Weerbaarheid basisschool jeugd Regio Utrecht
Versterking van de weerbaarheid bij kinderen verkleint de kans op psychosociale problemen en
daarmee de behoefte aan (jeugd) zorg. Daarnaast kan versterking van de weerbaarheid van
kinderen een positief effect hebben op hun leefstijl en gezondheid als ze wat ouder zijn,
bijvoorbeeld doordat ze niet gaan roken of (minder) alcohol gebruiken. Dit is ook één van de
redenen waarom in de landelijke nota volksgezondheid in 2011 weerbaarheid een belangrijk
thema was.
Wat is weerbaarheid?
Kinderen die weerbaar zijn kunnen en durven voor zichzelf op te komen en zoeken in moeilijke
situaties zelf oplossingen. Maar het gaat ook om het vermogen van kinderen om hulp aan
anderen te vragen wanneer ze zelf het probleem niet kunnen oplossen. Zelfvertrouwen en een
positief zelfbeeld zijn belangrijke voorwaarden hierbij. Het kunnen aangeven van grenzen is op
latere leeftijd ook van belang om goed om te kunnen gaan met groepsdruk, bijvoorbeeld bij
ongezonde leefgewoonten zoals roken en alcoholgebruik. Daarnaast verkleint het de kans om
gepest te worden en bevordert het positieve sociale contacten.
Hoe weerbaar is de basisschooljeugd in de regio Utrecht?
Afgelopen schooljaar heeft de GGD regio Utrecht een groot onderzoek uitgevoerd onder 5504
leerlingen van groep 7 afkomstig van 239 basisscholen in de regio Utrecht (m.u.v. gemeente
Utrecht). De gegevens zijn op school verzameld via een schriftelijke vragenlijst, gekoppeld aan
het contactmoment van de jeugdgezondheidszorg in groep 7. De gegevensverzameling werd
uitgevoerd door de doktersassistenten van de GGD.
Weerbaarheid is gemeten op basis van 9 vragen over assertief gedrag (bijvoorbeeld: ‘kun
je in het algemeen goed opkomen voor jezelf’ en ‘Als je iets niet wilt, durf je dat dan te
zeggen’) en zelfvertrouwen (bijvoorbeeld ‘Ben je tevreden met jezelf’ en ‘Ben je bang om
iets verkeerd te doen’ . Een totaalscore is berekend, waarbij geldt: hoe hoger de score
des te beter de weerbaarheid van de kinderen. Kinderen behoren tot de groep
‘verminderd weerbaar’ als ze een score hebben behorend bij de 10% ongunstigst
scorende kinderen in de regio Utrecht.

Meisjes zijn minder weerbaar dan jongens
Over het algemeen behoren meisjes vaker dan jongens tot de groep ‘verminderd weerbaar’.
In de onderstaande figuur zijn de resultaten per subregio weergegeven. Gemiddeld gezien
(jongens en meisjes bij elkaar genomen) zijn de verschillen tussen de subregio’s niet
significant. Als we alleen naar de meisjes kijken zijn er wel significante verschillen in
weerbaarheid naar subregio. In de regio West Utrecht is de groep ‘verminderd weerbare’
meisjes het grootst (15,5%), en in Eemland (9,3%) het kleinst.
Ook is in de figuur te zien dat de verschillen in weerbaarheid tussen jongens en meisjes in de
ene regio groter zijn dan in de andere. Met name bij West-Utrecht valt het grote verschil
tussen jongens en meisjes op. De cijfers per gemeente kunt u vinden op de gezondheidsatlas
gemeentelijke cijfers
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Figuur: Percentage kinderen groep 7 dat ‘verminderd weerbaar’ is per subregio, uitgesplitst
naar geslacht
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Is er een relatie tussen verminderd weerbaar zijn en pesten?
Uit de monitor gegevens van 2010 komt naar voren dat de minder weerbare
basisschoolkinderen vaker gepest worden dan de weerbaren. Versterking van weerbaarheid
van de kinderen kan daarmee een positieve invloed hebben op het voorkomen van pesten.
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Wat is de aanpak om de weerbaarheid van kinderen te versterken?
De GGD kan hierbij ondersteunen. Eerst wordt samen met de school (directeur, Intern
begeleider en schoolteam) geïnventariseerd in welke mate er op school al aandacht is voor de
weerbaarheid van de kinderen. Vervolgens wordt gekeken hoe eventuele hiaten kunnen
worden aangevuld. De GGD heeft leskisten over de onderwerpen weerbaarheid en
(cyber)pesten, die scholen (gratis) kunnen lenen. Deze leskisten bevatten praktische
informatie over verschillende landelijke erkende interventies (zie loket gezond leven RIVM) en
een basismodule om via een school brede aanpak te werken aan veiligheid. Verder bevat de
leskist een aantal voorbeelden uit het programma “Leefstijl“ om aan het vergroten van sociale
vaardigheden van de leerlingen in de klas te werken. Er zijn ook proeflessen te downloaden.
Het beoogde resultaat is om te komen tot een geïntegreerde school brede aanpak die past bij
de cultuur van de school, ouders en team en die structureel wordt aangeboden.
Komend schooljaar (2016/2017) gaat er een nieuwe wet in, waarbij scholen een (aantoonbare)
inspanningsverplichting hebben om te zorgen voor een sociaal veilige leeromgeving. Dit zal
voor scholen een extra stimulans vormen om structureel aandacht te besteden aan dit thema
(zie ook www.schoolenveiligheid.nl).
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Clothilde Bun
(epidemioloog), cbun@ggdru.nl, tel 030-6086086. Voor meer informatie over de aanpak van
weerbaarheid, kunt u contact opnemen met Fenneke Groenewegen (functionaris
gezondheidsbevordering) fgroenewegen@ggdru.nl, tel 030-6086086.
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