houdt het in? 
Moeders die het initiatief nemen om een groep te vormen en zich 
nadrukkelijk gaan bemoeien met het gedrag van buurtkinderen. Deze groep 
moeders werkt samen met organisaties in de omgeving die invloed hebben 
op de leefomgeving van het kind, zoals scholen.

Doelgroep 
Kinderen en tieners, vooral ook kinderen die uit problematische 
opvoedsituaties komen en moeders in een buurt. 

Werkwijze 
Kinderen en jongeren worden vanuit preventief oogpunt in hun 
aandachtsgebied ondersteund en aangesproken op hun gedrag. De moeders 
krijgen steun van medewerkers van RG-consult. Inmiddels is een stichting 
opgezet, zodat de groep zich verder kan ontplooien. 

Doel 
Ontwikkelen en opzetten van een vrouwengroep die verbeteracties uitvoeren 
(zoals het begeleiden en ondersteunen van kinderen en tieners in de directe 
leefomgeving), waardoor het risico tot afglijden naar grensoverschrijdend 
gedrag wordt gereduceerd. VAZ wil ook de leefbaarheid bevorderen. 

Tijdsinvestering
Wisselend. Het hangt af van het aantal activiteiten dat wordt georganiseerd.
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Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen
www.stichtingvaz.nl  
www.rgconsult.nl 
www.movisie.nl 

Krajicek Playgrounds

Wat houdt het in? 
Playgrounds in wijken waar beperkte sport- en spelmogelijkheden zijn. 
Op de Playgrounds is begeleiding van Krajicek-sportleiders aanwezig. De 
Playgrounds zijn multifunctioneel; er is ruimte voor basketbal, tennis en 
voetbal en er zijn zitplekken aanwezig voor supporters. 

Doelgroep 
Kinderen en jongeren in alle leeftijden.

Wekwijze 
Elke Krajicek Playground wordt aangepast aan de wensen en behoeften van 
de buurt, de gebruikers en de gemeente. Sport- en spelbegeleiding wordt 
structureel ingezet. Minimaal drie dagdelen per week is er begeleiding op 
de Playground aanwezig voor verschillende sport- en spelactiviteiten. De 
sportleider krijgt kennis en training vanuit de foundation. De sportleider is 
een soort mentor voor de jongeren en heeft ook als taak jongeren uit de 
buurt bij de activiteiten op de Playground te betrekken.

Doel 
Het creëren van een sociaal veilige situatie voor jongeren. Verlengstuk voor 
scholen en welzijnsorganisaties om jongeren veilig en actief te houden. 

Tijdsinvestering
Niet van toepassing.

Oordeel
Onderzoek laat positieve resultaten zien. De methode is in Nederland nog 
niet op effectiviteit beoordeeld.
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Bronnen
www.krajicek.nl 
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/Overzicht_
interventies_wijkveiligheid.pdf 

Communities in Beweging (CiB); ontdekkingstocht naar een actieve 
leefstijl

Wat houdt het in? 
CiB is een aanpak gericht op groepen mensen van alle leeftijden. Het 
programma heeft als doel de gezondheid- en beweegachterstand bij mensen 
met een sociaal-economische achterstand aan te pakken. CiB motiveert hen 
meer te bewegen en een actievere leefstijl aan te nemen. Het CiB richt zich 
op duurzame en langdurige gedragsveranderingen. 

Doelgroep 
Voor mensen van 8 – 99 jaar.

Werkwijze 
Er is veel aandacht voor actieve participatie en empowerment van de 
doelgroep. De aanpak wordt uitgevoerd door onder andere gemeenten, 
GGD, lokale welzijnsorganisaties (buurt- en wijkorganisaties, thuiszorg), 
onderwijs, lokale sportorganisaties en provinciale sportraden.

De cursus Communities in Beweging biedt praktische handreikingen, 
inzichten en concrete oefensituaties die in drie cursusdagen worden 
aangereikt. Binnen een aantal weken ervaren de deelnemers van CiB plezier 
in bewegen, neemt hun zelfvertrouwen toe, nemen ze meer eigen initiatief, 
leren ze meer over gezonde voeding en kennen ze meer vormen van 
laagdrempelig bewegen.

Doel 
Deelnemers structureel meer te laten bewegen, vooral door meer te 
bewegen in hun dagelijks leven en meer te weten over een gezonde en 
actieve leefstijl. Tevens biedt CiB een aanpak om inactieve groepen blijvend 
te interesseren voor een actieve leefstijl. Groepen als: allochtone vrouwen 
en meiden, kinderen uit het speciaal onderwijs, jongeren met overgewicht, 
hangjongeren en ouderen. 
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Tijdsinvestering
De aanpak duurt minimaal zes maanden. In het algemeen start het 
programma in januari of september. Het gaat om 24 beweeglessen van 1 uur 
per week. Daarnaast zijn er 10 kennisbijeenkomsten, deze vinden om de 
week plaats. 

Oordeel
De interventie is op 09/03/2010 door het Centrum voor Gezond Leven 
beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd.

Bronne: 
http://www.communitiesinbeweging.nisb.nl 
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/c/12127/ 
http://www.nisb.nl/projecten/volwassenen-senioren/communities-in-
beweging.html 

Kids & Space

Wat houdt het in? 
Kids & Space is een instrument om jongeren te betrekken bij de 
ontwikkeling van plannen voor de openbare ruimte op kleine en grote schaal 
in en buiten de stad.  

Doelgroep 
(Potentiële hang)jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Werkwijze 
Kids & Space is een instrument waarbij jongeren tussen 12 en 18 
jaar betrokken worden bij lopende openbare ruimteplannen of 
stedenbouwkundige plannen. Jongeren-/buurtwerk benaderen de jongeren 
om ambassadeur van de openbare ruimte in de wijk te worden: ze 
mogen zelf ontwerpen, regelen en verkopen. Door hen te raadplegen bij 
ruimtelijke ontwikkelingen sluiten ontwerpen en aanpassingen beter aan 
bij de wensen van jongeren en gaan ze langer mee. Eventueel krijgen de 
jongeren in een later stadium een meer gedetailleerd plan voorgelegd. Zij 
beoordelen vervolgens of de ideeën die zij hebben ingebracht voldoende 
terugkomen in het plan.
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Doel  
Potentiële hangjongeren in een vroeg stadium betrekken en laten 
meedenken over de eigen leefomgeving. Door de jongeren aan te spreken 
op hun kennis worden ze een voorbeeld voor hun leeftijdsgenoten. De 
betrokkenheid van jongeren kan overlast tegengaan. Een ander doel van Kids 
& Space is het vergroten van de eigenwaarde van de jongeren.

Tijdsinvestering 
Twee à drie maanden.

Oordeel
De methode is in Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen 
http://www.kidsandspace.nl

VRIS (KEURMERK VEILIG ROND EN IN SCHOOL)

Wat houdt het in? 
VRIS is een keurmerk dat scholen kunnen krijgen wanneer zij op een 
gestructureerde manier aan de veiligheid in en rondom de school werken. 

Doelgroep 
Scholen (en indirect overlastgevende jongeren)

Werkwijze 
Voorafgaand aan het aanvragen van het keurmerk wordt de samenwerking 
tussen de school, gemeente, politie en andere belangrijke partijen 
vormgegeven en schriftelijk vastgelegd in een convenant. Ook wordt een 
onderzoek (veiligheidsanalyse) uitgevoerd om de veiligheidsproblemen in 
en rondom de school vast te stellen en de betrokken partijen bespreken 
samen de uitkomsten. Hierna stellen de betrokken partijen het plan van 
aanpak vast. In het plan van aanpak staan de doelstellingen, maatregelen 
en activiteiten. Het keurmerk kan hierna worden aangevraagd bij de 
Certificatie Instellingen en daarna volgt een toelatingsaudit. Indien de 
school door de toelatingsaudit heen komt, wordt het keurmerk afgegeven. 
VRIS kent daarna een driejaarlijkse cyclus. In het eerst jaar en tweede jaar 
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wordt uitvoerig gesproken over de veiligheidsmaatregelen uit het plan van 
aanpak en vinden twee opvolgingsaudits (controle en ondersteuning) plaats. 
Tijdens het derde jaar herhaalt de school de veiligheidsanalyse, evalueert 
de school welke stappen er zijn genomen, worden verbeteringen benoemd 
en vastgelegd en vindt de hercertificering van het keurmerk plaats. 

Doel 
De doelen van VRIS zijn het verhogen van feitelijk veiligheid (afname aantal 
incidenten) en het gevoel van veiligheid van leerlingen en het personeel 
in de diverse locaties in en rondom de school (bijvoorbeeld het klaslokaal, 
kantine, schoolplein, fietsenstalling, et cetera)

Tijdsinvestering 
VRIS kent een driejaarlijkse cyclus. 

Oordeel 
Het is niet duidelijk of VRIS is onderzocht. Voorafgaand aan de ontwikkeling 
van het keurmerk is wel onderzoek verricht.

Bronnen 
http://www.dsp-groep.com/getFile.cfm?file=18pvvris_Handboek_Keurmerk_
VRIS_versie_juli_2008.pdf&dir=rapport

CRUYFF COURTS

Wat houdt het in? 
De Cruyff Courts zijn speciaal aangelegde trapveldjes in de wijk en bedoeld 
om kinderen aan te zetten om te bewegen.  

Doelgroep 
Kinderen en jongeren van alle leeftijden.

Werkwijze 
De Cruyff Court zijn ontmoetingsplaatsen waar kinderen van verschillende 
achtergronden en culturen elkaar spelenderwijs ontmoeten en leren 
respecteren. Naast de reguliere Cruijff Courts bestaan er ook Cruyff Courts 
‘aangepast’. Dit zijn multifunctionele trapveldjes die toegankelijk gemaakt 
worden voor jeugd met een beperking. 
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Wijken waar de Cruyff Courts zicht op richten, zijn onder andere:
•  aandachtswijken;
•  wijken met veel jeugd;
•  wijken die kampen met een tekort aan speelvoorzieningen voor de jeugd.

Doel 
Het doel van de Cruyff Courts is het bieden van een veilige plek in de wijk 
voor kinderen om te spelen, sporten en bewegen. 

Tijdsinvestering 
Niet van toepassing.

Oordeel
Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de Cruyff Foundation meerjarig 
onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Cruyff Courts. De Cruyff Court 
dragen bij aan een betere leefbaarheid en activering van de wijk. 

Bronnen  
http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/cruyff-courts
http://www.cruyff-foundation.org/

Risicofactor: Veiligheid op straat

Thuis Op Straat (TOS)

Wat houdt het in? 
TOS is een relatief eenvoudig op te zetten project voor wijken waar zich 
problemen voordoen. De TOS-projecten in een wijk worden ondersteund 
door een hoofdkantoor; TOS werkt samen met allerlei organisaties en 
belanghebbenden in de wijk, zoals scholen. 

Doelgroep 
Jongeren van 2 - 19 jaar.

Werkwijze
Door het organiseren van allerlei activiteiten in de wijk onder leiding van 
een TOS-baas wordt positief gedrag onder jongeren beloond en negatief 
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gedrag aangepakt. Er zijn activiteiten op het gebied van onder andere 
sport, educatie en creativiteit.

Doel 
Het bevorderen van de veiligheid op straat en zorgen voor een vriendelijke 
en ontspannen sfeer op straat. Situaties van probleemgedrag aanpakken 
voordat deze uit de hand lopen. 

Tijdsinvestering
Wisselend. Het hangt af van het aantal activiteiten dat georganiseerd 
wordt.

Oordeel
Verschillende onderzoeken laten positieve resultaten zien. De methode is in 
Nederland nog niet op effectiviteit beoordeeld.

Bronnen
www.thuisopstraat.nl
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De afgelopen jaren zijn heel wat maatschappelijke taken op  
het bordje van de school terechtgekomen. Van de zorg voor 
veiligheid en het tegengaan van segregatie, of de preventie  
van overgewicht tot bijvoorbeeld fi etsles, ontbijt en de vraag  
of de school toezicht kan houden op nachtrust van leerlingen.  
In hoeverre - en op welke wijze - een school inspeelt op deze 
maatschappelijke verwachtingen is aan de school zelf.
 
Om vooral scholen waar de kwaliteit onder druk staat (zoals 
zwakke of zeer zwakke scholen) meer inzicht te geven in de 
maatschappelijke problematiek binnen hun school, heeft het 
Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de PO-Raad   
een instrument ontwikkeld: Connect. Het is een instrument  
voor scholen om te bepalen welk beleid zij willen voeren in   
de aanpak van maatschappelijke problemen van leerlingen.   
Ze kunnen daarmee bijdragen aan een gezonde ontwikkeling 
van leerlingen.
 
Deze uitgave voor scholen en schoolbesturen neemt de lezer 
stapsgewijs mee in de onderdelen van Connect, zoals het 
afnemen van een vragenlijst (www.connect.poraad.nl).   
De methode laat scholen zien in hoeverre zij met interventies  
al aansluiten bij problemen, en welke nieuwe interventies zij 
zouden kunnen inzetten. De publicatie bevat dan ook een 
handboek met een uitgebreide beschrijving van verschillende 
interventies rondom gezin, school, gedrag en houding en buurt.
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