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Positief 
Onderwijs 

?Iets Nieuws?

?Iets nodigs?

Koos Stienstra Petra van Haren

Wat zagen wij?

Welke vraag riep 
dat bij ons op ?
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• Onderwijs dat kinderen voorbereidt op een toekomst waarin permanent leren plus weerbaar en wendbaar zijn, centraal 
staan. Gelijke kansen door toerusting op maat.

• Zorg en onderwijs komen beter samen in onderwijs.

• Welbevinden, een combinatie van zelfvertrouwen en vitaliteit s voorwaardelijk (pedagogisch klimaat)

• Onderwijs dient aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling -> kinderen laten doen waar ze aan toe zijn. 
Herintroductie van de basiskennis van de ontwikkeling van een kind vanuit het Biopsychosociaal Model

• Zelfsturing: meer ‘regie of ruimte’ voor het kind

• School als ontwikkelplek voor alle betrokkenen; Passend Onderwijs passend maken

White Paper Positief Onderwijs

Kernbegrippen bij Positief Onderwijs

https://www.positiefonderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Positief-Onderwijs-white-paper-Intraverte-AVS.pdf
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Permanent leren plus weerbaar en wendbaar & flexibel zijn
Gelijke kansen door toerusting op maat

Maatschappelijke ontwikkelingen

Zorg en onderwijs 
samen brengen..
Hoe brengen we dit 
beter in de praktijk?                                   Spreken wij dezelfde taal?

Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg
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Permanent leren plus weerbaar en wendbaar & flexibel zijn
Gelijke kansen door toerusting op maat

Positief Onderwijs Nederland

Positieve Psychologie 

(Seligman – 1996)

Positieve Gezondheid

(Huber – 2012)
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Permanent leren plus weerbaar en wendbaar & flexibel zijn
Gelijke kansen door toerusting op maat

Wat moet je eigenlijk weten 
van een kind; welke kennis helpt daarbij?

SDT: Rigby, Ryan, Deci
Pedagogsch tact en
Pedagogisch Leiderschap
Stevens

Individuele 
Ontwikkeling

Psychosociaal Model
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Hoe groter het oppervlak des te groter de 
kans op welbevinden

Doel: uitgangspunt voor gesprek

KOBWEB als vertrekpunt
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Permanent leren plus weerbaar en wendbaar & flexibel zijn
Gelijke kansen door toerusting op maat

Zelfsturing doe je samen

Dimensies:
Senso motorisch 
Sociaal Emotioneel 
Taal en cognitief

Kind met unieke mogelijkheden,   
Omgevingsfactoren, 
Intrinsieke motivatie
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Permanent leren plus weerbaar en wendbaar & flexibel zijn
Gelijke kansen door toerusting op maat

School ontwikkelplek voor iedereen, 

Leiderschap cruciaal.

School= Team= ??

Leerlingen,

Onderwijsprofessionals,

Ouders,

Andere betrokkenen.

……..

Iedereen unieke mogelijkheden,   

Omgevingsfactoren, 

Intrinsieke motivatie
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SchoolWEB als vertrekpunt; 0-Meting voor scholen

Visie

Teamcultuur

Het 
gebouw

Betrokkenheid

Leer-
voorwaarden

Betekenisvol 
bezig zijn

Communicatie 
en organisatie
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Permanent leren plus weerbaar en wendbaar & flexibel zijn
Gelijke kansen door toerusting op maat

Positief Onderwijs Nederland

Passend onderwijs

School is een ontwikkelplek, 

geen papierfabriek..



www.positiefonderwijsnederland.nl



www.positiefonderwijsnederland.nl


