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“Gelijke kansen 
voor een diverse jeugd”



Sociale cohesie 
in de klas



  'It takes a healthy village to 
raise a healthy child' 



  Doel onderzoek
1. Vergroten gevoel van verbondenheid

  2. Mogelijkheden benutten om tot sociale 

       cohesie te komen in een cultureel en 

       religieus diverse samenleving 



  Wijze van onderzoek

● Literatuurstudie

● Vragenlijsten

● Observaties

● Interviews

● Thermometer

● Serious game



  Wat zijn de vragen

● Wat is sociale cohesie nu 
precies?

● Is meer cohesie altijd beter?
● Hoe bevorder je sociale cohesie?
● Hoe belangrijk ben je als leraar?
● Kun je het ook meten?
● Zijn er ook al interventies om 

sociale cohesie in de klas te 
bevorderen?



  Wat is sociale 
cohesie nu precies?
Kwaliteit- Saamhorigheid- Groep

● Gevoel dat je erbij hoort
● Vriendschappen
● Elkaar vertrouwen
● Respecteren /tolereren verschillen
● Gericht op groepsbelang: bereid te 

helpen/ideeën te delen
● Omgangsregels (groepsnorm) 

nakomen. 



  Sociale cohesie: 3 dimensies

● Sociale relaties

● Belonging

● Gerichtheid op het geheel



  Bevorderen sociale cohesie

● Samenwerkend leren

● Heterogene samenstellingen

● Leren in dialoog

● Minderheidsstanpunt standaard  ingrediënt



  Hoe belangrijk ben je als leekracht

● Pedagogische relatie essentieel!

● leerlingen die een ondersteunende relatie 

met de leraar ervaren, vinden eerder dat ze 

bij de klas en school horen.



Interventies om sociale cohesie in de 
klas te bevorderen:

● Model voor Effectief Lesgeven (volgens 
Robert Manzano)

● Coöperatief leren (volgens Spencer Kagan)
● Schoolwide Positive Behaviour Support 

(SWPBS/PBS)
● 7 Gewoonten van Covey 



Door organisatie ontwikkelde 
methodieken:

● Vreedzame school/Democratie kun je leren

● Het ABC: Behoud je gelukkige klas 



  Samengevat in een filmpje…..

                           .

https://gelijkekansenvooreendiversejeugd.nl/programmas-ouders/sociale-cohesie-in-de-klas/


OPBRENGST
1. Gericht op individuele 

relaties
2. Conflictgericht
3. Reactief

4. Proactief
5. Preventief
6. De klas als groep.



Inzicht
We moeten meer met elkaar het 
gesprek voeren over sociale cohesie!



Dialoog
● Wat vinden jullie hiervan?

● Wat zou de Jeugdgezondheid voor 
kinderen kunnen beteken 
aangaande dit onderwerp?

● Stelling: ‘nieuw curriculum biedt 
kansen voor sociale cohesie in de 
klas



•HET DELEN VAN WAARDEN EN 
NORMEN ZORGT VOOR 

VERBINDING

#hebheterover


