
 

 

 

 

 

Werken aan sociaal emotionele ontwikkeling met kernkwaliteiten in het 

onderwijs  
 

Hoe staat het met het welbevinden van de leerlingen op uw basisschool? Wordt u ook zo moe van de 
steeds verdergaande prestatiedrang? Heeft het onderwijs niet de opdracht om de leerlingen meer te 
bieden dan hoge citoscores? In deze tijd waarin leerlingen te maken hebben gehad beperkende 
maatregelen vanwege het coronavirus, wordt terecht op de leerachterstanden en ongelijkheid in 
onderwijskansen van de leerlingen gewezen. Er is door de regering geld vrijgemaakt (NPO gelden) om 
deze problematiek aan te pakken. De vraag is hierbij welke aanpakken goed zijn voor de leerlingen. 
Goede leraren zijn dan van cruciaal belang. Onderzoek van Ruit (2021) heeft aangetoond dat het 
werken met kernkwaliteiten in het onderwijs het welbevinden verhoogt en het zelfbeeld versterkt bij 
leerlingen. De ontwikkelde interventie ondersteunt de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. 
Deze wetenschappelijk onderbouwde interventie past in de menukaart voor NPO gelden. Welbevinden 
en zelfbeeld zijn aspecten van de sociaal emotionele ontwikkeling en zijn naar verwachting van invloed 
op de leerprestaties van leerlingen, want wie zich goed voelt, leert ook beter (Durlak et al., 2011; 
Seligman et al., 2009).  
 

Positieve psychologie 

In het huidige onderwijs wordt sterk gefocust op tekorten van leerlingen, om daar vervolgens 

handelingsplannen voor te schrijven. In overeenstemming met de positieve psychologie stelt prof. dr. 

K. van der Wolf dat we op de verkeerde weg zijn door zozeer de nadruk te leggen op problematiseren 

en diagnosticeren. Op basis van empirisch onderzoek uit de positieve psychologie blijkt dat het 

wenselijk is om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het versterken van kernkwaliteiten, 

in het bijzonder bij leerlingen.  

 

Onderzoek naar kernkwaliteiten 

Uit onderzoek (Ruit & Korthagen, 2013; Ruit, Korthagen & Schoonenboom, 2019; Ruit, 2021) is 

gebleken dat, door een eenvoudige interventie waarbij kinderen zich bewust worden van hun 

kernkwaliteiten en deze leren te gebruiken, het welbevinden positief beïnvloed wordt zowel voor de 

korte als langere termijn. Bovendien blijkt dat het zelfbeeld van leerlingen versterkt wordt door het 

werken met kernkwaliteiten (Ruit, et al., 2021)). Leerlingen vinden onder andere dat zij beter 

geworden zijn in hun schoolprestaties. Dit is voor het onderwijs een belangrijk gegeven, omdat het 

schools zelfbeeld de schoolprestaties kan beïnvloeden (Pullmann & Alik, 2008).  

Enkele voorbeelden van het bewust worden en gebruiken van kernkwaliteiten bij leerlingen in het 

basisonderwijs, blijkt uit de volgende uitspraken die door kinderen zijn gedaan:  

• Kernkwaliteit sociale intelligentie: “Ik heb met Gerdien gepraat over haar broertje die al een 

hele poos overleden is.” “Ik heb een praatje gemaakt met een gehandicapt meisje. Ze liep bijna 

huppelend naar huis. Het gaf mij een fijn gevoel."  

• Kernkwaliteit vriendelijkheid: “Bij een medeleerling helpen in de gymzaal, toen kreeg ik er een 

fijn gevoel bij.” “Ik heb geholpen met de was sorteren en ik ben er tevreden over.”  

 

Traject voor uw school 

Het leren gebruiken van kernkwaliteiten door leraren en het integreren in hun pedagogisch handelen, 

blijkt niet ‘automatisch’ te gaan, maar een gedegen training is nodig om dit in de vingers te krijgen en 
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om het te integreren in de dagelijkse schoolpraktijk. Uit onderzoek van Brummelman e.a. (2013) blijkt 

dat het verkeerd gebruiken van complimenten geven door het te pas en te onpas benoemen van 

persoonskenmerken (kernkwaliteiten) emotioneel nadelige gevolgen kan hebben voor leerlingen.  

Daarom bieden wij een praktisch scholingstraject aan, waarvan de inhoud en de omvang in overleg op 

maat ontworpen wordt. Het traject stimuleert en verdiept daardoor de schoolontwikkelingen (zoals 

handelingsgericht- en opbrengstgericht werken of passend onderwijs) die reeds in gang gezet zijn. 

 

Inhoud van het traject 

De volgende thema’s, die passen om het welbevinden te vergroten en het zelfbeeld te versterken, 

kunnen meegenomen worden in het trainingsaanbod: 

1. bewust worden en leren inzetten van kernkwaliteiten; 

2. waarderend feedback geven op het leerproces en de persoon van de leerling; 

3. momenten van dankbaarheid toepassen in onderwijssituaties; 

4. bewust omgaan met zelfvertrouwen/zelfbeeld van leerlingen; 

5. bewust werken vanuit vergevingsgezindheid; 

6. bewust inzetten van positiviteitsratio (verhouding van positieve- t.o.v. negatieve uitingen); 

7. tellen van je zegeningen.  

 

Opbrengsten van het traject  

1. Het team leert persoonlijke kwaliteiten optimaal te gebruiken voor betekenisvol onderwijs;  

2. Heldere en transparante communicatie binnen het lerarenteam leiden tot waardevolle 

ontmoetingen;  

3. Krachtige, persoonlijke begeleiding van leerlingen in een pedagogisch veilig en uitdagend klimaat;  

4. Toename van de leermotivatie bij leerlingen;  

5. Een positiever zelfbeeld bij leerlingen, hetgeen hun inzet en autonomie bij het leren bevordert.  

 

Enkele uitspraken van collega’s die de training hebben meegemaakt en werken met kernkwaliteiten: 
 

• “Zelf heb ik waargenomen dat kinderen geraakt worden. Dat komt denk ik doordat je tot hen 
spreekt over hun eigenschap. Je raakt ze echt. En dat vind ik een verrijking van onderwijs!” 

• “Ik zou het heel fijn vinden als dit, wat we gezien en geleerd hebben, een basis gaat vormen 

binnen onze school. Ik ben soms ook bang voor alle ontwikkelingen op het gebied van 

'opbrengst gericht werken'  en zie het als een taak om kinderen een gezond zelfbeeld mee te 

geven wat hier zeker uit voortkomt.” 

• “Het is een leefstijl: een worden die je zijn mag, de man/ vrouw op de juiste plaats, ontmoeting 

met collega's en kinderen en het samenwerken als team.” 

• “Deze manier van werken raakt je hart! Je wordt er blij van te kijken naar wat je al kunt en hoe 

je dit bewust kunt inzetten om bepaalde dingen te bereiken (competenties). Door je 

kernkwaliteiten te gebruiken, krijg je energie.” 

• “Mijn collega’s zijn het er over eens dat het inzetten van kernkwaliteiten echt zinvol is.” 

 

Investering  



 

 

 

 

 

 

  

3 

 

De omvang van de training wordt in overleg bepaald, uitgaande van een omvang van minimaal twee 

dagen. Na afloop ontvangt elke deelnemer een certificaat, mits voldaan is aan de 80% aanwezigheid.  

De cursusprijs is afhankelijk van de omvang van de training en de grootte van de groep. De prijs is 

inclusief materialen en reiskosten.  

De cursus wordt op uw school gegeven. 

 

Trainer  

Dr. Peter Ruit is senior opleidingsdocent (Master Leren en innoveren) en 

onderzoeker. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan in Nederland naar 

de betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs. Hier is in 

verschillende (wetenschappelijke) publicaties verlag van gedaan. Daarbij lag 

de focus op de effecten van het bewust gebruiken van kernkwaliteiten door 

kinderen in het PO op welbevinden en zelfbeeld. Hij heeft veel ervaring met 

het opleiden van (school)opleiders en het geven van teamtrainingen.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen over het onderzoek of over het traject? Neemt u dan gerust contact met mij op via 

p.ruit@driestar-educatief.nl of 06.42698418. 
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