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Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaalemotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum (PO en VO). Leerkrachten krijgen daardoor meer tijd en
mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en hun relatie met anderen te leren. Dit maakt hen krachtiger, op school
en in de maatschappij. De partijen zien dit als randvoorwaarde voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke
kansen voor elke leerling. Ook jongeren zelf zien het belang van goed ontwikkelde sociaal emotionele vaardigheden
en geven aan deze vaardigheden op school te willen ontwikkelen. Wij steunen die oproep en hopen dat u dat ook
doet. De herziening van het curriculum, waar u 6 april over debatteert in het Commissiedebat funderend onderwijs
PO/VO, biedt daar hét moment voor.
Teruglopende prestaties, ongelijke kansen en prestatiedruk
In 2020 benoemde de brede coalitie van het Nederlandse onderwijsveld in ‘Toekomst van het Onderwijs’ een aantal
verontrustende signalen uit de onderwijspraktijk: teruglopende prestaties van leerlingen, ongelijke kansen en een
systeem waarin het mentale welzijn van leerlingen onder druk staat. De jaren daarna maakte de coronasituatie deze
problemen extra zichtbaar. Tegelijkertijd werd de belangrijke rol die scholen spelen bij een goede sociaal-emotionele
ontwikkeling van jongeren duidelijk. School is een plek waar kinderen en jongeren groeien. Niet alleen door te leren
rekenen en schrijven, maar ook door te leren met zichzelf en de ander om te gaan. Het is goed dat er in het Nationaal
Programma Onderwijs aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen1. We pleiten ervoor dit ook
voor de lange termijn te verankeren. 2 Als basis om verder te werken aan de kwaliteit van het onderwijs, waarin ook onderwerpen als het terugdringen van het lerarentekort en het verminderen van de ervaren schooldruk een plek krijgen.
Betere balans tussen cognitief en sociaal-emotioneel leren loont
In ons onderwijs ligt op dit moment de nadruk op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het meten van
concrete leerresultaten. Wetenschappelijk onderzoek onderbouwt echter het belang van een betere balans tussen
aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling (zie ook de wetenschappelijke onderbouwing als
bijlage). Sociaal emotionele vaardigheden helpen leerlingen onder andere bij het ontwikkelen van een persoonlijke
identiteit, de verbinding met anderen, het omgaan met emoties en verwachtingen van de omgeving en terug te veren
bij tegenslag. Structurele aandacht hiervoor leidt tot:
• 11% toename van leerprestaties. De betere prestaties worden niet bereikt omdat de druk om te presteren op leerlingen wordt opgevoerd, maar omdat het kind zelf de motivatie heeft om goed te leren.3
• Meer kansengelijkheid. Alle kinderen hebben baat bij goede sociaal-emotionele vaardigheden. Het is een voorwaarde om tot goed leren te komen. Kinderen die moeite hebben met cognitief leren of sociaal-emotionele vaardigheden van huis uit niet meekrijgen hebben er extra baat bij.4
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• Een beter welbevinden van leerlingen én leerkrachten. Het leidt tot minder gedragsproblemen bij leerlingen, minder
risico- en crimineel gedrag, minder stress bij leerlingen en leerkrachten en een positief pedagogisch schoolklimaat.4, 5, 6
• Maatschappelijke en economische winst. Jongeren halen vaker hun diploma, zijn (mentaal) gezonder, zijn minder
kwetsbaar voor criminaliteit en doen minder vaak een beroep op maatschappelijke voorzieningen zoals jeugdzorg en
jeugdhulp.7, 8
• Goede sociaal-emotionele vaardigheden en een veilig school- en klassenklimaat zijn een basis om andere gezondheids- en sociaal-maatschappelijke thema’s te bespreken, zoals burgerschap, mentale gezondheid, seksuele vorming,
voeding en bewegen, respectvolle omgangsvormen, preventie seksueel geweld en begrip voor diversiteit.9, 10, 11
Leerlingen én leerkrachten vragen om meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden
Bovenstaande wordt bevestigd door leerkrachten, blijkt uit een peiling door MarketResponse in 2020 onder bijna 1000
leerkrachten uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Goed ontwikkelde sociaal-emotionele
vaardigheden zorgen volgens leerkrachten ervoor dat de leerling zich prettig voelt op school, er een goede sfeer
en onderlinge betrokkenheid in de klas is en pestgedrag minder voor komt. Bovendien leidt het volgens 84% van
de respondenten tot betere leerprestaties op het gebied van rekenen, lezen en schrijven.12
Veel scholen werken al aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden bij hun leerlingen. De aanpak en
intensiteit verschilt echter per school en leerkracht: van het stimuleren van de brede sociaal-emotionele ontwikkeling
en positieve groepsvorming, tot enkel het beperken van gedragsproblemen van individuele leerlingen. Een schoolbrede
aanpak gericht op de ontwikkeling van sociaal-emotionele kennis, vaardigheden en pro-sociale attitudes binnen de
hele school is het meest effectief bevonden13. Uit het onderzoek blijkt echter dat leerkrachten in de praktijk te weinig
tijd en mogelijkheden hebben dit goed toe te passen.
Leerlingen zelf geven via jongerenorganisaties en in meerdere onderzoeken aan te willen werken aan hun sociaalemotionele vaardigheden op school. Onderzoek door het Amsterdam UMC, in 2021 onder meer dan 1000 jongeren
tussen 11 en 21 jaar, laat zien dat 90% van de jongeren dit belangrijk vindt. In het onderzoek Geluk onder Druk, dat door
Unicef in samenwerking met het Trimbos Instituut, Stichting Alexander, Universiteit Utrecht én jongeren is uitgevoerd,
doen jongeren een oproep meer aandacht te besteden aan sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs én
ongezonde schooldruk te verlagen om het mentaal welbevinden van de jeugd te verbeteren.14
Structureel meenemen sociaal-emotionele vaardigheden in herziening curriculum
In verschillende Europese landen, zoals Schotland, IJsland en Finland wordt de verankering van sociaal-emotionele
vaardigheden in het onderwijs al ondersteund door nationaal beleid, waaronder het onderwijscurriculum. De focus
van het onderwijs ligt in deze landen minder op cognitieve vaardigheden en toetsen en meer op het voorbereiden van
kinderen op het leven. Dit zorgt ervoor dat zij zich meer gezien en gehoord voelen. We gunnen dit ook alle kinderen
in Nederland en pleiten daarom voor het beter verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum. Dit is een investering in de toekomst van huidige en volgende generaties en levert de samenleving
(mentaal) gezonde kinderen met meer gelijke kansen op.
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1. Het probleem
Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd relatief gelukkig is. Jongeren zien de toekomst hoopvol in en zijn tevreden over Nederland en de wereld waarin zij opgroeien15. Daarnaast zien we echter een toenemende trend van kinderen
en jongeren die jeugdzorg nodig hebben, ongezond gedrag vertonen en met psychische problemen kampen. Er zijn
volgens het RIVM verschillende ontwikkelingen die zorgen voor een toenemende druk op ons dagelijkse leven. Scholieren en studenten ervaren steeds meer prestatiedruk. Dit kan leiden tot meer stress en daarmee samenhangende
gezondheidsproblemen.16 Ook het ziekteverzuim, het aantal voortijdig schoolverlaters en toenemend crimineel gedrag is
stijgend en daarmee een toenemend probleem. De Inspectie van het Onderwijs signaleert zorgwekkende ontwikkelingen zoals teruglopende leerling prestaties, ongelijke kansen en segregatie binnen het onderwijs17. Deze ontwikkelingen
hebben negatieve consequenties voor de jeugd op korte termijn, maar ook voor onze samenleving op langere termijn,
zoals meer chronisch zieken, hogere zorgkosten, hogere gemeentelijke kosten en een lagere arbeidsparticipatie18.
Het welzijn van onze jeugd hangt af van verschillende factoren. Enerzijds spelen er de externe factoren. We leven in een
tijd waarin excellent presteren de norm lijkt te worden. Er ontstaat een hyperfocus op cognitief leren en presteren. Anderzijds zijn er de interne factoren: hoe ga je om met tegenslagen in het leven, stress en prestatiedruk, kun je emoties
reguleren en heb je geleerd dat je ook mag falen en dat het oké is om op jouw eigen niveau te presteren?
Dit laatste is een belangrijk gegeven wat we onze jongeren vanaf jonge leeftijd al mee moeten geven. Hier ligt een taak
voor zowel de ouders als de school, de plek waar kinderen en jongeren samenkomen en leren om met zichzelf, elkaar
en externe druk om te gaan.19
Onder jongeren van 15 tot 20 jaar is zelfdoding tegenwoordig de meest voorkomende doodsoorzaak: 20% van de sterfgevallen onder jongeren is het gevolg van zelfdoding. Dat heeft deels te maken met het toenemende aantal zelfdodingen maar ook met de lagere aantallen verkeersslachtoffers. Het verdiepend onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie naar
de achtergronden van jeugdsuïcides liet zien dat er drie groepen jongeren waren met vergelijkbare kenmerken en problemen op school. De onderzoekers adviseren om effectieve programma’s voor vroegtijdige signalering en behandeling
van psychische problematiek en suïcidaliteit wettelijk verplicht te maken, alsmede effectieve universele preventiestrategieën in het onderwijs, die jongeren versterken in hun veerkracht, mentale welzijn en coping vaardigheden. Belangrijk
is eerst algemene vaardigheden aan te leren en dan pas vaardigheden gericht op problemen zoals suïcidaliteit.20 Ook
de WHO adviseert in recente richtlijnen om jongeren in sociaal-emotionele vaardigheden te trainen in het onderwijs.
Jongeren dienen opgeleid te worden om hun vaardigheden te bevorderen in het oplossen van problemen en het omgaan met uitdagende situaties, (toxische) stress en trauma. Deze training hoeft zich niet specifiek te richten op suïcidaliteit, maar meer op een algemene, positieve psychische gezondheidsbevordering, zoals het gedachtengoed van positieve
gezondheid dat doet.21, 22, 23
2. De oplossing
De oplossing is kinderen een stevigere basis te geven om gezond op te kunnen groeien en de kansen te krijgen die bij
hun mogelijkheden horen. Op deze manier kunnen ze hun potentieel sterker ontwikkelen en zich ontplooien tot wie ze
willen zijn. Door middel van onderwijs bereiden we onze kinderen voor op het leven en hun plek in de maatschappij. Een
goede sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij essentieel. Deze ontwikkeling is een continu proces en het sterkst in
de eerste 20 levensjaren. Tijdens dit proces worden fundamentele levensvaardigheden geleerd. Hierbij gaat het om de
vaardigheden die helpen bij het vormen van een persoonlijke identiteit en het aangaan van relaties met anderen en met
de omgeving. Kinderen die een goede sociaal-emotionele ontwikkeling doormaken hebben zelfvertrouwen, zijn assertief
en veerkrachtig. De sociaal-emotionele ontwikkeling vindt in de eerste levensjaren met name plaats in het gezin, maar
verplaatst zich naar mate kinderen ouder worden naar de schoolcontext waar kinderen leren met en van hun leeftijdsge-
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noten. Ouders hebben slechts een beperkte invloed op de interactie tussen kinderen binnen de schoolomgeving. Daarom
is er een belangrijke rol weggelegd voor leerkrachten om kinderen te ondersteunen in vaardigheden als het constructief
uiten van emoties, rekening houden met elkaar, samenwerken, conflictoplossing en positieve groepsvorming. De leerervaringen die kinderen opdoen met hun leeftijdsgenoten zijn van grote invloed op hun sociaal-emotionele ontwikkeling
en mentale welzijn.24, 25, 26 Leerkrachten en docenten kunnen dit leerproces en de groepsvorming beïnvloeden.27
Sociaal-emotionele vaardigheden als basis van goed onderwijs
School is de omgeving waarin alle kinderen, ook de meest kwetsbare, talenten en vaardigheden ontwikkelen waar ze hun
leven lang profijt van hebben. Sociaal-emotionele vaardigheden vormen de basis voor het ontwikkelen van allerlei andere
vaardigheden die een voorwaarde zijn om goed te kunnen leren en op latere leeftijd goed met de ups en downs van het
leven om te kunnen gaan. Daarmee zijn ze de basis van goed en effectief onderwijs. Aanvullend past aandacht voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling goed binnen de maatschappelijke opdracht van het onderwijs omdat op die manier
gewerkt wordt aan gelijke kansen voor alle leerlingen.
Welbevinden van leerkrachten
Aandacht voor het welbevinden van leerkrachten is eveneens van belang. Leerkrachten die goed in hun vel zitten,
hebben minder stress, zijn beter in staat les te geven en leerlingen op een goede manier te begeleiden. Zeker wat sociaalemotionele vaardigheden betreft, zijn leerkrachten het ‘levende voorbeeld’. Het ontwikkelen van sociaal-emotionele
vaardigheden gebeurt vaak al onbewust door contact tussen leerlingen en tussen leerkracht en leerling. Het is belangrijk
hier als leerkracht ook bewust aandacht aan te geven zodat elk kind op een optimale manier de vaardigheden ontwikkelt.
Sociaal-emotionele vaardigheden
The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) heeft vijf competenties/vaardigheden van sociaalemotioneel leren beschreven. De leerlijn Sociaal-emotionele Ontwikkeling van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is
hierop gebaseerd.

“Kinderen zitten
dagelijks bij elkaar
in dezelfde klas,
waardoor er sprake

Ik

Competentie

Omschrijving

Besef van jezelf

• Kennis van je eigen lichaam
• Gevoelens herkennen en benoemen

competenties

is van een natuurlijke

• Zelfvertrouwen
Zelfmanagement

‘werkplaats’ voor

• Doelgericht gedrag

sociaal-emotionele
ontwikkeling”.
(Kees van Overveld)

• Heftige emoties controleren
• Weten wanneer je hulp moet zoeken

Jij

Besef van de ander

• Empathie
• Je inleven in de ander

competenties

• Diversiteit waarderen
Relaties met anderen

• Vrienden maken
• Vrienden houden
• Conflicten voorkomen en oplosssen

Wij

competenties

Keuzes maken

• Eerlijk onderhandelen
• Goed zijn voor jezelf en de ander
• Zelfreflectie

Bron: SEL, Sociaal Emotioneel Leren als basis, Kees van Overveld, 2017
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3. Het bewijs
Structurele aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling op school leidt volgens onderzoek tot minder gedragsproblemen, een positief pedagogisch schoolklimaat, een kleinere kans op ongezond gedrag en een beter welbevinden van
zowel leerlingen als leerkrachten. In het onderwijs en beleid zijn we geneigd ons te focussen op het tegengaan van deze
problemen, zoals grensoverschrijdend gedrag, uitsluiting, pesten, depressie, discriminatie en delinquentie. Uit onderzoek
blijkt echter dat vaak dezelfde problemen in sociaal-emotioneel functioneren ten grondslag liggen aan een breed scala
aan problemen. Dit worden ook wel trans-diagnostische factoren genoemd. Het zijn daarom met name deze vaardigheden
die aandacht verdienen in het onderwijs om een grote verscheidenheid aan latere problemen te beperken en voorkomen.22
“Als je beter in je vel zit, leidt dat tot een betere gezondheid en daarmee
tot betere leerprestaties.” (Onderwijsexpert)

Een meta-analyse van onderzoeken onder totaal 270.034 scholieren in de Verenigde Staten keek naar de effectiviteit van
sociaal-emotioneel leren programma’s op scholen. Deze programma’s richten zich op sociale en emotionele vaardigheden, attitudes jegens zichzelf en anderen, positief sociaal gedrag, gedragsproblemen, emotionele stress en schoolprestaties. De programma’s blijken op de korte termijn een groot positief effect te hebben op de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. Daarnaast hebben ze kleine effecten op houding ten opzichte van zichzelf en anderen, sociaal
gedrag, gedragsproblemen en emotionele stress. Dit leidt tot 11 procent toename van leerprestaties, 25 procent toename
van sociale en emotionele vaardigheden en 10 procent afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten.
Ook na 6 maanden waren significante verbeteringen zichtbaar.3

“ Als een kind zich niet goed voelt heeft het ook geen nut om het onderwijs
te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen
dat het voor dat kind goed gaat, dan is de basis gelegd voor onderwijs.”
(Intern begeleider)

Er is een grote hoeveelheid empirisch bewijsmateriaal over het belang van de ontwikkeling van sociaal-emotionele
vaardigheden op school. Kinderen met een sterke sociale ontwikkeling kunnen zich makkelijker aanpassen aan de
schoolomgeving, hebben beter contact met leeftijdsgenoten en bereiken daardoor meer op school. Dit komt naar
voren in een rapport van The Organisation for Economic Co-operation Development (OECD) waarin een nog lopende
internationale studie rondom sociaal-emotionele vaardigheden is toegelicht.28
Er is daarnaast overtuigend bewijs dat het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling betere schoolprestaties tot
gevolg heeft. Scholieren die zich meer verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden
beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen betere cijfers op school.29
Onderzoekers van onder meer de Washington State Institute for Public Policy hebben vastgesteld dat de financiële
opbrengsten van veel programma’s voor sociaal-emotioneel leren op lange termijn hoger zijn dan de economische
kosten.30 Mogelijke verklaringen zijn dat die jongeren vaker een diploma halen en minder gebruik moeten maken van
allerlei maatschappelijke voorzieningen, zoals (geestelijke) gezondheidszorg. Om de prestaties en het excelleren van
jongeren te bevorderen moet het onderwijs daarom meer investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
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