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Amersfoort, 29 februari 2020 
Leerlingen, leerkrachten én gezondheidsorganisaties willen meer aandacht 
voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs 
 
Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-emotionele vaardigheden vindt 77% 
van de leerkrachten. Dit zijn vaardigheden die helpen bij het geloof in eigen kunnen, herkennen en 
beheersen van emoties, keuzes maken, aangaan van relaties met anderen en het kunnen omgaan 
met tegenslag. Dit blijkt uit een peiling onder leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal 
onderwijs die eind januari door MarketRespons werd uitgevoerd in opdracht van de Samenwerkende 
GezondheidsFondsen (SGF).  
 
Beter welbevinden voor leerling én leerkracht 
Uit de peiling blijkt dat goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden zorgen voor een betere sfeer in 
de klas en het pestgedrag verminderen. Stress onder leerkrachten en leerlingen neemt hierdoor af. Volgens 
Jelle Rommers, leerkracht van groep 8, is het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden, juist als er 
veel werkdruk is, belangrijker dan ooit. ‘Wanneer het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden volledig 
verweven is in de cultuur van de school, zorgt dat er niet alleen voor dat leerlingen, maar ook leerkrachten 
zich beter voelen én beter presteren. De ervaring van werkdruk zou daarmee wel eens fors kunnen 
afnemen.’ Dat goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden van grote meerwaarde zijn voor zowel het 
onderwijs als de leerling zelf wordt ondersteund door de peiling: 92% van de leerkrachten deelt deze 
mening. Men signaleert dat leerlingen zich er beter door voelen én er beter door gaan leren. In de praktijk 
blijkt er vaak te weinig tijd en ruimte om deze vaardigheden te ontwikkelen.  
 
‘Als een kind zich niet goed voelt, komt onderwijs niet binnen’ 
Dat het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden niet ten koste gaat van cognitieve vaardigheden 
en leerprestaties, maar er juist aan bijdraagt (volgens 84% van de gepeilde leerkrachten), bewijst de 
Parkschool in Delft. De school, waar veel nieuwkomers op zitten, werd voorheen door de inspectie als zwak 
bestempeld. De directeur besloot daarom niet alleen extra in te zetten op taal en rekenen, maar vooral ook 
aandacht te geven aan het ontwikkelen van een sterke sociaal-emotionele basis. Dit resulteerde vorig jaar in 
blijere kinderen, hogere leerprestaties en een voldoende van de inspectie. ‘Als een kind zich niet goed voelt, 
heeft het ook geen zin om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen.’ Aldus Nico Nijenhuis, directeur 
van de Parkschool. 
 
Ook scholieren willen meer ruimte voor sociaal-emotionele vaardigheden op school 
De roep om een betere balans tussen cognitieve- en sociaal-emotionele vaardigheden komt ook van de 
jeugd zelf. LAKS-voorzitter Pieter Lossie geeft aan dat sociaal-emotionele vaardigheden prominenter terug 
moeten komen in het onderwijsprogramma. ‘Omdat dat motivatie, welzijn en persoonlijke ontwikkeling 
bevordert en bovenal omdat Nederlandse scholieren het zelf meer terug willen zien in hun onderwijs.’ 
 
‘Wie lekker in z’n vel zit, leeft gezonder’ 
Het belang van het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden wordt niet alleen gezien door 
leerkrachten en leerlingen. Ook de Samenwerkende GezondheidsFondsen maken zich er hard voor. Binnen 
het programma Gezonde Generatie werken zij aan het verbeteren van de gezondheid van toekomstige 
generaties. Volgens Mark Monsma, woordvoerder Gezonde Generatie van de SGF, zijn er steeds meer 
aanwijzingen dat sociaal-emotionele vaardigheden van belang zijn bij het ontwikkelen van een goede 
mentale, fysieke en sociale gezondheid. ‘Wie lekker in z’n vel zit, heeft minder stress en is beter in staat 
bewustere en gezondere keuzes te maken. Hiermee kunnen we veel leed op latere leeftijd voorkomen’, 
aldus Monsma. ‘Het zou daarom mooi zijn als sociaal-emotionele vaardigheden in de kerndoelen en 
eindtermen van het onderwijs opgenomen worden. Als investering in de gezondheid en gelijke kansen van 
huidige en volgende generaties. In de voorstellen van curriculum.nu voor de curriculumherziening zie je het 
belang van meer sociaal-emotionele vaardigheden terug. Dit is een eerste stap naar meer aandacht voor 
deze vaardigheden in het onderwijs en dat mag van ons nog wel een onsje of twee meer.’ 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------ 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie 
Alice Kroeze, persvoorlichter SGF 
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Over de peiling 
De peiling is in opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen uitgezet onder 976 leerkrachten, 
schoolleiders en andere medewerkers binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs.  
 
Het onderzoek kan via deze link worden ingezien: https://marketresponse.nl/nieuws/onderzoek-
marketresponse-leraren-willen-meer-aandacht-voor-sociaal-emotionele-vaardigheden-binnen-het-onderwijs/ 
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Woordvoerders, bereikbaar via Alice Kroeze 06-28851151 
 
Mark Monsma, Woordvoerder Gezonde Generatie van de SGF 
‘Wie lekker in z’n vel zit, heeft minder stress en is beter in staat bewustere en gezondere keuzes te maken. 
Hiermee kunnen we veel leed op latere leeftijd voorkomen’, aldus Monsma. ‘Het zou daarom mooi zijn als 
sociaal-emotionele vaardigheden in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs opgenomen worden. Als 
investering in de gezondheid en gelijke kansen van huidige en volgende generaties. In de voorstellen van 
curriculum.nu voor de curriculumherziening zie je het belang van meer sociaal-emotionele vaardigheden 
terug. Dit is een eerste stap naar meer aandacht voor deze vaardigheden in het onderwijs en dat mag van 
ons nog wel een onsje of twee meer.’ 
 
Jelle Rommers, Leerkracht groep 8 basisschool 
‘Wanneer het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden volledig verweven is in de cultuur van de 
school, zorgt dat er niet alleen voor dat leerlingen, maar ook leerkrachten zich beter voelen én beter 
presteren. De ervaring van werkdruk zou daarmee wel eens fors kunnen afnemen.’ 
 
Wouter Siebers, Teamleider en onderwijsadviseur, leraar van het jaar 2015 
'Als we leerlingen willen rekenen geven we rekenles. Als een leerling zich niet gedraagt zegt men: doe eens 
gewoon! Ik pleit voor preventief werken aan een gezonde gedragsontwikkeling van elk kind. Sociaal 
emotioneel leren is de basis. Met sociaal emotioneel leren leggen we de basis voor een goed functionerende 
maatschappij' 
 
Nico Nijenhuis, Directeur Parkschool, Delft 
‘Als een kind zich niet goed voelt, heeft het ook geen zin om het onderwijs te geven, want het komt niet 
binnen.’ 
 
Romy Migo, Vertegenwoordiger MIND & ervaringsdeskundige psychische klachten 
‘Ik ben zelf een jongere die op school moeite had om mijn plek te vinden. Ik heb gemerkt dat leerkrachten, 
mentoren en zorgcoördinatoren niet goed weten hoe ze jongeren het beste kunnen begeleiden. Het aanleren 
van sociaal-emotionele vaardigheden op school is een stap in de goede richting’. 
 
Kees van Overveld, Pedagoog en auteur SEL, sociaal emotioneel leren als basis, 2017 
‘Kinderen brengen een belangrijk deel van hun jeugd op school door. School is daarmee dé ideale plek om 
te leren hoe je met andere kinderen omgaat én, heel belangrijk, ook met jezelf. 
 
Pieter Lossie, Voorzitter LAKS 
‘Sociaal-emotionele vaardigheden moeten prominenter terugkomen in het onderwijsprogramma omdat het 
motivatie, welzijn en persoonlijke ontwikkeling bevordert, maar bovenal omdat Nederlandse scholieren het 
zelf graag meer terug willen zien in hun onderwijs.’ 
 
Nadia Laroes, Projectleider Think op School 
‘Waarom leren we jongeren op school wel schrijven en rekenen maar niet hoe ze vriendschappen sluiten en 
keuzes maken?’ 
 
Patricia Vuijk, Lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd, Hogeschool Rotterdam 
'Meta-analyses laten overtuigend zien dat Sociaal Emotioneel Leren-interventies niet alleen grote impact 
hebben op positieve uitkomsten bij kinderen (zoals positief sociaal gedrag en betere leerprestaties), maar 
ook ingrijpen op negatieve uitkomsten, zoals minder gedragsproblemen, minder stress en minder gebruik 
van drugs’.  
 
Anna de Haan, Senior adviseur/projectleider, Pharos 
‘Welbevinden op school door onder andere te werken aan sociaal emotionele vaardigheden is van cruciaal 
belang in het creëren van gelijke kansen op een gezonde en gelukkige toekomst.’ 
 
Carolien Gravesteijn, Lector Ouderschap & Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden 
'Ieder kind zou vanaf dag 1 op de basisschool sociaal en emotioneel leren aangeboden moeten krijgen. 
Jarenlang onderzoek toont aan dat door het structureel aanbieden hiervan psychosociale problemen van 
kinderen en jongeren verminderen, positieve gedragingen toenemen en schoolprestaties verbeteren. Goede 
zorg voor het sociaal emotioneel functioneren van het kind betekent goede zorg voor welzijn en 
schoolprestaties.'  



Enkele uitkomsten uit de eindrapportage van de lerarenpeiling: 
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