
Conferentie 11 oktober 2022

Thema: 
“De laatste 100 dagen voortgezet onderwijs 

en
eerste 100 dagen hoger onderwijs”



Opening
Welkom iedereen!

Thema: ‘De laatste 100 dagen voortgezet 
onderwijs en eerste 100 dagen hoger 
onderwijs.’ Wat hebben leerlingen en 
studenten nodig voor een soepele 
overgang van vo naar ho?

Divers programma met verschillende 
onderwerpen: o.a. kansengelijkheid, 
rolmodellen, studiekeuzetesten, 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding, 
stimuleren en specifieke doelgroepen 
(leerlingen met een migratieachtergrond, 
hoogbegaafden)



Programma

Programma 
13:00-13:10 Opening en korte film met praktijkverhalen
13:10-14:25 Drie keynotes 
14:25-14:40 Pauze
14:40-15:30 Workshopronde I (keuze uit 6 workshops)
15:30-15:40 Wissel
15:40-16:30 Workshopronde II (keuze uit 6 workshops 
16:30-17:15 Borrel 



Korte film 

Praktijkverhalen: leerlingen en studenten over de overgang 
van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs



Dankwoord vooraf: workshopleiders 

Marijke van Dijk (trainer, onderwijscoach en auteur)

Laurie Delnoij (Maastricht University)

Sanne van Herpen (Hogeschool Inholland)

Anja Schoots (Universiteit Leiden en Ichtus Lyceum Driehuis)

Lars van der Bruggen (Vrije Universiteit Amsterdam en Ichthus Lyceum)

Loes Mulders (Pre-University College, Vrije Universiteit Amsterdam) 

Alex Schooneman (Hermann Wesselink College en SWV de Meerlanden)

Jasmijn Ritmeester (Universiteit van Amsterdam)

Iris Bunte (Universiteit van Amsterdam)

Sophia den Otter (Vrije Universiteit Amsterdam)

Tessa van Wijnen (Open Scholengemeenschap Bijlmer)

Joelle Schut (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs)

Matthijs Warrens (Rijksuniversiteit Groningen)



Introductie keynotes  
DE LEEFWERELD VAN DE STUDENT

Abdelhamid Idrissi 

(oprichter Stichting Studiezalen en 

Professor of Practice Diversiteit en Inclusie, Hogeschool van Amsterdam)

HET VERSTERKEN VAN LEVENSVAARDIGHEDEN VAN JONGEREN OP HET VO EN HO 

dr. Carolien Gravesteijn 

(lector Ouderschap en Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden en 
lid Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Panta Rhei)

DE OVERSTAP VAN VO NAAR HO VOOR JONGEREN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND 

Freek Op ’t Einde met docenten en (oud)leerlingen Comenius Lyceum Amsterdam

(rector Comenius Lyceum Amsterdam) 



Keynote Abdelhamid Idrissi

DE LEEFWERELD VAN DE STUDENT





Keynote dr. Carolien van Gravesteijn

HET VERSTERKEN VAN LEVENSVAARDIGHEDEN 
VAN JONGEREN OP HET VO EN HO



Levensvaardig
heden voor vo 

en ho

Carolien Gravesteijn
Lector Ouderschap & 

Ouderbegeleiding
Hogeschool Leiden



Inhoud 

Waarom Levensvaardigheden?
Wat zijn Levensvaardigheden?
Toepassing Levensvaardigheden



Skills For Life
Social Emotional 
Learning



Sociale en emotionele hygiëne –weerbaarheid 
opbouwen (Guy Winch, Princeton Psychological Center (New Jersey)

Stop sociaal en emotioneel bloeden: geef psychologische gezondheid 
de aandacht die het verdiend

Wees alert op intrinsieke problemen: (omgeving) actie
Begrijp de effecten van tegenslagen: veranderen van negatieve 

gedachten én falen moet
Bescherm zelfvertrouwen: voorkom rumineren zoveel 

mogelijk  



Levensvaardigheden



Zelfbewustzijn

• Herkennen van gevoelens
• Positief zelfbeeld
• Herkennen van sterke punten
• Zelfvertrouwen
• Geloof in persoonlijke effectiviteit



Zelfmanagement

• Beheersen van impulsen
• Omgaan met stress
• Zelfmotivatie
• Zelfdiscipline
• Haalbare doelen stellen
• Organiseren en plannen 



Relatievaardigheden

• Effectief communiceren
• Betrokken zijn bij de belangen van 

iemand of iets in de maatschappij 
• Aangaan en onderhouden van 

relaties 
• Bijdragen aan een gezamenlijk 

resultaat door afstemming eigen 
kwaliteiten en belangen en die van 
de groep / de ander



Sociaal bewustzijn

• Empathie
• Erkennen en waarderen van 

verschillen tussen personen
• Uiten dat je iemand accepteert 

en ziet als een waardig en 
waardevol mens



Verantwoordelijke
besluitvorming

• Problemen herkennen
• Oplossen van problemen
• Nadenken over een bepaalde 

handeling  om er iets van te leren 
• Handelen op basis van wat goed 

en slecht is



Waarom Levensvaardigheden voor vo en ho?

• Blijven werken aan hygiene
• Jongeren leren én leven er
• (Bijna) volwassen, nog niet ‘klaar’ 
• Leren van nieuwe opvattingen, 

vaardigheden en omgangsvormen
(iedereen is anders)

• Problemen vooral nu niet cognitief, 
maar – burn-out, eenzaamheid, 
depressie - veel ballen in de lucht, 
sociale media 

• Effecten – ook leereffecten



Effecten

• Meer veerkracht, zelfvertrouwen en zelfsturing, doelen kunnen
stellen (versterkt autonomie)

• Minder internaliserende (somberheid, stress, angst, suicidale
gedachten)

• Minder externaliserende problemen (genotmiddelengebruik, pesten)
• Betere relaties, beter omgaan met conflicten
• Jezelf beter kunnen motiveren
• Betere studieresultaten



Effectief aanleren levensvaardigheden
studenten

• Volgorde vaardigheden doet ertoe
• Theorie met interactieve methoden
• Planmatig
• Maatwerk
• Veilige omgeving – falen mag!
• Training professionals
• Voor of begin opleiding
• Werken aan 4G’s – vooral nu!



Het programma: Levensvaardigheden (VO)



Participatief Actie 
Onderzoek

 Hulp vragen
 Concentreren
 Omgaan met stress 
 Eenzaamheid
 Gedoe met 

vriendinnen
 Ruzie met ouders
 Angst bij uiten 

mening
 Jezelf motiveren
 Roddelen
 Pesten
 Drinken en blowen
 Somberheid
 Acceptatie en respect
 Sociale Media
 Jezelf respecteren



Basislessen (4G)

1. Introductie van het lesprogramma
2. Gedrag: leren waarnemen hoe je doet
3. Gevoel: leren waarnemen en benoemen van 

gevoelens
4. Gedachten: leren herkennen van wat je tegen

jezelf zegt



Themalessen

Intrapersoonlijke thema’s 

•Welzijn en zelfbewustzijn

•Stress

•Empathie en omgaan met verschillen

•Jezelf presenteren 

•Omgaan met sombere gevoelens

Interpersoonlijke thema’s

•Roddelen

•Relaties met vrienden en familie

•Conflicten (met andere leerlingen, leraren 
en ouders)

•Groepsdruk, grenzen en nee zeggen

•Pesten

•Relatievorming en seksualiteit

•Genotmiddelengebruik

•Omgaan met agressie

•Afscheid en afronding



Theoretische basis
Sociale leertheorie en Rationeel Emotieve Therapie

4G schema:

• + = +





Onderzoek studenten en docenten 

• Veel werken
• Moeilijke thuissituatie (mantelzorger)
• Verslaafd aan telefoon
• Studiedruk (BSA en binnen 4 jaar willen afstuderen)
• Hoge eisen vanuit de studie
• Perfectionisme
• Intrinsieke problemen zoals eenzaamheid



Onderzoek studenten - levensvaardigheden

• Mezelf motiveren om aan het werk te gaan
• Meer zelfvertrouwen
• Inleven in anderen
• Samenwerken en opkomen voor mezelf
• Vaardigheden om me minder eenzaam te voelen
• Hulp vragen
• Hoe hou ik alle ballen in de lucht?



Life Skills toolbox
https://www.hsleiden.nl/life-skills-voor-studenten



Levensvaardighedenspel



KENNIS

Welke emotie maakt dat mensen meer willen/gaan roken? 

• Boosheid
• Stress
• Verdriet
• Afkeur
• Blijdschap



KENNIS

Welke stelling klopt?

• Tijd met ouders doorbrengen heeft geen invloed op het welzijn van studenten 
• Adolescenten vinden het minder erg om conflicten met hun ouders te hebben dan 

andersom
• Er is geen toename in conflicten te zien met ouders als studenten nog thuis 

wonen





Levensvaardigheden verbindt school, ouder en 
omgeving
• Ouders worstelen zelf met levensvaardigheden: nieuwe relatie en rol, 

gescheiden en verbonden, accepteren verwijdering, meer waardering
en begin van nieuwe verbinding - toenadering

• Zorgen om welzijn kinderen
• Ouderverantwoordelijkheid neemt af, ouderschap blijft, 

betrokkenheid blijft.



Waarom ouderbetrokkenheid?

• Positieve invloed op jongeren en studiesucces
• 70% van de HBO studenten geeft aan dat hun ouders belangrijk zijn

geweest voor hun studiekeuze
• Ook geven jongeren aan dat ze de meeste informatie over studeren

van hun ouders krijgen
• Omdat jongeren het belangrijk vinden
• Thema’s: geld, veiligheid, info, opleiding, werk, omgaan met stress



Hoe samenwerken met ouders?
• Bewust zijn van eigen beelden over ouders – aannames over goed ouderschap
• Het is belangrijk dat een ouder zich gesteund voelt door de omgeving
• Naast de ouder staan, samenwerken
• Met vallen en opstaan leren en gevoel van tekortschieten
• Advies helpt pas als ouders het begrijpen en als zij zich begrepen voelen: vanuit het perspectief van de ouder

werken
• Ouders zijn ervaringsdeskundigen
• Kwetsbaarheid en bezorgdheid van ouders gaan meestal schuil achter moeilijk of onbegrijpelijk gedrag
• Ouders in problemen – schuld en schaamtegevoelens. Advies als veroordelingen geïnterpreteerd- ouders zonderen

zich af - geen contact





Levenslang levensvaardig



Keynote Freek Op ’t Einde 
met docenten en (oud)leerlingen Comenius Lyceum Amsterdam

DE OVERSTAP VAN VO NAAR HO 
VOOR JONGEREN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND 





De laatste 100 dagen voortgezet onderwijs 
en de eerste 100 dagen hoger onderwijs













Afghanistan
Albanië
Bangladesh
Brazilië
Colombia
Egypte
El Salvador
Filipijnen
Groot-Brittanië
India
Indonesië
Irak
Iran
Italië
Letland
Marokko
Nederland
Pakistan
Portugal
Servië
Somalië
Suriname
Syrië
Tunesië
Turkije



Marokko

Turkije

Suriname Egypte

Nederland









Gert Biesta Iliass el Hadioui



We leggen de nadruk op 
goed onderwijs…



Mavo Havo Vwo
2021-2022 100% 96% 100%
2020-2021 96% 86% 100%
2019-2020 100% 98% 100%





Pauze tot 14:40
14:40-15:30 Workshopronde I 

Zaal Workshops

02A54 Hoe krijg je adolescenten in de leerstand 
(door: Marijke van Dijk) 

02A53 Hoogbegaafdheid en vo-ho aansluiting 
(door: Loes Mulders en Alex Schooneman)

02A06 Leergedragsprofielen in vo en ho: divers maar persistent 
(door: Sanne van Herpen en Anja Schoots)

02A55 Maatschappelijke controverse in de school 
(door: Lars van der Bruggen)

02A59 Het waarom en hoe van studiekeuzetesten
(door: Laurie Delnoij)

02A65 Stress, prestatiedruk en de rol van kloof in begeleiding vo-ho 
(door: Jasmijn Ritmeester en Iris Bunte)
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