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   WEL IN JE VEL 

 

Executive summary 
 

Welzijn op school werd een hot topic tijdens de COVID-19-pandemie. Niet alleen voor 

leerlingen, maar ook voor leraren, kwamen de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 met 

veel extra uitdagingen. Om het welzijn van leerlingen en leraren te ondersteunen, werden 

in scholen en klassen diverse initiatieven opgestart. Sommigen daarvan zijn schatplichtig 

aan gekende welzijnsaanpakken, waaronder meditatie.  

 

Het is in deze context dat in september 2020 de ondersteuningsnetwerken WAN 

(Wetteren, Aalst, Ninove), Meetjesland, Kasterlinden en Brussel Centrum het project ‘Wel 

in je Vel’ opstartten. Dit ‘bottom-up’ initiatief is volledig gestoeld op vrijwillig 

engagement. Kern van het project is dat leraren zelf leren mediteren, vervolgens hun 

leerlingen leren mediteren om tot slot dagelijks samen te mediteren in de klas. Sommige 

leraren combineerden meditatie met de ‘proactieve cirkel’, een techniek waarbij 

leerlingen leren om op een positieve manier over gevoelens te praten en naar anderen te 

luisteren. Omwille van COVID-19 werd de meditatieopleiding aan de leraren online 

gegeven. Er werden voor zowel leraren als leerlingen ook kosteloos ondersteunende 

materialen aangeboden via ‘Nanoe & Mitch’ (http://www.nanoemitch.com). In totaal 

engageerden zich 276 leraren uit 130 basisscholen, waardoor meer dan 5000 leerlingen 

werden bereikt. Het ‘Wel in je Vel’ project loopt af eind juni 2022.  

 

De Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, begeleidde 

het project en onderzocht de invloed van de meditatie op het welzijn van de leraren. In 

totaal werden bij 276 mediterende leraren en een controlegroep van 87 leraren 

systematisch welzijnsbevragingen afgenomen tussen januari 2021 en juni 2021. Naast een 

bevraging over hun achtergrondkenmerken en hoe de leraren in het project de meditatie 

ervaarden en toepasten, werd onderzocht hoe het welzijn van leraren doorheen deze 

periode evolueerde. De resultaten wijzen op een positieve invloed van meditatie op heel 

wat dimensies van welzijn. Al na drie maanden ervaarden de mediterende leraren 

significant meer positieve en minder negatieve emoties dan de leraren in de 

controlegroep. Ze ervaarden ook significant minder spier-, gewrichts-, slaap- en 

concentratieproblemen. Na zes maanden bleken de mediterende leraren ook significant 

minder stress, meer vitaliteit, minder depersonalisatie en meer jobtevredenheid te 

ervaren. Deze onderzoeksbevindingen suggereren dat meditatie een bruikbaar element 

kan zijn in een geheel van aanpakken om het welzijn op het werk van leraren te 

ondersteunen. 

  

http://www.nanoemitch.com/
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1. Situering 
 
Welzijn op school is een hot topic geworden tijdens de COVID-19-pandemie. Een 

eenvoudige zoektocht in de wetenschappelijke literatuur wijst meteen 115.000 nieuwe 

publicaties aan die onder meer gaan over de invloed van de pandemie op leerlingen, 

ouders, leraren, schoolleiders, financiering, examens, en diplomering van 

afgestudeerden.  

 

Deze sterke toename in onderzoek naar welzijn binnen schoolcontexten betekende 

meteen ook een opvallende maatschappelijk focus op de rol van onderwijs en leraren in 

de optimalisatie van welzijn. In het begin van de COVID-19-pandemie werd 

voornamelijk ingezoomd op het vermijden van leerverlies bij leerlingen (zie bv. Donnelly 

& Patrinos, 2021; Kaffenberger, 2021). Daarna kwam het welzijn van zowel leerlingen als 

leraren steeds meer in de kijker.   

 

Voor de buitenwereld kan het lijken dat het ontwikkelen van het welzijn van leerlingen 

geen opdracht is voor scholen of leraren. Dit klopt niet. In het Vlaamse 

leerplichtonderwijs staat welzijn zowel direct als indirect in de eindtermen voor het 

onderwijs. In de eindtermen voor het lager onderwijs – waar dit meditatierapport zich 

op richt – sluiten de eindtermen rond Mens en Maatschappij en de vakoverschrijdende 

eindtermen rond Sociale Vaardigheden aan bij het streven naar welzijn bij leerlingen. 

 

Daarnaast is het ook een verantwoordelijkheid van scholen om het welzijn van hun 

leraren te bevorderen. De federale wetgeving rond welzijn op het werk verplicht ook alle 

schoolbesturen om actie te ondernemen om het welzijn van hun personeel te beschermen 

en te verbeteren: ze moeten risicoanalyses uitvoeren en maatregelen nemen om 

psychosociale risico’s (zoals een slechte dienstregeling of problematische werkrelaties) te 

voorkomen. Schade die niet voorkomen kan worden, moet minstens beperkt worden. 

 

Gezien deze dubbele verantwoordelijkheid is het niet verwonderlijk dat scholen en 

leraren zelf initiatieven opzetten waarmee ze deze welzijnsdoelen beogen te bereiken. 

Ook tijdens de COVID-19-pandemie ondernamen scholen en leraren acties om het 

welzijn op school te bevorderen. Het project ‘Wel in je Vel’ is zo’n initiatief. Zonder 

financiële omkadering, maar met opmerkelijk enthousiasme engageerden een groot 

aantal ondersteuners, scholen en leraren zich om via meditatie het welzijn van hun 

leerlingen en leraren te verbeteren. De auteurs van dit rapport voerden een 

wetenschappelijke toets uit van de welzijnseffecten van de gekozen meditatietechniek 

(het resultaat van die toets is dit rapport), de praktische uitvoering en ondersteuning 

waren de verdienste van de betrokken ondersteuners, scholen en leraren. 
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2. Mediteren in de klas: het 

project 
 
In september 2020 stelden de 

ondersteuningsnetwerken WAN (Wetteren, Aalst, 

Ninove), Meetjesland, Kasterlinden en Brussel 

Centrum samen tijdens een persconferentie twee 

initiatieven voor die ze de voorafgaande maanden 

in klassen van het lager onderwijs hadden uitgezet, 

namelijk de proactieve cirkel en meditatie. De 

proactieve cirkel is een gesprekstechniek waarbij 

leerlingen leren hoe ze op een positieve manier 

over hun gevoelens kunnen praten en naar anderen 

kunnen luisteren. Meditatie is een mentale training 

waarbij men aandacht besteedt aan en inzicht krijgt 

in de werking, de ontwikkeling en de gezondheid 

van de hersenen en bewust-zijn (Laureys, 2019). 

Met beide technieken beoogden de 

ondersteuningsnetwerken om het welzijn van 

leerlingen in de deelnemende klassen te 

bevorderen. Het project kreeg als naam ‘Wel in je 

Vel’. Sleutelfiguren voor het welslagen van dit 

project waren de leraren die één of beide 

technieken aanleerden en dagelijks met hun 

leerlingen aan de slag gingen. Tijdens de 

persconferentie deelden de betrokken 

ondersteuners mee dat ze het project ‘Wel in je Vel’ 

ook tijdens de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 

zouden uitzetten en dat alle geïnteresseerde leraren 

zich konden inschrijven om deel te nemen. Op twee 

weken tijd sloten niet minder dan 276 leraren uit 

130 scholen zich aan. Hiermee bereikte het project 

meer dan 5000 leerlingen. Het engagement van 

zowel de leraren als de organisatoren van het 

project ‘Wel in je Vel’ was op volledig vrijwillige 

basis. 

 

Leerlingen leren mediteren: 

 

1. Leg beide handen op je buik. 
Sluit je ogen en laat het stil 
worden. 

2. Beeld je eens in dat je op een 
onbewoond eiland zit. 
Helemaal in je eentje. Je vindt 
het helemaal niet erg dat je 
alleen bent. Het eiland is 
helemaal omgeven door een 
diepblauwe oceaan en ook de 
lucht is prachtig hemelsblauw!  

3. Adem nu traag en diep in door 
je neus. Je voelt de lucht via je 
neus en je keel in je lichaam 
vloeien. Tot in je buik. Laat die 
lucht daar, in je buik, in het 
midden van je lichaam, 
eventjes een paar seconden 
zitten.  

4. Bij de volgende ademhaling 
glipt de zon samen met de 
lucht mee in je lichaam. Via je 
mond en je keel komt ze terecht 
in je buik, in het centrum van 
je lichaam. Daar blijft ze 
hangen als een bol van licht! 
Voel de warmte die ze 
uitstraalt. 

5. Al je gedachten zijn weg. Als 
je terug gedachten krijgt, denk 
je aan die warme zon in je 
buik. Laat je aandacht er 
zachtjes op rusten en je 
gedachten verdwijnen 
opnieuw.  
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Gezien het gebrek aan financiële omkadering voor het project ‘Wel in je Vel’ en de 

COVID-19-pandemie kregen de deelnemende leraren de meditatietechniek online 

aangeleerd. De leraren kregen daarbij allen ook dezelfde instructies mee waarmee zij op 

hun beurt de meditatietechniek aan hun leerlingen zouden aanleren (zie kader rechts op 

de vorige pagina). Eén van de betrokken ondersteuners is een ervaren 

meditatiebeoefenaar en zij begeleidde de online sessies voor de leraren. De online sessies 

werden opgenomen en konden desgewenst opnieuw bekeken worden. Leraren werden 

aanbevolen om tijdens de klasmeditaties zelf ook te mediteren. Voor die leraren die naast 

de meditatie ook aan de slag gingen met de proactieve cirkel werden in december 2020 

een bijkomende reeks infosessies georganiseerd. Deze sessies betroffen fysieke 

bijeenkomsten gezien het belang van verbale en non-verbale interactie bij het leren en 

beoefenen van deze gesprekstechniek. Omwille de COVID-19-pandemie vonden deze 

sessies in kleine groepen plaats. 

 

Naast de sessies waarin leraren werden aangeleerd om te mediteren en met de proactieve 

cirkel aan de slag te gaan, werd ook een website opgericht. Die was op het moment van 

het onderzoek alleen toegankelijk voor de deelnemende leraren en leerlingen, maar is op 

dit moment openbaar toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Op deze website, genaamd 

‘Nanoe & Mitch’ (http://www.nanoemitch.com), zijn onder meer audiofragmenten 

beschikbaar voor begeleide meditatie en zelf ontwikkelde video’s waarin 

projectmascottes Nanoe, Mitch en Sunnie via allerlei avonturen in het land van 

Aniwaniwa de leerlingen uitleg geven over mediteren. De website bevat informatie en 

hulpmaterialen voor meditatie in de klas en thuis.  

 

http://www.nanoemitch.com/
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Daarnaast konden deelnemende leraren informatie, inspiratie, ervaringen en vragen met 

elkaar delen in een gezamenlijke Facebookgroep. Deelnemers konden met hun vragen 

over meditatie, proactieve cirkel of het ruimere project ‘Wel in je Vel’ ook altijd terecht bij 

de betrokken ondersteuningsnetwerken. 

 

Om na te gaan of mediteren met leerlingen in de klas het welzijn van leerlingen en leraren 

bevordert, startten onderzoekers van de UGent een onderzoek. Ook dit onderzoek vond 

plaats zonder financiële omkadering. Het onderzoek bij de leerlingen gebeurde binnen 

de schoot van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen onder leiding 

van prof. dr. Lieven Annemans. Het onderzoek bij de leraren – zie rest van dit rapport – 

gebeurde binnen de schoot van de Faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen door dra. Justine Van de Velde, onder leiding van prof. dr. Katia 

Levecque en prof. dr. Martin Valcke. 

 

De illustratie hieronder geeft een overzicht van het volledige project ‘Wel in je Vel’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Samenwerking met UGent 

 

 

 

Doel 1: uitbreiding van het 

pilootproject naar zo veel 

mogelijk scholen 

 

 

Doel 2: wetenschappelijke toets 

voor welzijnseffecten  

- Effecten bij leraren (zie 
rest van dit rapport) 

 

- Effecten bij leerlingen: 

’20 – ‘21 

 
 

Pilootproject door de 
ondersteuningsnetwerken 

 
De vier ondersteunings-
netwerken organiseren 
meditatie en proactieve cirkel 
in een testgroep. 

 
 

Welzijnsmetingen bij 
deelnemende leraren 

 

1. Januari ’21: nulmeting 
2. Maart ’21: tussentijdse 

meting 
3. Juni ’21: eindmeting 

’21 - ‘22 Verderzetting van de meditatie 

en proactieve cirkel door de 

individuele deelnemers, op 

eigen tempo en naar eigen 

mogelijkheden 
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 Mediterende leraren: het 

onderzoek 
 

3.1. Onderzoeksvraag en -context 
 

Hebben klasmeditaties een effect op het welzijn van leraren?  

 

Deze onderzoeksvraag stond centraal in het lerarenonderzoek dat gekoppeld werd aan 

het project ‘Wel in je Vel’. Het onderzoek liep van januari 2021 tot eind juni 2021 in 130 

scholen in Vlaanderen en Brussel. 

 

Onderzoek naar de effecten van meditatie is niet nieuw (Fox et al., 2016; Goyal et al., 2014; 

Pérez-Fuentes et al., 2020; Zarate et al., 2019). Onderzoek dat gedurende een half jaar 

leraren volgt die hun leerlingen leren mediteren en dit dagelijks samen met hen 

toepassen, is dat wel. Bovendien vindt het project ‘Wel in je Vel’ plaats in uitzonderlijke 

tijden: de COVID-19-pandemie vroeg al extra inspanningen en flexibiliteit van al het 

onderwijspersoneel over de hele wereld, maar de ondersteuners, scholen en leraren die 

zich voor dit ‘Wel in je Vel’ project engageerden, toonden daarbovenop nog bijkomende 

toewijding en inzet.  

 

3.2. Beknopte theoretische achtergrond 
 

Meditatie 
 

Meditatie is een concept dat heel wat ladingen dekt. Wanneer hij moet uitleggen wat 

meditatie nu precies is en waarom het iets kan betekenen voor iemand, dan verduidelijkt 

topwetenschapper, neuroloog en meditatiebeoefenaar Steven Laureys (Laureys, 2019) het 

door eerst te verduidelijken wat het niet is. Meditatie is niet gelijk aan ‘aan niets denken’ 

of zweven. Het is ook geen religie, sekte of een cultus rond een persoon of goeroe. 

Meditatie is ook geen ver-van-je-bedshow. Zonder het goed te beseffen komen we vroeg 

of laat allemaal in aanraking met meditatie, en specifiek met het onderdeel mindfulness. 

Het gaat dan misschien niet om ademhalingsoefeningen in lotushouding, maar wel 

degelijk om oefeningen in bewust-zijn: de zwemmer die in opperste concentratie baantjes 

trekt, de lekkerbek die echt geniet van een gastronomische maaltijd, de muziekliefhebber 

die tijdens een concert helemaal opgaat in zijn favoriete liedje. Meditatie is als sport, maar 

dan voor je hersenen. Net als bij sport, kan ook je een meditatievorm kiezen en beoefenen 

op verschillende niveaus en met een verschillende duurtijd. Er is geen ‘one size fits all’. 
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Zo simpel is meditatie: het betekent niets anders dan aandacht besteden aan en inzicht 

krijgen in de werking, de ontwikkeling en de gezondheid van je hersenen en bewust-zijn, 

wat uiteindelijk bijdraagt tot een beter algemeen gevoel van psychologisch welzijn en 

geluk. 

 

Laureys (2019) legt de aanpak en de effecten van enkele meditatietechnieken op een 

diepgaande, en toch laagdrempelige manier uit in zijn no-nonsense meditatieboek. De vele 

meditatietechnieken kunnen onderverdeeld worden in enkele categorieën waarbij 

gerichte aandacht meditatie en open monitoring meditatie de twee populairste zijn 

(Lomas et al., 2018). Bij gerichte aandacht meditatie probeert de beoefenaar de aandacht 

gedurende een langere tijd op een gekozen object te houden. De meditatiebeoefenaar kan 

het object vrij kiezen: sommigen concentreren zich op de vlam van een kaars, anderen 

kiezen ervoor om hun ademhaling aandachtig te volgen. De beoefenaar leert om op te 

merken wanneer de gedachten afdwalen en de aandacht terug naar het object te brengen. 

Bij open monitoring meditatie focust men de aandacht niet op een welbepaald object, 

maar probeert men zich bewust te worden van alles wat men in het moment ervaart: alle 

zintuiglijke ervaringen, alle gedachten en gevoelens die opkomen worden opgemerkt en 

in alle openheid aanvaard zonder er een oordeel over te vellen. De gekende mindfulness 

meditatie wordt gezien als een specifieke vorm van open monitoring meditatie. De twee 

categorieën verschillen duidelijk van elkaar in aanpak, en hebben mogelijkerwijs ook een 

andere uitwerking op de meditatiebeoefenaar (Fox et al., 2016).  

 

Voorgaand onderzoek toonde al aan dat regelmatig mediteren positieve gevolgen kan 

hebben voor het welzijn. Via welke mechanismen dat precies in zijn werk gaat, is veel 

minder bekend. Tot op vandaag richt het meeste wetenschappelijk onderzoek zich op 

effecten van open monitoring meditatie. Veel minder is geweten over de effecten van de 

gerichte aandacht technieken, hoewel deze technieken vaak toegankelijker zijn voor 

beginners en zich makkelijker lenen voor het aanleren ervan in grote groepen. Bij het 

project ‘Wel in je Vel’ werd gekozen voor techniek die past binnen de gerichte aandacht 

meditatie (zie Bilican, 2016; Borchardt & Zoccola, 2018; Kemper & Rao, 2017). 

 

Welzijn 

 
Net zoals meditatie dekt ook het concept welzijn veel ladingen. In het discours rond 

welzijn op het werk wordt vaak naast elkaar gepraat omwille van verschillende 

begripsinvullingen.  

 

Martela en Sheldon publiceerden in 2019 een onderzoek waarbij ze zo veel mogelijk 

bestaande conceptualisaties van welzijn in een overkoepelend raamwerk onderbrachten, 

waardoor duidelijker wordt wie welke invulling van het welzijnsbegrip hanteert 

(Martela & Sheldon, 2019). In hun zogenaamde Eudaimonic Activity Model beschouwen 
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ze welzijn als een realiteit met drie onderdelen: subjectief welzijn, de bevrediging van 

psychologische basisbehoeften en motieven en activiteiten die bijdragen tot welzijn. 

Subjectief welzijn is de belangrijkste uitkomst in dit model, en omvat alle gevoelens die 

iemand ervaart en alle beoordelingen van het leven als goed of slecht. De psychologische 

basisbehoeften komen voort uit de Zelfdeterminatietheorie die stelt dat iedereen drie 

basisbehoeften heeft: we willen ons allemaal autonoom, competent en verbonden voelen 

met anderen (Deci & Ryan, 1985). Wanneer deze behoeften bevredigd zijn, zorgt dit 

ervoor dat men zich gelukkig voelt en goed kan functioneren in het leven. De bevrediging 

van deze psychologische basisbehoeften hangt samen met subjectief welzijn. Volgens het 

Eudaimonic Activity Model kunnen we er zelf voor zorgen dat onze basisbehoeften 

bevredigd worden door bepaalde dingen te doen, zoals zorgen voor anderen. Zorgen 

voor anderen bevredigt namelijk niet alleen onze behoefte aan verbondenheid, maar ook 

onze behoefte aan autonomie wanneer we er zelf voor kiezen om voor anderen te zorgen 

en onze behoefte aan competentie wanneer we voelen dat we de juiste vaardigheden en 

competenties bezitten om goed voor anderen te zorgen.  

 

In het onderzoek bij leraren die deelnamen aan het project ‘Wel in je Vel’ werd welzijn 

benaderd vanuit het Eudaimonic Activity Model. De drie onderdelen van welzijn werden 

via verschillende meetinstrumenten onderzocht. Deze meetinstrumenten worden later in 

dit rapport verder besproken. 

 

Welzijn van leerlingen 
 

De rol van leraren bij het bevorderen van welzijn bij leerlingen 

 
Is het de verantwoordelijkheid van scholen, en bij uitbreiding van leraren, om het welzijn 

van leerlingen te bevorderen? Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand wanneer 

we kijken naar de Vlaamse eindtermen die naar voren geschoven worden voor het 

basisonderwijs. Het begrip ‘welzijn’ komt in de eindtermen niet naar voren, maar er 

wordt wel indirect naar het concept verwezen bij de eindtermen Mens en Maatschappij 

en bij de Vakoverschrijdende eindtermen Sociale Vaardigheden. Die indirecte link is er 

doordat de eindtermen focussen op de psychologische basisbehoeften van autonomie, 

betrokkenheid en competentie. Op een zeer directe manier wordt in de rubriek Mens en 

Maatschappij ook benadrukt dat het belangrijk is dat leerlingen leren zorgen voor 

zichzelf en voor anderen, en dat ze voor zich laten zorgen waar nodig. Deze 

doelstellingen worden in de rubriek Mens en Maatschappij als volgt geformuleerd: 

 

Ik en mezelf 

1.1. De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, 

gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit 
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1.2. De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete 

situatie en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens 

situatiegebonden zijn. 

1.3. De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op 

kennis van het eigen kunnen 

Ik en de ander 

1.4. De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met 

elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen 

1.5. De leerlingen tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen 

waarin ze minder sterk zijn. 

1.6. De leerlingen tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met 

leeftijdgenoten de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing 

Ik en de anderen: in groep 

1.7. De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties 

binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

 

De eindtermen met betrekking tot de Sociale Vaardigheden benadrukken op een directe 

manier de basisbehoefte aan betrokkenheid: 

 

Sociale vaardigheden – Domein relatiewijzen 

1.1. De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen. 

1.2. De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 

1.3. De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 

1.4. De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

1.5. De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een 

medeleerling meewerken. 

1.6. De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

1.7. De leerlingen kunnen zich wendbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en 

volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en 

aanvaardbaar zijn. 

1.8. De leerlingen kunnen zich discreet opstellen. 

1.9. De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit 

leren. 

 

Scholen dienen in de Vlaamse context de eindtermen niet alleen na te streven, maar 

dienen die ook te bereiken. Gezien het grondwettelijke ‘Vrijheid van onderwijs’ in de 

Belgische context, wordt van de inrichter van het onderwijs verwacht de eindtermen 

concreet aan te pakken, maar kan de inrichter zelf beslissen op welke manier dit gebeurt. 

De Vlaamse decretale kaders verwachten dan ook dat scholen een eigen leerplan 

uitwerken om de eindtermen na te streven. Scholen moeten, zeker bij een doorlichting, 

kunnen bewijzen dat ze de eindtermen nastreven en bereiken. 
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In Vlaanderen werkten het gemeentelijke onderwijsnet (OVSG), gemeenschapsonderwijs 

(GO!) het Katholieke onderwijsnet (KOV), en andere kleinere onderwijsaanbieders 

leerplannen en richtlijnen uit die scholen helpen om de eindtermen te bereiken. De 

meeste scholen vallen terug op dergelijke hulpmiddelen, al is elke school vrij om een 

eigen aanpak uit te werken en te implementeren. Dit betekent concreet dat er over 

koepels, netten of scholen heen geen gemeenschappelijk curriculum voor welzijn 

beschikbaar is. Deze pedagogische vrijheid is tegelijk een zegen en een vloek: men ‘kan’ 

kiezen voor een bepaalde aanpak, maar men ‘moet’ ook kiezen. Tijdens de COVID-19-

pandemie werden veel scholen plots voor hun eigen autonomie geplaatst: ze moesten er 

in zeer uitdagende omstandigheden voor zorgen dat de eindtermen nagestreefd en 

bereikt werden. Deze uitdaging was er zeker voor de eindtermen met betrekking tot 

welzijn. Naast vragen over ‘hoe’ men het welzijn van leerlingen kon bevorderen (zie 

verder), bleven veel scholen achter in het in kaart brengen van de beheersing van de 

specifieke eindtermen die hierboven opgelijst werden. 

 

Bereiken leerlingen de eindtermen voor welzijn? 

 

Maar hoe stond het met het welzijn van leerlingen in het Vlaamse lager onderwijs voor 

de COVID-19-pandemie? Dit is een lastige vraag om te beantwoorden omdat er – door 

de pedagogische vrijheid – geen algemeen meet- of toetsinstrument is dat alle Vlaamse 

scholen gebruiken. De inspectie voorziet wel een gevalideerd meetinstrument – 

ontwikkeld in de context van een masterproef aan Universiteit Antwerpen – waarmee 

Vlaamse scholen het welzijn van hun leerlingen in kaart kunnen brengen. Zo kunnen ze 

zich voorbereiden op doorlichtingen. Het begrip welzijn wordt in het meetinstrument 

van de inspectie breed gedefinieerd, maar overlapt wel met de invalshoek die in dit 

meditatierapport gekozen werd met de Zelfdeterminatietheorie en het Eudaimonic 

Activity Model (zie https://www.onderwijsinspectie.be/nl/vragenlijst-welbevinden): 

 

 de tevredenheid of hoe leerlingen zich voelen op school en in de klas, 

 de betrokkenheid of de wijze waarop de leerlingen zich engageren op klas- en schoolniveau, 

 het academisch zelfconcept, waarbij de klemtoon ligt op het beeld dat de leerlingen hebben 

over het eigen schoolse kunnen, 

 het pedagogisch klimaat dat een beeld geeft van de wijze waarop leerlingen het klimaat in 

de school en in de klas percipiëren en 

 de sociale relaties of de interpersoonlijke relaties van de leerlingen op school. 

 

Dit meetinstrument van de inspectie wordt echter niet door alle Vlaamse scholen 

gebruikt. De COVID-19-pandemie versterkte een sluimerende vraag naar een degelijk 

instrumentarium om in kaart te brengen in welke mate de leerdoelen bereikt worden. Het 

project ‘Wel in je Vel’ kon dus niet vertrekken vanuit een ijkingspunt wat betreft het 

welzijn van leerlingen of leraren in het lager onderwijs.  

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/vragenlijst-welbevinden
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De ondersteuningsnetwerken die met het project startten, nodigden meteen ook enkele 

partners uit die met een flankerend initiatief wetenschappelijke informatie zouden 

verzamelen over de effectiviteit van het opgezette project. Dit rapport is het resultaat van 

dit flankerende initiatief. Het is in de context van dit project dat ook een specifiek 

meetinstrumentarium is uitgewerkt. 

 

Hoe kunnen leraren leerdoelen met betrekking tot welzijn nastreven? 

 

De nadruk die in het Vlaamse onderwijssysteem wordt gelegd op de Vrijheid van 

Onderwijs betekent dat er geen algemeen curriculum beschikbaar is dat alle scholen en 

leraren kunnen gebruiken om de eindtermen voor welzijn na te streven. 

 

De COVID-19-pandemie wees op die manier ook op een tekort aan beschikbare 

aanpakken die scholen en leraren kunnen gebruiken. In de literatuur verwijst men naar 

een breed assortiment aan aanpakken, waaronder stressreductie technieken (Zadok-

Gurman et al., 2021), het versterken van emotionele intelligentie (Pozo-Rico et al., 2020), 

het aanstellen van een welzijnscoördinator (Darling et al., 2021), en een schoolbreed 

welzijnsprogramma zoals Zippy’s Friends (Clarke et al., 2015). 

 

Veel initiatieven met betrekking tot het bevorderen van welzijn sluiten aan op een trend 

om ‘positieve psychologie’ binnen te brengen in het onderwijs. Positieve psychologie – of 

binnen het onderwijs ‘positief onderwijs’ – streeft zowel naar academische ontwikkeling 

als naar welzijn bij leerlingen (Seligman, 2011). Onder de noemer ‘positieve psychologie 

in het onderwijs’ is al voor de COVID-19-pandemie een reeks nieuwe aanpakken 

ontwikkeld om het welzijn in scholen te bevorderen (Shankland & Rosset, 2017). Die 

benadrukken vooral het ontwikkelen van positieve gevoelens, gedrag of cognities in een 

schoolcontext (Norrish & Vella-Brodrick, 2009; Seligman et al., 2009; Sin & Lyubomirsky, 

2009).  

 

Een tweede manier om welzijn bij leerlingen na te streven start bij het welzijn van leraren. 

Als leraren zich goed voelen, voelen leerlingen zich vaak ook goed (Harding et al., 2019; 

Jamal et al., 2013). Dit betekent dat een interventie gericht op het welzijn van leerlingen, 

ook gebaat is bij het optimaliseren van het welzijn van de leraren. Voorliggend rapport 

gaat uitdrukkelijk na wat de gevolgen zijn van meditatie bij de leraren die zich 

engageerden tot deelname aan het project ‘Wel in je Vel’. 
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Welzijn van leraren 
 

Psychosociale risico’s bij leraren 

 

Welzijn op het werk hangt steevast samen met de psychosociale risico’s die men tijdens 

het uitvoeren van dat werk tegenkomt. De blootstelling aan dergelijke risico’s kan 

aanleiding geven tot psychische schade, mogelijks in combinatie met fysieke schade. 

Vaak leiden psychosociale risico’s eerst tot stress bij de werknemers die zo’n risico’s 

tegenkomen. Alhoewel niet alle stress per definitie negatief is (we hebben immers een 

bepaalde hoeveelheid stress nodig om ‘scherp te blijven’, bij te leren en optimaal te 

functioneren – wat men in volksmond ook wel ‘gezonde stress’ noemt), kan het 

overmatig en langdurig ervaren van stress wel nadelige gevolgen hebben voor de fysieke 

en mentale gezondheid van werknemers (Burton, 2010; Hassard et al., 2014; LaMontagne 

& Keegel, 2012; O’Connor et al., 2021). De betekenis van woorden zoals ‘overmatig’ en 

‘langdurig’ zijn in deze context anders voor verschillende personen en onder 

verschillende omstandigheden. Het ‘optimale’ stressniveau is dus voor iedereen en in 

elke situatie anders. Ook werkgevers merken de gevolgen van psychosociale risico’s en 

werkstress onder de vorm van onder meer mindere prestaties en productiviteit, meer 

afwezigheden en meer uitstroom van werknemers (Burton, 2010; Hassard et al., 2014). En 

zelfs de bredere samenleving kan de effecten merken aan een grotere belasting van de 

gezondheidszorgsystemen, een verminderde economische productiviteit en 

dienstverlening, en finaal zelfs aan een lager bruto binnenlands product (Hassard et al., 

2014; HSE, 2020). 

 

Psychosociale risico’s kunnen zich voordoen op vijf gebieden: (1) de arbeidsorganisatie, 

waarbij een risico de vorm kan aannemen van bijvoorbeeld een onevenwichtige 

werkverdeling binnen de school, (2) de arbeidsinhoud, waarbij het kan gaan over de 

emotionele belasting door het contact met de leerlingen en hun ouders, (3) de 

arbeidsvoorwaarden, zoals bij een slechte uurregeling (4) de arbeidsomstandigheden 

waarbij het bijvoorbeeld gaat om slechte akoestiek in het klaslokaal, en (5) de 

arbeidsverhoudingen, waarbij conflicten met collega’s, pesterijen, en 

grensoverschrijdend gedrag vaak gezien worden als voorbeelden van psychosociale 

risico’s. 

 

De federale wet betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun 

werk 

 

De federale overheid heeft haar visie op psychosociale risico’s en welzijn juridisch 

verankerd in de zogenaamde welzijnswet. Deze wet dateert van 4 augustus 1996 en werd 

daarna gecodificeerd in de zogenaamde codex over het welzijn op het werk. Krachtens 
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deze wet zijn werkgevers verplicht om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk te beschermen en te bevorderen, waarbij speciale aandacht geschonken 

moet worden aan de zogenaamde psychosociale risico’s. Artikel I.3-1 van de codex 

omschrijft dit als volgt:  

 

In het kader van de risicoanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikel I.2-6 identificeert de 

werkgever inzonderheid de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op 

het werk.  

 

Hij houdt inzonderheid rekening met de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress of 

burn-out veroorzaakt door het werk of tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten 

verbonden aan het werk of uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

 

Artikel I.3-2 vervolgt met wat na die risicoanalyse zou moeten gebeuren: 

 

De werkgever treft, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, de passende 

preventiemaatregelen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, in toepassing van 

de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5, § 1 van de wet. 

 

Deze wet en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten gelden ook voor alle 

personeelsleden die tewerkgesteld zijn binnen onderwijsinstellingen. De werkgroep 

Psychosociale Risico’s in Onderwijsinstellingen verbonden aan de federale 

overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Vlaamse 

departement Onderwijs en Vorming ontwikkelde een beleidsplan ter bevordering van 

het welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen, waarin de wettelijke verplichtingen 

van onderwijsinstellingen verder toegelicht worden (Vlaams Departement voor 

Onderwijs en Vorming, 2016). Hierna schetsen we kort de belangrijkste punten. In wat 

volgt, verwijzen we met de ‘werkgever’ naar het instellingsbestuur. Hoewel de directie 

in principe niet de ‘werkgever’ is, is ze in de praktijk wel de vertegenwoordiger van het 

instellingsbestuur en daardoor vaak het aanspreekpunt. De ‘werknemers’ zijn alle 

personeelsleden die binnen de onderwijsinstelling tewerkgesteld zijn. 

 

De werkgever draagt de (eind-)verantwoordelijkheid voor het uitwerken en (laten) 

uitvoeren van een welzijnsbeleid. Het is de taak van de werkgever om schadelijke 

situaties, zoals psychosociale risico’s, zo veel mogelijk te voorkomen door ze vooraf te 

identificeren en preventiemaatregelen te nemen. Gezien de werkstress die deze 

psychosociale risico’s kunnen veroorzaken (en de gevolgen van werkstress die hierboven 

kort werden besproken), moeten dergelijke risicovolle situaties zo veel mogelijk 

vermeden worden. Als het een situatie betreft die niet vermeden kan worden, dient de 

schade zo veel mogelijk beperkt te worden. De werkgever kan bij de uitvoering van deze 

maatregelen terugvallen op onder meer vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, en de 
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(interne of externe) dienst voor preventie en bescherming op het werk (Vlaams 

Departement voor Onderwijs en Vorming, 2016).  

 

Naast enkele verplichte preventiemaatregelen die door de werkgever moeten genomen 

worden, zoals het aanstellen van een preventieadviseur psychosociale aspecten en het 

bijhouden van een register, kunnen personeelsleden ook zelf actie ondernemen. Zo 

kunnen ze actief op zoek gaan naar manieren om stressvolle situaties te voorkomen of 

technieken leren om met onvermijdbare, maar stresserende situaties om te gaan (Vlaams 

Departement voor Onderwijs en Vorming, 2016). Meditatie kan hierbij een goed 

hulpmiddel zijn, eerder onderzoek toonde immers al aan dat meditatie mensen kan 

helpen bij het omgaan met stress (Luberto et al., 2018; Pérez-Fuentes et al., 2020; Zarate 

et al., 2019).  
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4. Onderzoeksaanpak 
 

4.1. Respondenten: meditatiegroep en 

controlegroep  
 

In totaal werden in januari 2021 363 leraren uitgenodigd om deel te nemen aan het 

welzijnsonderzoek dat gekoppeld werd aan het project ‘Wel in je Vel’ (zie p. 7 in dit 

rapport). Het gaat enerzijds om de 276 leraren die deelnemen aan het project ‘Wel in je 

Vel’, en anderzijds om een controlegroep van 87 leraren die niet deelnemen aan het 

project, maar wel aangaven bereid te zijn om de welzijnsbevragingen in te vullen. De 

controlegroep werd gerekruteerd door de ondersteuningsnetwerken van de 

deelnemende scholen.  

 

Door de evolutie in het welzijn bij mediterende leraren te vergelijken met de evolutie in 

het welzijn bij de controlegroep konden verschillen worden vastgesteld, mogelijkerwijs 

door de meditatie. De leraren in de controlegroep waren tijdens het welzijnsonderzoek 

niet op de hoogte van het project. Zij kregen de kans om in het schooljaar 2021-2022 mee 

in het project in te stappen. 

 

4.2. Onderzoeksperiode: januari 2021 – 

juni 2021 
 

Het welzijnsonderzoek bij de leraren was een zogenaamd longitudinaal onderzoek: 

dezelfde personen werden gedurende een langere tijd opgevolgd. Het welzijnsonderzoek 

vond plaats tijdens de periode januari 2021 tot eind juni 2021, een periode waarin de 

COVID-19-pandemie het onderwijslandschap en de dagelijkse werkomstandigheden van 

leraren significant beïnvloedde, onder andere door frequent wijzigende richtlijnen en 

maatregelen.  

 

Het welzijnsonderzoek bij de leraren verliep volledig online, via vragenlijsten. Deelname 

gebeurde vrijwillig, anonimiteit werd te allen tijde gewaarborgd en leraren konden zich 

ook altijd, zonder opgave van reden, terugtrekken. De Ethische Commissie verbonden 

aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen bevestigde dat dit 

onderzoek plaatsvond in lijn met het Algemeen Ethisch Protocol voor Wetenschappelijk 

Onderzoek aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent 

(dossier 2020/164).  
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Er waren drie uitgebreide bevragingen (januari 2021, maart 2021 en juni 2021) en 

tussentijds vijf kleinere bevragingen bestaande uit twee à drie vragen. De data die 

gedurende deze acht bevragingen werd verzameld, werd samengevoegd in een grote 

databank en als geheel geanalyseerd. 

 

De bevraging in januari 2021 was de zogenaamde nulmeting. Deze bevraging bracht het 

welzijn van leraren in kaart voordat het project ‘Wel in je Vel’ begon. Er waren ook vragen 

die peilden naar het sociodemografisch profiel van de leraren, naar tewerkstelling en 

werkcontext, en naar ervaringen met COVID-19 en de maatregelen die werden genomen 

om de pandemie in te dijken. In onderdeel 5.1. van dit rapport gaan we dieper in op de 

kenmerken van de deelnemers zoals aangegeven bij de nulmeting. We vergelijken daarbij 

ook de mediterende leraren en de controlegroep op enkele kenmerken.  

 

Alleen die leraren die de bevraging in januari 2021 hadden ingevuld, werden uitgenodigd 

voor verdere bevragingen. Niet alle leraren bleven gedurende de volledige 

onderzoeksperiode deelnemen aan het onderzoek. Tabel 1 hieronder geeft het aantal 

respondenten weer bij elke bevraging.  

 

Tabel 1. 

 
Respondenten en responsgraad per bevraging 

Bevraging 

Meditatiegroep Controlegroep 

Aantal 
Responsgraad 

% 
Aantal 

Responsgraad 

% 

Uitnodigingen 276 / 87 / 

Hoofdsurvey 1 (januari 2021) 199 72.10 42 48.28 

Priksurvey 1 107  16  

Priksurvey 2 113  15  

Priksurvey 3 110  23  

Priksurvey 4 97  19  

Priksurvey 5 98  22  

Hoofdsurvey 2 (maart 2021) 129 46.74 29 33.33 

Hoofdsurvey 3 (juni 2021) 92 33.33 24 27.59 

 

Uitval van respondenten in de loop van longitudinaal onderzoek is gebruikelijk. Een 

dalend aantal respondenten in onderzoek heeft tot gevolg dat statistische schattingen 

minder efficiënt worden. Concreet: de schattingen gaan minder snel op significante 
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verbanden wijzen. Uitval van respondenten kan mogelijkerwijs selectieve bias met zich 

meebrengen. Concreet: het is mogelijk dat de steekproef minder representatief wordt 

voor de volledige populatie aan leraren in Vlaanderen omdat respondenten met 

specifieke kenmerken sneller hun deelname aan het onderzoek stopzetten dan anderen. 

Dit is op zich geen probleem als het gaat om kenmerken die geen verband houden met 

welzijn. 

 

Uitgebreide representativiteitsanalyses, gebaseerd op de bevragingen in januari, maart 

en juni 2021 (analyseresultaten op te vragen bij de onderzoekers), toonden geen 

verschillen aan tussen de “afvallers” en “blijvers” als we keken naar gender, 

voorafgaande ervaringen met meditatie, frequentie van meditatie gedurende het project, 

en ervaringen van burn-out en andere mentale gezondheidsproblemen voorafgaand aan 

het project ‘Wel in je Vel’. Keken we naar leeftijd en tewerkstelling, dan zagen we dat 

jongere respondenten en respondenten in een tijdelijk tewerkstellingsstatuut in de loop 

van het onderzoek wel vaker afhaakten dan de andere deelnemers; vooral na de tweede 

hoofdbevraging in maart. De respondenten die hun deelname aan het onderzoek 

staakten, verwezen daarvoor voornamelijk naar afwezigheid door medische redenen en 

oplopende werkdruk. Verder bleek dat leraren in een klas waar leerlingen besmet raakten 

door COVID-19, ook vaker hun deelname aan het onderzoek staakten. Hetzelfde gold 

voor leraren die minder tevreden waren over hun relaties met andere leraren, 

ondersteuners of directie. 

 

Representativiteitsanalyses die nagingen of er significante verschillen waren tussen de 

leraren die de kleinere bevragingen invulden en zij die ze niet invulden, toonden geen 

verschillen op vlak van gender, leeftijd of tewerkstelling.  

 

4.3. Onderzoeksinstrumenten 
 

De drie uitgebreidere bevragingen in januari, maart en juni 2021 waren grotendeels op 

dezelfde manier opgebouwd: we startten met enkele vragen over de meditatie (alleen bij 

de meditatiegroep), waarna we dieper ingingen op het functioneren van de leerlingen in 

de klas en op de invloed van de COVID-19-pandemie. We vervolgden met vragen over 

diverse dimensies van welzijn bij de leraar.  

 

Elke vragenlijst begon voor de meditatiegroep met enkele vragen rond de meditatie. In 

januari bevroegen we in welke mate de deelnemer al ervaring had met meditatie, zowel 

binnen de job als leraar als binnen het privéleven. In maart vroegen we hoe vaak de leraar 

al gemediteerd had sinds het begin van het project en hoe dit verliep: wat ervaarden ze 

tijdens de meditatie en hoe goed hadden ze de techniek al onder de knie? In de laatste 

vragenlijst vroegen we aan de leraren om zelf de effecten van de meditatie in te schatten: 
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hoe zijn het welzijn en de leerprestaties van de leerlingen gedurende het project 

veranderd? In de kortere bevragingen werd gevraagd naar hoe vaak de leraren 

gedurende het project mediteerden, hoe vlot de leerlingen de techniek onder de knie 

hadden en in welke mate de leraren zelf actief konden deelnemen aan de klasmeditaties.  

 

Na de meditatie gerelateerde vragen gingen we dieper in op de klassituatie. Zo bevroegen 

we bijvoorbeeld in welke mate de leerlingen in de klas elkaar goed kenden, een hechte 

groep vormden en zich thuis voelden in hun klas. Daarnaast konden deelnemers ook 

aangeven hoe rumoerig het was in de klas, en of er vaak ruzie is of onaangepast gedrag 

gesteld werd door leerlingen.  

 

Gezien de grote invloed van de COVID-19-pandemie op het onderwijs gedurende de 

onderzoeksperiode, werden ook concrete vragen gesteld naar ervaringen met COVID-19. 

Deze vragen polsten onder meer naar de mate waarin de leraar van dichtbij met de ziekte 

te maken kreeg, of er voldoende inspraak was bij het coronaveilig maken van hun 

klaslokaal, of hun leerlingen zich zorgen maakten over de COVID-19-pandemie, en in 

welke mate ze steun en waardering hadden ervaren van onder andere de ouders van de 

leerlingen, van collega’s, directie en de minister van Onderwijs. 

 

Tot slot stelden we ook vragen naar welzijn aan de hand van het eerder beschreven 

Eudaimonic Activity Model (zie onderdeel 3.2 van dit rapport). Subjectief welzijn werd 

gemeten met vragen die peilen naar positieve en negatieve gevoelens (PANAS, Watson 

et al., 1988), levenstevredenheid (Satisfaction with life scale, Diener et al., 1985), vitaliteit 

(Subjective Vitality Scale, Ryan & Frederick, 1997) stress (Perceived Stress Scale, Cohen 

et al., 1983) en psychosomatische symptomen zoals slaap- en spierproblemen (PISA, Viac 

& Fraser, 2020). We namen ook vragen op die zich richten op de mate waarin de drie 

basisbehoeften bevredigd zijn (Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration 

Scale, Chen et al., 2015): voelen de deelnemers zich autonoom, competent en verbonden 

met anderen? Tot slot brachten we de zorgcompetenties van de deelnemers in kaart, 

omdat we weten dat zorg bijdraagt tot de bevrediging van de drie basisbehoeften. 

Hiermee brengen we de derde dimensie van het Eudaimonic Activity Model, de 

activiteiten die zorgen voor welzijn, in kaart. We onderscheidden drie vormen van 

zorgen: zorgen voor zichzelf, zorgen voor anderen, en zorg ontvangen van anderen 

(Aangepaste versie van de Care Competencies Questionnaire for Adolescents, Tuong et 

al., 2020). De gebruikte schalen kunnen teruggevonden worden in appendix 2 van dit 

rapport. 
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4.4. Analysetechnieken 
 

In dit onderzoek werd gebruikgemaakt van eenvoudige beschrijvende statistieken om 

het profiel van de deelnemende leraren in kaart te brengen, net als hun ervaringen met 

meditatie en hun welzijn voorafgaand aan het onderzoek. We gebruikten dezelfde 

statistieken om ook enkele kenmerken van hun meditatiebeoefening in kaart te brengen 

(zoals frequentie, ervaringen, doelmatigheidsbeleving) en hun ervaringen bij het 

aanleren van meditatie in de klas (doelmatigheidsbeleving, gebruik van ondersteunende 

platformen). Om na te gaan of er een effect was van meditatie op het welzijn van leraren 

werden de scores op diverse welzijnsschalen van leraren in de meditatiegroep vergeleken 

met de scores van leraren in de controlegroep. We maakten daarbij gebruik van one-way 

ANOVA (voluit One-way ANalysis Of VAriance). 

 

Geïnteresseerde lezers kunnen in appendix 1 meer details terugvinden over de gebruikte 

technieken. Appendix 1 voorziet ook de bevindingen van uitgebreidere analyses 

gebaseerd op repeated measures ANOVA. Lezers die nog bijkomende informatie 

wensen, kunnen contact opnemen met de onderzoekers. 
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 Resultaten 
 

5.1. Profiel van de deelnemers  
 

Tabel 2 vat de achtergrondkenmerken van de 

deelnemende leraren samen, uitgesplitst per groep. Op 

basis van verdere analyses vonden we geen verschil 

tussen de groep leraren die alleen met meditatie aan de 

slag ging en de groep leraren die zowel met meditatie 

als de proactieve cirkel aan het project deelnam. In de 

rest van het rapport wordt daarom geen onderscheid 

gemaakt tussen beide groepen leraren.  

 

Tabel 2.  

 

Kenmerken van de deelnemers bij baseline, naargelang groep (N = 241) 

  

Meditatie 

(N = 161) 
% 

Meditatie en 

proactieve 

cirkel 
(N = 38) 

% 

Controle  

(N = 42) 
% 

χ² 

Gender Man 7.45 13.16 11.91 
n.s. 

 Vrouw 90.68 86.84 88.10 

      

Leeftijd 18-24 8.70 0.00 4.76 

n.s. 

 25-34 32.30 36.84 26.19 

 35-44 34.78 39.47 26.19 

 45-54 18.63 10.53 28.57 

 55-60 5.59 13.16 14.29 

      

Tewerkstelling Vaste benoeming 77.64 78.95 92.68 

n.s. 
 Tijdelijk, doorlopend 7.45 10.53 4.88 

 Tijdelijk, > 1j. 4.97 0.00 0.00 

 Tijdelijk, ≤ 1j. 9.94 10.53 2.44 

Noot: n.s. p > .05 (niet statistisch significant), χ² = chi² toets voor categorische uitkomsten. Meer info in 

appendix 1. 

De steekproef bestond 

voornamelijk uit 

vrouwelijke leraren tussen 

de leeftijden van 25 en 45 

jaar met een vaste 

benoeming.  

In het kort 
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De 241 respondenten kwamen uit 96 scholen, verspreid over Brussel en alle Vlaamse 

provincies. De volledige respondentengroep (meditatiegroep en controlegroep) bestond 

voor 90% uit vrouwen. In de bredere populatie leraren in Vlaanderen is de man-vrouw 

verhouding 17%-83%. De leeftijdsverdeling in die populatie was iets ouder dan in de 

respondentengroep. Vooral de leraren ouder dan 45 jaar waren ondervertegenwoordigd 

binnen het project ‘Wel in je Vel’. Tot slot bestond de steekproef van dit project vooral uit 

vastbenoemde leraren. Binnen de bredere populatie leraren in Vlaanderen heeft ongeveer 

76% een vaste benoeming (Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2021). 

 

5.2. Meditatie en welzijn voorafgaand aan 

het project ‘Wel in je Vel’ 
 

Bij de eerste bevraging in het onderzoek ‘Wel in je Vel’ 

polsten we naar eerdere ervaringen met meditatie bij de 

leraren uit de meditatiegroep. Ongeveer één op de vier 

deelnemers gaf aan binnen hun job als leraar over enige 

ervaring met meditatie te beschikken. Ongeveer 42% van 

de leraren gaf aan ook enige of veel ervaring met meditatie 

te hebben gehad in hun privéleven.  

 

 

 
 

In maart 2021 stelden we volgende vragen: “Hebt u voor de start van dit project ooit een 

periode gekend waarin u te kampen had met een burn-out?” en “Hebt u voor de start 

van dit project ooit een periode gekend waarin u te kampen had met andere mentale 

gezondheidsproblemen dan een burn-out (bv. depressie, angsten)?”. Ongeveer 10% van 

de respondenten gaf hierbij aan ooit al een burn-out gehad te hebben, en ongeveer 11% 

had voorafgaand aan het project ooit andere mentale gezondheidsproblemen ervaren. 

Tot slot gaf 6% van de deelnemers aan in het verleden ooit een zowel burn-out gehad te 

0% 25% 50% 75% 100%

Binnen uw job als

leerkracht

Binnen uw privéleven

Bron: Hoofdbevraging januari 2021, N = 199

Heeft u al ervaring met meditatie?

Veel ervaring

Enige ervaring

Geen ervaring

Ongeveer 6 leraren op 10 

had nog geen ervaring met 

meditatie. Ongeveer een 

tiende van de deelnemers 

ervaarde in het verleden 

reeds mentale problemen. 

In het kort 
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hebben en ook ooit een ander mentaal gezondheidsprobleem. We noteren geen 

significante verschillen hierbij tussen meditatiegroep en controlegroep.  

 

 
 

5.3. Frequentie van meditatie  
 
De meeste deelnemers mediteerden op regelmatige 

basis. Terwijl in maart nog meer dan één op tien 

deelnemers aangaf zelf niet te mediteren, was dit 

aandeel in juni verminderd tot een enkeling. Naarmate 

het project vorderde, gaven steeds meer deelnemers aan 

drie, vier, of vijfmaal per week te mediteren. Het aandeel 

van de deelnemers die rapporteerden dat ze minstens 

zevenmaal per week mediteerden, steeg ook doorheen 

het project.  

 

 

 

 

Bron: Hoofdbevraging maart 2021, N = 139 

Mentale gezondheid voorafgaand aan het project 'Wel in je Vel'

Burn-out

Ander mentaal gezondheidsprobleem

Burn-out + ander mentaal
gezondheidsprobleem

Noch burn-out, noch ander mentaal
gezondheidsprobleem

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ik mediteer zelf niet

1 maal per week

2 maal per week

3 maal per week

4 maal per week

5 maal per week

6 maal per week

7 maal per week of vaker

Hoe vaak hebt u sinds de start van het project gemediteerd 

(tel de klasmeditaties mee)?

Hoofdbevraging maart 2021, N = 120 Hoofdbevraging juni 2021, N = 79

De deelnemers mediteerden 

steeds vaker doorheen het 

project. Ze konden vaker 

deelnemen aan de 

klasmeditaties en ongeveer 

de helft van de deelnemers 

mediteerde ook los van de 

klasmeditaties (thuis, 

tijdens een (middag-)pauze, 

tijdens het pendelen, …) 

In het kort 



   WEL IN JE VEL 

22 

Naarmate het project vorderde, gaven steeds minder deelnemers aan dat ze zelf niet 

deelnamen aan de klasmeditaties. Na zes maanden mediteren met de klas, gaf bijna drie 

op vier deelnemers aan zo goed als elke dag mee te doen met de leerlingen. 

 

 
 

Op de vraag hoe vaak leraren zelf mediteerden, los van de klasmeditaties, zijn de 

antwoorden in maart en in juni nagenoeg gelijk. Iets meer dan de helft van de leraren 

mediteerde niet los van de klasmeditaties. Iets meer dan een kwart van de leraren 

mediteerde één of twee keer per week, los van de klasmeditaties. Slechts één op twintig 

leraren die aan het project deelnemen mediteerde dagelijks. 

 

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik heb zelf niet deelgenomen aan de klasmeditatie.

Ik heb af en toe zelf kunnen deelnemen aan (een stukje
van) de klasmeditatie.

Ik heb zo goed als elke dag mee kunnen mediteren met
mijn leerlingen.

In welke mate bent u sinds de start van het project in de 

mogelijkheid geweest om mee te mediteren met uw leerlingen?

Priksurvey 5, maart 2021, N = 96 Hoofdbevraging juni 2021, N = 79

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ik mediteer niet los van de klasmeditaties

1 of 2 maal per week

3 of 4 maal per week

5 of 6 maal per week

7 maal per week of meer

Hoe vaak mediteert u zelf, los van de klasmeditaties? Dit kan 

thuis zijn, op school tijdens de (middag)pauze, ... 

Priksurvey 5, maart 2021, N = 96 Hoofdbevraging juni 2021, N = 79
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5.4. Ervaringen tijdens de meditatie 

 
In maart en in juni stelden we ook vragen uit de 

subschaal “Experiences during meditation” van 

de “Effects of Meditation” vragenlijst (Reavley & 

Pallant, 2009). Daardoor konden we peilen naar 

ervaringen tijdens meditatie: cognitieve 

ervaringen, emotionele ervaringen, relaxatie en 

fysieke ongemakken tijdens het mediteren. De 

vraagstelling luidde als volgt: “Tijdens een 

meditatiesessie kunnen bepaalde gevoelens, 

gedachten en sensaties naar boven komen. Kunt 

u hieronder aangeven hoe vaak u de volgende 

zaken ervaart wanneer u mediteert?”  

 

Cognitieve ervaringen tijdens de meditatie 

 
Welke gedachten en waarnemingen ervaarden de leraren tijdens het mediteren? In 

onderstaande grafiek zien we tussen maart en juni enkele verschuivingen plaatsvinden. 

In juni zagen we namelijk dat leraren minder vaak een oordeel gingen vellen over 

gedachten of gevoelens die bij hen opkwamen tijdens het mediteren. Bij de twee andere 

gedachten en waarnemingen die we bevroegen zagen we ook verschuivingen tussen 

maart en juni. De deelnemers gaven in juni namelijk iets vaker aan dat hun geest alert en 

kalm was tijdens de meditatie en rapporteerden ook vaker dat hun waarnemingen 

helderder waren.  
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Bron: Hoofdbevraging maart 2021, N = 115, Hoofdbevraging juni 2021, N = 76 

Tijdens het mediteren...

1 = Bijna nooit 2 3 4 5 6 = Bijna altijd

De deelnemers voelden zich tijdens 

de meditatie vaak alert en kalm en 

merkten dat hun waarnemingen 

helderder werden. Ze ervaarden 

weinig negatieve of wisselende 

emoties en voelden zich vaak 

ontspannen. Fysieke ongemakken 

kwamen slechts in uitzonderlijke 

gevallen voor. 

In het kort 
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Emotionele ervaringen tijdens de meditatie 
 
Wanneer we onderzochten welke emoties de deelnemers ervaarden tijdens het 

mediteren, zagen we dat heel wat deelnemers aangaven dat ze zich “bijna nooit” 

verdrietig of depressief voelden. Ook kwaadheid en angstige of gespannen gevoelens 

kwamen bij de meerderheid van de deelnemers “bijna nooit” voor tijdens het mediteren. 

Wanneer we de deelnemers vroegen hoe vaak ze wisselende emoties ervaarden tijdens 

het mediteren, zagen we iets meer variatie. Het zijn voornamelijk de onderste drie 

antwoordopties die hier gebruikt werden (“1, bijna nooit”, “2” en “3”), terwijl ongeveer 

één op tien deelnemers aangaf dat ze “bijna altijd” wisselende emoties ervaarden tijdens 

het mediteren. Wanneer we de antwoorden uit maart vergeleken met de antwoorden uit 

juni, zagen we geen grote verschuivingen.  

 

 
 

Fysieke ervaringen tijdens de meditatie 

 
Wanneer we polsten naar hoe ontspannen de deelnemers zich voelen tijdens de meditatie 

– als indicator van fysieke ervaringen –, zagen we opnieuw weinig veranderingen tussen 

maart en juni. Over de drie stellingen heen zagen we dat de meerderheid van de 

deelnemers gebruikmaakte van de drie bovenste antwoordopties (“4”, “5”en “6, bijna 

altijd”). Ongeveer één op tien deelnemers voelde “bijna altijd” dat hun ademhaling en 

hartslag vertraagden en/of dat hun lichaam ontspannen en los werd tijdens de meditatie. 

Eén op vijf deelnemers gaf in juni zelfs aan dat ze “bijna altijd” voelden dat hun 

ademhaling vertraagde tijdens de meditatie. 
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Tijdens het mediteren...
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Bewustzijnsverruiming tijdens de meditatie 

 
Het is mogelijk dat sommige deelnemers bij het toepassen van de gekozen 

meditatietechniek fysieke ongemakken ervaarden. Wanneer gevraagd werd naar het zich 

fysiek ongemakkelijker voelen tijdens het mediteren, of naar het ervaren van 

rusteloosheid en spiertrekkingen, dan gaven zowel in maart als in juni ongeveer zeven 

leraren op tien aan dat dit “bijna nooit” het geval was. Slechts bij uitzondering werden 

deze fysieke ongemakken ervaren. Heel wat leraren gaven aan dat ze zich tijdens het 

mediteren bewuster werden van spanning in hun lichaam. In juni was dat bij nog meer 

leraren het geval dan in maart. 
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Bron: Hoofdbevraging maart 2021, N = 111, Hoofdbevraging juni 2021, N = 78

Tijdens het mediteren...

1 = Bijna nooit 2 3 4 5 6 = Bijna altijd
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5.5. Doelmatigheidsbeleving: zelf 

mediteren en meditatie aanleren 

 
We gingen ook na hoe de mediterende leraren hun eigen meditatievaardigheden 

inschatten. Daarvoor namen we de “Self-Efficacy for Meditation Practice Scale” op 

(Birdee et al., 2020). Antwoordmogelijkheden varieerden van 1 tot 9, waarbij 5 scores ook 

benoemd worden (1=Nooit, 3=Zelden, 5=Soms, 7=Meestal en 9=Altijd).  

 

Op basis van de antwoorden zagen we doorheen het project weinig verandering in de 

beoordeling van de deelnemers over hun 

meditatievaardigheden. Bijna twee op drie 

leraren gaf aan het “meestal” tot “altijd” op te 

merken wanneer de gedachten afdwaalden 

tijdens het mediteren, terwijl 5% tot 8% dit 

“zelden” tot “nooit” opmerkte. Zo’n zeven op de 

tien leraren bleef “meestal” tot “altijd” 

vriendelijk tegen zichzelf wanneer de gedachten 

afdwaalden. Ongeveer één op vier deelnemers 

gaf aan “meestal” tot “altijd” los te kunnen 

komen van gedachten tijdens het mediteren, en 

één op zes tot één op drie gaf aan er “meestal” tot 

“altijd” in te slagen om de aandacht terug te 

brengen naar de meditatie. Tot slot zag één op de drie zichzelf in staat om emoties op te 

merken zonder er onmiddellijk op te reageren, terwijl 15 à 20% aangaf dit “zelden” tot 

“nooit” te kunnen.  

Veel deelnemers vinden dat ze 

bepaalde aspecten (bv. opmerken van 

afdwalende gedachten) van de 

meditatie beter onder de knie hebben 

dan andere (bv. aandacht 

terugbrengen naar de meditatie). Het 

aanleren van de meditatie aan de 

leerlingen verliep bij velen wat 

moeilijker. Voor hen werd 

ondersteuning voorzien. 

In het kort 
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Naast inschatting van de eigen meditatievaardigheden, polsten we bij de leraren ook naar 

hun ervaring bij het aanleren van meditatie bij hun leerlingen. De vraag werd gesteld in 

priksurvey 5, afgenomen in maart 2021. Voor één leraar op acht ging dit zonder al te veel 

problemen: zij gaven aan dat hun leerlingen de meditatie redelijk snel onder de knie 

hadden. Ongeveer één derde van de leraren gaf aan dat ze wel wat extra ondersteuning 

moesten bieden aan één of meerdere van hun leerlingen, maar dat ze wel wisten hoe ze 

deze ondersteuning konden geven (bv. mediteren met een knuffel of met blinddoek). Tot 

slot bleek dat iets meer dan de helft van de deelnemers problemen ondervond bij de 

leerlingen en niet meteen wisten hoe ze die problemen konden aanpakken. 
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In de loop van het project ‘Wel in je Vel’ werden ondersteunende platformen ontwikkeld 

zoals de website Nanoe & Mitch en de Facebookgroep opgericht voor de mediterende 

leraren. In priksurvey 2, afgenomen in februari 2021, polsten we bij de leraren naar hun 

ervaring met deze platformen. Meer specifiek werd de vraag gesteld: “Hoe behulpzaam 

vindt u volgende kanalen die gebruikt worden binnen het project?”. Leraren konden een 

score geven van 0 tot en met 10, of ze konden aangeven het kanaal nog niet gebruikt te 

hebben.  

 

Zes leraren gaven aan dat ze de website Nanoe & Mitch nog niet gebruikt hadden, en 42 

leraren hadden de Facebookgroep nog niet gebruikt op het moment van de tweede 

priksurvey. Van de deelnemers die de website wel al gebruikt hadden, gaf 93% de 

website een score van zeven op tien of hoger voor behulpzaamheid. Iets meer dan één 

leraar op twee gaf de website zelfs een score van negen of tien. De Facebookgroep werd 

op het moment van de tweede priksurvey door de deelnemers nog niet veel gebruikt, 

maar die leraren die het platform wel gebruikten waren over het algemeen tevreden over 

de behulpzaamheid. Ongeveer drie op vier respondenten gaven de Facebookgroep een 

score van zeven of meer.  

 

5.6. Meditatie en stress 
 

Stress is een van de meest gebruikelijke vormen van onwelzijn. Stress werd in dit project 

‘Wel in je Vel’ gemeten met de tien vragen uit de Perceived Stress Survey. Deze vragen 

peilen naar stresservaringen in de afgelopen maand (bv. frequentie van overstuur zijn 

door iets onverwachts). Antwoordmogelijkheden varieerden van 1=Nooit tot 5=Zeer 

vaak. De stressscore geeft de gemiddelde score op alle stressvragen weer1.  

                                                

 
1 De betrouwbaarheid van de stressvragenlijst is zeer goed. Cronbach’s alpha varieerde in de bevragingen 
van januari, maart en juni tussen .875 en .922. 

Bron: Priksurvey 5, maart 2021, N = 96

Al mijn leerlingen zijn (quasi) vanaf het begin goed mee
met de meditatie.

Voor één of meerdere leerlingen is het moeilijk (geweest),

maar ik weet hoe hen te helpen (bv. mediteren met een
knuffel, blinddoek, voetenbankje, ...).

Voor één of meerdere leerlingen blijft het moeilijk en ik
loop hier wat op vast.
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De figuur hieronder geeft de gemiddelde stressscores en 

standaardafwijkingen doorheen het project weer voor 

zowel de meditatie- als de controlegroep. In januari 

lagen de stressscores van de deelnemers uit de 

meditatiegroep zeer dicht bij die van de controlegroep. 

Dit verschil is niet statistisch significant (F(1,235) = 0.349, 

p > .05). In maart steeg de stressscore binnen de 

controlegroep lichtjes, terwijl de scores in de 

meditatiegroep daalden. Ook hier tonen analyses aan 

dat het verschil tussen beide groepen niet statistisch 

significant is (F(1,137) = 1.737, p > .05). In juni werd de 

trend op dezelfde manier verdergezet: de deelnemers in de controlegroep ervaarden 

gemiddeld gezien meer stress dan in maart, terwijl de stress in de meditatiegroep verder 

afnam. In juni was het verschil tussen de twee groepen wel statistisch significant (F(1,95) 

= 4.385, p < .05).  

 

 
 

De onderstaande boxplots geven de verdeling grafisch weer van de stressscores doorheen 

het project, en rekening houdend met de lerarengroep2 . De boxplots illustreren dat 

respondenten verschilden in de mate van gerapporteerde stress. In maart was de variatie 

                                                

 
2 De standaarddeviatie verrijkt de kijk op resultaten omdat dit cijfer het gemiddelde verschil in scores 
binnen een groep weergeeft. Zo kan een gemiddelde stijgen, maar kan ook het verschil tussen deelnemers 
in de groep toenemen. Dat suggereert dat het effect niet gelijk is voor alle deelnemers in die groep. Een 
kleine standaarddeviatie suggereert een homogener effect op alle leden van een groep. 
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Stress doorheen het project, uitgesplitst naar groep. Gemiddelde 

(standaarddeviatie)

Controlegroep

Meditatiegroep

De leraren die mediteerden 

ervaarden steeds minder 

stress, terwijl de leraren uit 

de controlegroep steeds 

meer stress ervaarden. Bij 

de eindmeting in juni was 

het verschil in stress tussen 

de controlegroep en de 

meditatiegroep statistisch 

significant. 

In het kort 
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in stress (zie standaarddeviatie) binnen de controlegroep het kleinst, in januari en juni het 

grootst.  

 

 
 

5.7. Meditatie en vitaliteit 
 

Vitaliteit en energie zijn belangrijke pijlers van welzijn. Aan respondenten werd gevraagd 

hoe vitaal ze zich op dit moment voelen. De originele schaal, de Subjecitve Vitality Scale 

(Ryan & Frederick, 1997), bestaat uit zeven items. We selecteerden daaruit de volgende 

vier items: zich levendig en vitaal voelen, uitkijken naar elke nieuwe dag, zich alert en 

wakker voelen, en barstensvol energie zitten. Antwoordmogelijkheden varieerden van 

1=Helemaal niet waar tot 5=Helemaal waar. De vitaliteitsscore werd berekend op basis 

de gemiddelde scores voor alle items3. 

 

                                                

 
3 Ook voor deze schaal wordt een hoge betrouwbaarheid vastgesteld. Cronbach’s alpha varieerde in de 
bevragingen van januari, maart en juni tussen .883 en .919. 
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De figuur hieronder geeft de gemiddelde 

vitaliteitsscores en standaardafwijkingen weer voor 

zowel meditatie- als controlegroep doorheen het 

onderzoek. In januari lag de vitaliteitsscore van de 

mediterende leraren iets hoger dan in de controlegroep, 

maar deze verschillen waren niet statistisch significant 

(F(1,235) = 1.193, p > .05). We zien dat de vitaliteitsscore 

tussen januari en maart in beide groepen steeg, waarna 

ze opnieuw daalde in juni. De initiële stijging in maart 

was meer uitgesproken bij de deelnemers van de 

meditatiegroep, maar ook in maart was het verschil 

tussen beide groepen niet statistisch significant (F(1,137) 

= 2.729, p > .05). De daling in juni was meer uitgesproken bij de deelnemers van de 

controlegroep. Zo eindigden de twee groepen in juni met een duidelijk én statistisch 

significant verschil in gemiddelde vitaliteitsscore (F(1,94) = 4.311, p < .05).  

 

 
 

De boxplots hieronder geven een meer gedetailleerd beeld van de verdeling van de 

vitaliteitsscores tijdens de drie bevragingen. Ze wijzen opnieuw uit dat respondenten 

heel uiteenlopende antwoorden gaven op de vragen naar vitaliteit en energie. Bij de 

mediterende leraren was de gemiddelde score op vitaliteit niet alleen hoger dan de 

controlegroep, maar bleken ook de verschillen in scores tussen de deelnemers in dezelfde 

groep kleiner (zie de standaarddeviatie). Vooral in januari en juni waren in de 

controlegroep de onderlinge verschillen in vitaliteitsscores veel groter (zie 

standaarddeviatie). 
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De leraren die mediteerden 

voelden zich steeds vitaler, 

terwijl de leraren uit de 

controlegroep zich steeds 

minder vitaal voelden. Bij 

de eindmeting in juni was 

het verschil in vitaliteit 

tussen de controlegroep en 

de meditatiegroep statistisch 

significant. 

In het kort 
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5.8. Meditatie en gemoed 
 

Naast stress en vitaliteit werd ook gepolst naar gemoed. 

Dat gebeurde via de Positive and Negative Affect 

Schedule, beter bekend als de PANAS (Watson et al., 

1988). Dit is een vragenlijst die bestaat uit twee 

stemmingsschalen. De ene schaal meet positieve 

gevoelens (bv. enthousiast zijn, opgewekt, fier…) en de 

andere meet negatieve gevoelens (bv. angstig zijn, 

beschaamd, depressief…). Elke stemmingsschaal bevat 

tien begrippen. Antwoordmogelijkheden variëren van 

1=Helemaal niet ervaren tot 5=Heel sterk ervaren4.  

 

De figuren hieronder tonen de gemiddelde schaalscores 

en standaardafwijkingen voor respectievelijk positief 

affect en negatief affect. Wat positief affect betreft zagen 

we hogere scores bij de mediterende leraren bij de start 

van het project. Dit verschil was niet statistisch 

significant (F(1,234) = 3.593, p > .05). Positieve 

affectscores namen doorheen het onderzoek toe bij de mediterende leraren terwijl ze bij 

de controlegroep daalden. In maart was daardoor het verschil tussen de meditatiegroep 

                                                

 
4  De interne betrouwbaarheid van de schalen is gemeten op basis van Cronbach’s alpha, varieerde 
tussen.830 en .898; wat wijst op een goede betrouwbaarheid.  

De leraren die mediteerden 

voelden steeds meer 

positieve emoties en minder 

negatieve emoties, terwijl de 

leraren uit de controlegroep 

steeds minder positieve 

emoties en meer negatieve 

emoties ervaarden. Het 

verschil in gemoed tussen 

de meditatiegroep en de 

controlegroep was zowel in 

maart als bij de eindmeting 

in juni statistisch 

significant. 

In het kort 
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en de controlegroep statistisch significant (F(1,135) = 5.908, p < .05), net zoals in juni 

(F(1,93) = 7.322, p < .01). Wat negatieve affectscores betreft, zagen we lagere scores bij de 

mediterende leraren bij de start van het project, zonder dat dit verschil statistisch 

significant was (F(1,234) = 0.598, p > .05). Deze scores daalden verder in maart en juni, 

terwijl we bij de controlegroep doorheen het onderzoek een stijging in negatieve 

gevoelens noteerden. Deze verschillen waren statistisch significant, zowel in maart 

(F(1,135) = 4.021, p < .05) als in juni (F(1,93) = 8.459, p < .01). 

 

 

 
 

Vatten we dit samen, dan blijkt dat de verschillen in positief affect (F(1,234) = 3.593, p > 

.05) en negatief affect (F(1,234) = 0.598, p > .05) tussen meditatiegroep en controlegroep 

bij de start van het project in januari niet significant waren, maar wel statistisch significant 
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waren in maart en juni. Mediterende leraren ervaarden met andere woorden na twee 

maanden meditatie meer positieve emoties en minder negatieve emoties in vergelijking 

met leraren die met hun leerlingen niet mediteren.  

 

De boxplots hieronder geven een gedetailleerder beeld van de gemiddelde affectscores 

en de verschillen binnen elke groep per tijdsmoment en per deelnemersgroep. Bij positief 

affect vallen niet alleen de lagere scores op bij de controlegroep in vergelijking met de 

mediterende leraren, maar ook de kleinere onderlinge verschillen in positief affect scores 

in januari en maart. Bij negatief affect zien we bij beide groepen een groter gemiddeld 

verschil tussen de deelnemers in de groepen in maart en juni. Bij de start van het project 

waren de onderlinge verschillen in negatief affectscores groter in de controlegroep.  
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5.9. Meditatie en depersonalisatie 
 

Depersonalisatie is een belangrijk symptoom van burn-out en werd daarom bevraagd bij 

elk meetmoment van het project. Dit gebeurde met vijf stellingen, waaronder “Ik heb het 

gevoel dat ik sommige leerlingen behandel alsof het onpersoonlijke “voorwerpen” zijn”, 

“Ik ben harder geworden ten opzichte van mensen sinds ik deze job doe” en “Ik maak 

me zorgen dat deze job me gevoelloos maakt” (Soenens et al., 2012). Scoremogelijkheden 

varieerden van 1=Helemaal niet zo tot 5=Helemaal wel zo. Uit de factoranalyse bleek een 

schaal met de volgende twee van de originele vijf items het meest bruikbaar: “Ik ben 

harder geworden ten opzichte van mensen sinds ik deze job doe” en “Ik maak me zorgen 

dat deze job me gevoelloos maakt”. Opnieuw werd een schaalscore berekend op basis 

van het itemgemiddelde van deze twee items5.  

 

De figuur hieronder geeft een beeld van de gemiddelde 

depersonalisatiescore en standaardafwijkingen 

doorheen het project. Over het algemeen zijn de 

gemiddelde scores in de volledige steekproef relatief 

laag. De meditatiegroep en de controlegroep startten in 

januari nagenoeg op eenzelfde niveau. Het verschil in 

scores was op dat moment dan ook niet statistisch 

significant (F(1,235) = 0.235, p > .05). Maar doorheen het 

project tekende de controlegroep een stijging in 

depersonalisatie op in maart. Het verschil tussen de 

meditatie- en controlegroep in maart was echter niet 

statistisch significant (F(1,137) = 1.853, p > .05). De 

stijging zette zich wel door in juni, terwijl er bij de 

mediterende leraren bovendien een afname in hun 

gemeten depersonalisatie werd geobserveerd. In juni 

was het verschil in depersonalisatie tussen de controle- 

en de meditatiegroep wel statistisch significant (F(1,94) = 

6.425, p < .05). 

 

                                                

 
5 Cronbach’s alpha varieerde voor de drie meetmomenten tussen .601 en .736 wat wijst op een goede betrouwbaarheid 
van de meetschaal 

De leraren die mediteerden 

ervaarden in juni minder 

depersonalisatie, terwijl de 

leraren uit de controlegroep 

steeds meer depersonalisatie 

ervaarden. Bij de 

eindmeting in juni was het 

verschil in depersonalisatie 

tussen de controlegroep en 

de meditatiegroep statistisch 

significant. 

In het kort 
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De boxplots hieronder illustreren op een meer gedetailleerde manier de spreiding in 

depersonalisatiescores. We zien een relatief grote spreiding in de scores, die het hoogst 

waren bij de controlegroep in juni. De onderlinge verschillen in scores binnen de 

controlegroep waren in januari iets groter dan bij de meditatiegroep, waarna die 

onderlinge verschillen in maart weer iets groter werden in de meditatiegroep. 
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5.10. Meditatie en spier- en 

gewrichtsproblemen 
 

Onwelzijn kan gepaard gaan met verscheidene spier- en gewrichtsproblemen. In de drie 

hoofdbevragingen peilden we naar spierpijn, rugklachten, en naar nekklachten sinds het 

begin van het schooljaar. Antwoordopties varieerden van 1=Nooit of bijna nooit, 

2=Ongeveer één of twee keer per jaar, 3=Ongeveer één of twee keer per maand, 

4=Ongeveer één of twee keer per week, en 5=Elke dag of bijna elke dag. We berekenden 

een schaalscore door de itemscores te middelen6.  

 

De figuur hieronder toont de gemiddelde scores en 

standaardafwijkingen voor de meditatie- en 

controlegroep, per hoofdbevraging. Over het algemeen 

zagen we een stijgende trend in de gemiddelde scores 

van de controlegroep, terwijl we een daling zagen voor 

de meditatiegroep. In januari startten de twee groepen 

met vrij gelijke gemiddeldes. Het verschil was bij deze 

eerste meting niet statistisch significant (F(1,234) = 1.162, 

p > .05). In maart tekenden we een stijging in de spier- 

en gewrichtsproblemen op voor de controlegroep, 

terwijl het gemiddelde in de meditatiegroep afnam. Het 

verschil tussen beide groepen in maart was statistisch 

significant (F(1,135) = 7.008, p < .01). In juni stelden we 

voor beide groepen een daling vast in het gemiddelde, 

al was die daling meer uitgesproken voor de 

meditatiegroep. Ook in deze laatste meting bleef het 

verschil tussen beide groepen statistisch significant 

(F(1,93) = 7.363, p < .01).  

 

                                                

 
6 Cornbach’s alpha varieerde voor de verschillende meetmomenten tussen .750 en .770 wat wijst op een 
goede betrouwbaarheid. 

De leraren die mediteerden 

ervaarden steeds minder 

vaak spier- en 

gewrichtsproblemen, terwijl 

de leraren uit de 

controlegroep steeds vaker 

spier- en 

gewrichtsproblemen 

ervaarden. Het verschil in 

frequentie van spier- en 

gewrichtsproblemen was 

zowel in maart als in juni 

statistisch significant. 

In het kort 
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De boxplots hieronder tonen de spreiding in de scores meer in detail. Die spreiding was 

en bleef bij beide groepen gelijk en dit bij elk van de drie opeenvolgende meetmomenten. 

We zien dat het gemiddelde voor de meditatiegroep consistent lager was dan voor de 

controlegroep. 
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5.11. Meditatie en slaap- en 

concentratieproblemen 
 

Naast spier- en gewrichtsproblemen kunnen welzijnsproblemen zich ook uiten via slaap- 

en concentratieproblemen. We vroegen deelnemers in januari 2021 hoe vaak ze 

slaapproblemen, oververmoeidheid en concentratieproblemen hadden ervaren sinds het 

begin van het schooljaar 2020-2021. In de hoofdbevragingen van maart en juni herhaalden 

we deze vragen, maar vroegen om de periode te beschouwen sinds de voorafgaande 

bevraging. Antwoordopties varieerden ook hier van 1=Nooit of bijna nooit, 2=Ongeveer 

één of twee keer per jaar, 3=Ongeveer één of twee keer per maand, 4=Ongeveer één of 

twee keer per week, en 5=Elke dag of bijna elke dag. Schaalscores werden ook hier 

berekend als het gemiddelde van de itemscores7.  

 

De figuur hieronder toont een stijgende trend voor de 

controlegroep en een dalende trend voor de 

meditatiegroep. In januari startten de twee groepen 

statistisch gezien op hetzelfde gemiddelde. Vanaf maart 

rapporteerde de controlegroep gemiddeld gezien 

significant vaker slaap- en concentratieproblemen dan 

de meditatiegroep (F(1,135) = 8.088, p < .01). In juni werd 

in beide groepen dezelfde trend verdergezet, zodat het 

verschil nog groter werd (F(1,93) = 9.623, p < .01).  

 

De boxplots tonen grafisch soortgelijke onderlinge 

verschillen in scores binnen elke groep 

(standaarddeviatie), en dit bij elk van de drie 

hoofdbevragingen. Maar de verschillen in de 

gemiddelden tussen de groepen en over de tijd heen zijn 

duidelijk. 

 

                                                

 
7 Cronbach’s alpha varieerde voor de verschillende meetmomenten tussen .680 en .773 wat wijst op een aanvaardbare 

tot goede betrouwbaarheid van de meetschaal. 

De leraren die mediteerden 

ervaarden minder vaak 

slaap- en 

concentratieproblemen, 

terwijl de leraren uit de 

controlegroep steeds vaker 

slaap- en 

concentratieproblemen 

ervaarden. Het verschil in 

frequentie tussen de 

meditatiegroep en de 

controlegroep was zowel in 

maart als in juni statistisch 

significant. 

In het kort 



   WEL IN JE VEL 

40 

 
 

 
 

5.12. Meditatie en beleving van het 

lesgeven 
 

Doelmatigheidsbeleving weerspiegelt het vertrouwen in eigen kunnen. We gebruikten 

een schaal uit het LiSO-project (voluit: Loopbanen in het Secundair Onderwijs), die in de 

originele versie uit negen items bestaat. Bij elk van de drie hoofdbevragingen legden we 

de leraren drie van deze negen stellingen voor: “Ik ben in staat om ook aan een moeilijke 

groep les te geven”, “Ik slaag er doorgaans in om alle leerlingen belangrijke vorderingen 

te laten maken” en “Ik slaag erin om ook leerlingen die weinig interesse tonen voor 
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schoolwerk te motiveren”. Scoremogelijkheden varieerden van 1=Helemaal oneens tot 5 

=Helemaal eens. Na analyses van de kwaliteit van het meetinstrument, werden alleen de 

laatste twee items verder gebruikt in de studie8.  

 

De figuur hieronder toont de gemiddeldes en standaardafwijkingen van de 

doelmatigheidsbeleving doorheen het project, zowel voor de meditatiegroep als voor de 

controlegroep. Gemiddeld gezien was de doelmatigheidsbeleving binnen de steekproef 

in het algemeen vrij hoog en stabiel in beide groepen. Geen enkel geobserveerd – klein - 

verschil bleek statistisch significant. De boxplots tonen aan dat ook de variatie in scores 

in doelmatigheidsbeleving over de tijd heen en in beide groepen niet noemenswaardig 

van elkaar verschilden. 

 

 
 

                                                

 
8 Een factoranalyse toonde aan dat een schaal met de twee laatste items het meest bruikbaar was. Een schaalscore werd 

berekend als het gemiddelde van de itemscores op deze laatste twee items. Cronbach’s alpha varieerde op de drie 

tijdsmomenten tussen .588 en .635 wat wijst op een aanvaardbare betrouwbaarheid. 
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Gemiddeld gezien was de doelmatigheidsbeleving bij beide groepen vrij hoog en stabiel. We 

stelden geen noemenswaardige veranderingen doorheen de tijd vast, en observeerden geen 

grote of statistisch significante verschillen tussen beide groepen leraren. 

In het kort 
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5.13. Meditatie en jobtevredenheid 
 

Jobtevredenheid werd gemeten via het scoren van de stellingen “Ik ben tevreden met 

mijn job” en “Ik ben tevreden met wat ik bereik als leraar”. Deze items werden 

geselecteerd uit een uitgebreidere schaal uit het LiSO-project. Scoremogelijkheden 

varieerden van 1=Helemaal oneens tot 5=Helemaal eens. Een factoranalyse toonde aan 

dat het eerste item het meest bruikbaar was.  

 

De figuur hieronder toont aan dat zowel in januari, 

maart als juni niemand aangaf het helemaal oneens te 

zijn met de stelling. De overgrote meerderheid was het 

eens of helemaal eens, zowel in de meditatiegroep als de 

controlegroep. De antwoordpatronen tussen beide 

groepen waren in januari en maart niet significant 

verschillend, maar in juni bleken mediterende leraren 

significant een hogere jobtevredenheid te rapporteren 

dan hun collega’s die niet mediteerden. De 

significantietoetsen meldden voor januari (χ²(3) = 2.261, 

p > .05), voor maart (χ²(3) = 2.011, p > .05) en voor juni 

(χ²(3) = 9.502, p < .05)9. 

 

                                                

 
9  Met de Chi-kwadraat toets (χ²), wordt een verschil in proporties van respondenten die een bepaald 
antwoord geven, getoetst.  

De jobtevredenheid was bij 

beide groepen vrij hoog. Bij 

de eindmeting in juni was 

de jobtevredenheid bij de 

leraren uit de 

meditatiegroep significant 

hoger dan bij de leraren in 

de controlegroep. 

In het kort 
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5.14. Perceptie van effect van de COVID-

19-pandemie en meditatie op welzijn  
  

In juni stelden we aan leraren de vraag of het effect 

van meditatie op welzijn sterker, hetzelfde of 

minder sterk is in tijden van pandemie. De figuur 

hieronder toont het volgende: ongeveer drie 

leraren op vijf verwachtten geen verschil in 

welzijnseffect, 35% ging ervan uit dat meditatie 

sterker inwerkte op welzijn in tijden van COVID-

19 en 5% verwachtte dat de pandemie het effect van 

meditatie op welzijn temperde.  
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Bron: Hoofdbevraging januari 2021, N = 238, Hoofdbevraging juni 2021, N = 141, 

Hoofdbevraging juni 2021, N = 98

Jobtevredenheid

Helemaal oneens Oneens Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens

De meeste deelnemers 

verwachtten dat de COVID-19-

pandemie geen invloed zou 

uitoefenen op het welzijnseffect 

van meditatie. De meeste leraren 

zagen een verbetering in het 

welzijn van hun leerlingen, en de 

helft zag ook een verbetering in 

de leerprestaties.  

In het kort 
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minder sterk in coronatijden dan in niet-coronatijden

hetzelfde in coronatijden als in niet-coronatijden

sterker in coronatijden dan in niet-coronatijden

Bron: Hoofdbevraging juni 2021, N = 77

Het effect van meditatie op het welzijn van de leraren is... 
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Daarnaast gaven de leraren ook hun inschatting van het effect van de klasmeditaties op 

het welzijn en de leerprestaties van hun leerlingen. Zoals de figuur hieronder toont, 

schatte de ene helft dat meditatie de leerprestaties deed verbeteren terwijl de andere helft 

geen verbetering verwachtte. De figuur wijst ook aan dat 31% van de leraren geen 

verbetering verwachtte in het welzijn van de kinderen naar aanleiding van de meditatie, 

terwijl 69% vooropstelde dat de klasmeditaties het welzijn binnen hun klas verbeterde. 
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Samenvattend overzicht 
 

Tabel 3. 

 

Samenvattend overzicht van de verschillen in welzijn tussen de meditatiegroep en de controlegroep op de 
verschillende meetmomenten van het project ‘Wel in je Vel’ tussen januari en juni 2021 

Welzijnsdimensie Januari Maart Juni 

Stress n.s. n.s. p < ,05 

Vitaliteit n.s. n.s. p < ,05 

Positieve emoties n.s. p < ,05 p < ,01 

Negatieve emoties n.s. p < ,05 p < ,01 

Depersonalisatie n.s. n.s. p < ,05 

Spier- en gewrichtsproblemen n.s. p < ,01 p < ,01 

Slaap- en concentratieproblemen n.s. p < ,01 p < ,01 

Doelmatigheidsbeleving n.s. n.s. n.s. 

Jobtevredenheid n.s. n.s. p < .05 

Noot: n.s. (niet statistisch significant). Meer info in appendix 1 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat we bij de tussentijdse meting in maart 2021 al enkele 

statistisch significante verschillen (p < .05 en p < .01) optekenen wanneer we het welzijn 

van de mediterende leraren vergelijken met het welzijn van de leraren uit de 

controlegroep: de mediterende leraren ervaren meer positieve emoties en minder 

negatieve emoties, spier-, gewrichts-, slaap- en concentratieproblemen dan de leraren uit 

de controlegroep. Na zes maanden meditatie stellen we vast dat de leraren die 

gemediteerd hebben het op zo goed als elk vlak statistisch significant beter doen dan de 

leraren uit de controlegroep. De verschillen die in maart al statistisch significant waren, 

zijn dat in juni nog steeds en worden aangevuld met statistisch significante verschillen 

op vlak van stress, vitaliteit, depersonalisatie en jobtevredenheid. De verschillen tonen 

telkens een positiever beeld voor de leraren die de voorgaande zes maanden gemediteerd 

hadden. Alleen de doelmatigheidsbeleving van lesgeven in het onderwijs bleef in beide 

groepen gelijk: de meditatie zorgde niet voor verschillen in hoe competent de leraren in 

de meditatiegroep zich voelden als het op lesgeven aankomt, in vergelijking met de 

leraren in de controlegroep. 
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6. Discussie 
 

Het project ‘Wel in je Vel’ dat zich uitstrekte over de periode januari 2021 – juni 2022, past 

in de stroom van initiatieven die in Vlaanderen en in het buitenland werden opgezet om 

het welzijn van leerlingen en leraren gedurende de COVID-19-pandemie te ondersteunen 

en te versterken. Het project werd met veel enthousiasme gedragen door een grote groep 

ondersteuners, scholen en leraren die zich in uitdagende pandemietijden vrijwillig 

engageerden om zo het welzijn binnen de scholen te optimaliseren. Het ‘Wel in je Vel’ 

projectteam koos ervoor om de deelnemers een laagdrempelige meditatietechniek aan te 

leren zodat ze er in de klas mee aan de slag konden met hun leerlingen. De betrokken 

ondersteuningsnetwerken konden een beroep doen op UGent onderzoekers van twee 

verschillende faculteiten om het effect van deze welzijnsinterventie op een 

wetenschappelijke manier in kaart te brengen. Dit rapport spitst zich toe op de resultaten 

van het project voor het welzijn van de deelnemende leraren. 

 

6.1. Resultaten 
 

Heeft het mediteren een impact gehad op het welzijn van de leraren? De 

onderzoeksresultaten zijn vrij eenduidig. De mediterende leraren en de leraren in de 

controlegroep vertoonden bij de start van het project geen verschillen op het vlak van 

welzijn, maar de leraren in de controlegroep rapporteerden naarmate de 

onderzoeksperiode vorderde steeds meer stress, negatieve emoties, depersonalisatie, 

spier-, gewrichts-, slaap- en concentratieproblemen. Het welzijn van de mediterende 

leraren bleef vrij stabiel of verbeterde doorheen het project. Al na drie maanden (bij de 

tussentijdse meting in maart 2021) stelden we vast dat de mediterende leraren meer 

positieve emoties ervaarden en minder negatieve emoties, spier-, gewrichts-, slaap- en 

concentratieproblemen rapporteerden dan de leraren uit de controlegroep. De verschillen 

waren statistisch significant. Dezelfde verschillen observeerden we ook in juni, soms nog 

meer uitgesproken. Bijkomend zagen we in juni dat de mediterende leraren in 

vergelijking met de leraren in de controlegroep ook minder stress en depersonalisatie 

ervaarden, en meer vitaliteit en jobtevredenheid. Ook deze verschillen waren statistisch 

significant. 
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6.2. Kanttekeningen 
 

Bij elk onderzoek kunnen we kanttekeningen plaatsen. Ook bij dit onderzoek.  

 

Ten eerste kunnen we de resultaten bij het ‘Wel in je Vel’ project niet zomaar 

veralgemenen. Er werd bijvoorbeeld maar één bepaalde meditatietechniek toegepast. 

Meditatie kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus beoefend worden, 

net als een sport. Verschillende soorten en niveaus van meditatie hebben waarschijnlijk 

verschillende effecten, en die effecten kunnen ook per persoon verschillen. Gemiddeld 

genomen zorgde de meditatietechniek van het ‘Wel in je Vel’ project voor positieve 

effecten op het welzijn van de deelnemende leraren.  

 

Ten tweede mogen we niet vergeten dat de leraren in het ‘Wel in je Vel’ project volledig 

vrijwillig meewerkten en daarbij beïnvloed werden door het enthousiasme van zowel de 

organisatoren als de deelnemende scholen en hun collega-leraren. Het zou kunnen dat 

de deelnemende scholen en leraren meer aandacht hebben voor welzijn, meditatie en 

zelfzorg. De groep leraren is dus niet zomaar representatief voor alle scholen of leraren 

in Vlaanderen en Brussel. Een risico bij enthousiaste vrijwilligers is dat deze leraren al op 

voorhand overtuigd zijn van de voordelen van meditatie, en dat kan hun kritische 

reflectie op hun ervaringen hebben beïnvloed. 

 

Ten derde verschilde de meditatie-aanpak per leerjaar. Klassen uit het eerste en tweede 

leerjaar werkten met meditatiesessies van maximum vijf minuten, de leerlingen uit het 

derde en vierde leerjaar mediteerden maximum acht minuten, en de leerlingen uit het 

vijfde en zesde leerjaar maximum tien minuten. Veel – maar niet alle - leraren 

mediteerden mee met hun leerlingen in de klas. De vastgestelde effecten kunnen dus niet 

alleen toegeschreven worden aan het mediteren door leraren zelf.  

 

Ten vierde was het onderzoek korter dan het meditatieproject zelf: zes maanden. 

Onderzoek wijst uit dat welzijnseffecten van meditatie meestal pas na een langere duur 

voorkomen of sterker worden (Bilican, 2016; Chu, 2010; Shapiro, 1992). Er is geen 

duidelijke richtlijn over hoelang een project moet duren om een blijvend effect te hebben 

op welzijn.  

 

Tot slot mogen we niet vergeten dat er ook leraren zijn weggevallen uit het project: 

sommige stopten, ander vielen uit door ziekte. Dit is een gekend probleem bij langdurige 

onderzoeksopzetten. De COVID-19-pandemie zorgde voor extra uitdagingen om de 

deelnemende leraren aan boord te houden. Analyses toonden aan dat sommige leraren 

afhaakten door een hoge werkdruk of om medische redenen. Dit maakte dat de 

steekproef uiteindelijk kleiner werd en dat levert minder sterke resultaten op. Concreet 
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betekent dit dat bepaalde verschillen of veranderingen nu minder goed konden worden 

opgemerkt.  

 

6.3. Wetenschappelijke meerwaarde 
 

Onderzoek naar meditatie is op zich niet nieuw. Er bestaat al heel wat onderzoek over de 

welzijnseffecten van meditatie. Het positief verband tussen meditatie, welzijn en een job 

is al eerder vastgesteld. Wat maakt dit onderzoek toch bijzonder?  

 

Ten eerste gaat het om een onderzoek bij een interventie die is opgezet in Vlaanderen en 

Brussel. Onderzoek in deze context is héél zeldzaam. Het gaat om een interventie in maar 

liefst 276 klassen in 130 basisscholen uit zowel het stedelijk onderwijs, katholiek 

onderwijs als gemeenschapsonderwijs. Het gaat om scholen in zowel stedelijke als meer 

plattelandsgebieden en scholen die een grote mate van variatie tonen in aantal leerlingen. 

Meteen blijkt dat de groep mediterende leraren en leerlingen uit zeer gevarieerde klas- 

en schoolcontexten komt. Zelden wordt onderzoek opgezet in een dergelijke interessante 

en gevarieerde setting. 

 

Ten tweede werd in dit onderzoek een heel specifieke vorm van meditatie onderzocht: 

gerichte aandacht meditatie. De meeste studies onderzochten vooral het effect van open 

monitoring technieken; zoals bijvoorbeeld. mindfulness. Bij gerichte aandacht meditatie 

probeert de leraar/leerling zijn/haar aandacht gedurende een langere tijd bij een zelf 

gekozen object te houden. Open monitoring meditatie gaat in op zich bewust worden van 

alles wat men in het moment ervaart: alle zintuiglijke ervaringen, alle gedachten en 

gevoelens die opkomen worden opgemerkt. Deze twee soorten meditatietechnieken 

verschillen, en hebben een andere invloed op de meditatiebeoefenaar. Het meeste 

beschikbare onderzoek onderzocht vooral de effecten van open monitoring technieken. 

Dit is opvallend omdat gerichte aandacht meditatie een groot voordeel heeft bij een brede 

interventieaanpak: de aanpak is zeer laagdrempelig (Lippelt et al., 2014; Lutz et al., 2008). 

Gerichte aandacht meditatie is een goed ‘startpunt’ voor wie geen ervaring heeft met 

meditatie. De resultaten van het ‘Wel in je Vel’ onderzoek bevestigen overigens dat 

gerichte aandacht meditatie een positief effect heeft op het welzijn van de beoefenaar 

(Borchardt & Zoccola, 2018; Kemper & Rao, 2017). 

 

Ten derde keken we in dit onderzoek op een heel brede manier naar de mogelijke 

effecten. We volgden een multidimensionaal perspectief door zowel naar de mogelijke 

positieve als negatieve dimensies van welzijn te kijken. Veel meditatie-onderzoek kijkt 

naar welzijnsproblemen zoals stress, burn-out, depressie en angstproblemen (Pérez-

Fuentes et al., 2020; Zarate et al., 2019), terwijl er weinig gekeken wordt naar positieve 

dimensies van welzijn. In dit onderzoek deden we dit wel door te kijken naar de invloed 
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op vitaliteit, jobtevredenheid en doelmatigheidsbeleving. Aandacht voor positieve 

vormen van welzijn past binnen de positieve psychologie waar we het al eerder in dit 

rapport over hadden: meditatie kan in algemene zin bijdragen aan het welzijn van leraren 

en hoeft niet alleen gezien te worden als een hulpmiddel om welzijnsproblemen te 

voorkomen of aan te pakken. 

 

Ten vierde is het onderzoek vernieuwend omdat deze studie veel langer duurde dan 

eerder onderzoek dat maar zes tot acht weken duurde. Nu keken we naar effecten na drie 

en na zes maanden (Kreplin et al., 2018; Luberto et al., 2018; Pérez-Fuentes et al., 2020). 

Onderzoek bij open monitoring meditatietechnieken toonde al aan dat welzijnseffecten 

van meditatie veranderen en/of sterker kunnen worden doorheen de tijd (Shapiro, 1992). 

Meditatie heeft na enkele maanden sterkere effecten op welzijn dan na enkele weken. 

Maar tot nog toe kon dit niet worden aangetoond met het kortlopende onderzoek. In dit 

langer lopend onderzoek stelden we vast dat de welzijnseffecten eerst vooral te zien 

waren op het vlak van gemoed en psychosomatische symptomen (na drie maanden 

mediteren) en zich pas in juni manifesteerden op het vlak van stress, vitaliteit, 

depersonalisatie en jobtevredenheid (na zes maanden mediteren). Deze resultaten helpen 

dus welzijnseffecten van meditatie te beschrijven over de tijd heen. 

 

Tot slot is voor de Vlaamse en Brusselse situatie een reeks bruikbare instrumenten 

uitgewerkt. De wetenschappelijke kwaliteit van deze instrument is beschreven en andere 

onderzoekers kunnen er verder mee aan de slag. Sommige van deze instrumenten 

werden voor de allereerste keer in de Vlaamse en Brusselse context gebruikt. 
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 Conclusies 
 

Mediteren is training van de hersenen en van bewust-zijn. Dit rapport biedt evidentie 

voor de positieve invloed op welzijn van een meditatie-interventie georganiseerd en 

gedragen door een grote groep ondersteuners, leraren en scholen verspreid over 

Vlaanderen en Brussel. Niet minder dan 276 leraren uit 130 scholen namen aan de 

interventie deel. Hierdoor werden meer dan 5000 leerlingen bereikt. De kern van het 

project bestond eruit dat leraren zelf leerden mediteren, vervolgens hun leerlingen 

leerden mediteren om tot slot dagelijks samen te mediteren in de klas. Het ‘Wel in je Vel’ 

project liep van januari 2021 tot juni 2022. 

 

Een onderzoeksteam van Universiteit Gent onderzocht van januari 2021 tot juni 2021 de 

welzijnseffecten van het initiatief en stelde vast dat enkele minuten (klas)meditatie per 

dag – in sommige gevallen gecombineerd met de techniek van de proactieve cirkel – het 

welzijn van de mediterende leraren ten goede komt. Waar het welzijn van de leraren in 

de controlegroep erop achteruitging, bleef het welzijn van de mediterende leraren stabiel. 

Op sommige vlakken werd het welzijn van de mediterende leraren zelfs beter in de loop 

van het onderzoek. De positieve effecten van de welzijnsinterventie lieten zich al zien na 

drie maanden en dit op het vlak van de gemoedstoestand (meer positieve en minder 

negatieve emoties) en minder psychosomatische klachten (minder spier-, gewrichts-, 

slaap- en concentratieproblemen). Na zes maanden stelden we ook op het vlak van stress, 

vitaliteit, depersonalisatie en jobtevredenheid statistisch significante verschillen vast 

tussen de meditatiegroep en de controlegroep. De doelmatigheidsbeleving van lesgeven 

in het onderwijs bleef bij beide groepen ongeveer gelijk. 

 

Onze onderzoeksbevindingen geven aan dat meditatie een bruikbaar ingrediënt kan 

vormen in een geheel van maatregelen gericht op het welzijn van leraren.  Op de website 

van Nanoe & Mitch is heel wat materiaal te vinden die zowel in de klas als thuis gebruikt 

kan worden om meditatie aan te leren of te ondersteunen 

(http://www.nanoemitch.com). Het gebruik van het materiaal is kosteloos en 

laagdrempelig. Scholen die aan de slag willen met de meting van welzijn bij leraren, 

kunnen qua theoretisch kader terugvallen op de beknopte theoretische achtergrond in dit 

rapport. Voor wetenschappelijke meetinstrumenten om welzijn bij leraren in kaart te 

brengen, verwijzen we naar  appendix 2 van dit rapport.  

.  

http://www.nanoemitch.com/
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Appendix 1: Statistiek 
 

1. Statistische significantie 
 

Binnen de statistiek gebruiken we het woord ‘significant’ op een andere manier dan in 

het dagdagelijkse taalgebruik, waar het woord verwijst naar iets dat waardevol of 

relevant is. Om verwarring met deze dagdagelijkse betekenis te vermijden, gebruiken we 

in dit rapport steeds ‘statistische significantie’.  

 

Statistische significantie verwijst naar de aannemelijkheid dat een geobserveerd resultaat 

niet op toeval berust. Als we in dit rapport zeggen dat een verschil tussen tijdsmomenten 

of tussen groepen statistisch significant is, betekent dit dat het onwaarschijnlijk is dat dit 

verschil uitsluitend door toeval of door willekeurige factoren kan worden verklaard. Met 

andere woorden: er is slechts een zeer kleine kans dat een verschil als statistisch 

significant bestempeld wordt wanneer er in werkelijkheid geen echt effect zou bestaan. 

Een verschil dat niet statistisch significant is, sluit echter geen effect uit. Het label ‘niet 

statistisch significant’ wijst eerder op een grotere kans dat een geobserveerd resultaat te 

wijten is aan toeval of aan willekeurige factoren. 

 

2. Boxplots 
 

Via boxplots krijgen we op basis van een grafische weergave een vijf-

getallensamenvatting van de scoreverdelingen. Deze vijf-getallensamenvatting bestaat 

uit: 

- het minimum (de kleinste score geobserveerd in de steekproef), 
- het eerste kwartiel (de score waarvoor een kwart (25%) van alle scores in de 

steekproef hetzelfde of kleiner zijn), 
- de mediaan (het tweede kwartiel, de middelste score in de steekproef, die score 

waarvoor de helft (50%) van alle scores in de steekproef hetzelfde of kleiner zijn), 
- het derde kwartiel (die score waarvoor driekwart (75%) van alle scores in de 

steekproef hetzelfde of kleiner zijn), en 
- het maximum (de hoogste score geobserveerd in de steekproef). 

 

Een boxplot is daarmee een weliswaar sterk vereenvoudigde, maar zeer bruikbare, 

voorstelling van de verdeling van de data. Het kruisje dat toegevoegd werd in elke 

boxplot in dit rapport geeft het gemiddelde weer. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf-getallensamenvatting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf-getallensamenvatting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootste_en_kleinste_element
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediaan_(statistiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootste_en_kleinste_element
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Maximum 

 

 

 

Derde kwartiel 

 

Mediaan 

Gemiddelde 

 

 

Eerste kwartiel 

Minimum 

 

 

 

3. Betrouwbaarheid 
 

De betrouwbaarheid van vragenlijsten wordt standaard gekwantificeerd aan de hand 

van een maat genaamd ‘Cronbach’s alpha’. Meer specifiek weerspiegelt dit getal de 

samenhang tussen de verschillende vragen in een schaal (bijvoorbeeld tussen de 

verschillende items in de schaal die stress meet). Binnen wetenschappelijke kringen 

werden arbitraire vuistregels opgesteld voor het interpreteren van de Cronbach’s alpha: 

als alpha tussen .60 en .70 ligt, spreken we van een ‘aanvaardbare’ betrouwbaarheid, 

schalen met een alpha van .70 of hoger worden als ‘betrouwbaar’ aanzien. 

 

4. Hypothesetoetsen 
 

Er werd voor de hoofdtekst van dit rapport gebruik gemaakt van one-way ANOVA’s, 

χ²toetsing en percentages. 

 

- De one-way ANOVA (voluit One-way ANalysis Of VAriance) laat toe om na te 
gaan of het gemiddelde dat we op een bepaald meetmoment voor een 
welzijnsaspect optekenen voor de meditatiegroep significant verschilt van het 
gemiddelde opgetekend door de controlegroep op datzelfde meetmoment. 

- De χ² toets wordt gebruikt om na te gaan of verschillende groepen dezelfde 
verdeling van antwoorden hebben bij categorische variabelen (variabelen 
waarvan de waarden niet numeriek zijn, maar categorieën voorstellen, zoals ‘man’ 
en ‘vrouw’ categorieën voorstellen van de variabele ‘gender’).  
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5. Extra toetsing: repeated measures 

ANOVA 
 

Naast de one-way variantieanalyses voerden we nog repeated measures 

variantieanalyses uit. Daar waar de one-way variantieanalyses telkens slechts naar één 

specifiek meetmoment keken, stelt de repeated measures variantieanalyses ons in staat 

om groepen over de tijd op te volgen en na te gaan hoe de scores van die groepen zich 

tegenover elkaar verhouden. Deze techniek laat ons onder meer toe een interactie tussen 

de tijd en de groepen te testen. Zo kunnen we nagaan of het groepsgemiddelde van de 

meditatiegroep op een andere manier geëvolueerd is dan het groepsgemiddelde van de 

controlegroep. Deze techniek vereist sfericiteit. Wanneer niet aan deze voorwaarde wordt 

voldaan, corrigeren we via de ‘Greenhouse-Geisser correctie’.  

 

De repeated measures variantieanalyses wijzen slechts voor één van de welzijnsmaten op 

een statistisch significant verschil in de evolutie van de welzijnsindicatoren als we de 

twee groepen vergelijken. Dit betekent niet noodzakelijk dat er in de realiteit geen 

verschil is. Door een daling van de responsgraad doorheen de onderzoeksperiode, met 

kleinere steekproeven tot gevolg, is de analysetechniek minder in staat om verschillen als 

statistisch significant aan te wijzen. Poweranalyses wezen uit dat we voor dit onderzoek 

minstens 200 deelnemers nodig hadden om voldoende in staat te zijn statistische 

significantie op te pikken.  

 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de resultaten van de repeated measures 

variantieanalyses, telkens voor de interactie tussen het meetmoment en de groep. 

 

Tabel 4.  

Samenvattend overzicht van de repeated measures variantieanalyses van het project ‘Wel in je Vel’ tussen 

januari en juni 2021: interactie tussen tijd en groep 

Welzijnsdimensie df F p 

Stress 2, 182 1.278 n.s. 

Vitaliteit 2, 180 0.657 n.s. 

Positieve emoties 2, 178 0.605 n.s. 

Negatieve emoties 2, 178 2.254 n.s. 

Depersonalisatie 2, 180 0.415 n.s. 

Spier- en gewrichtsproblemen 1.855, 165.139 2.422 n.s. 

Slaap- en concentratieproblemen 1.872, 166.636 3.994 p < ,05 

Doelmatigheidsbeleving 2, 184 0.340 n.s. 

Noot: df vrijheidsgraden, F toetsingsgrootheid, n.s. (niet statistisch significant). Meer info in appendix 1 
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Appendix 2: Schalen 
 

Ervaringen tijdens meditatie 
 

Meetinstrument: subschaal “Experiences during meditation” van de “Effects of 

Meditation” vragenlijst (Reavley & Pallant, 2009) 

 

Vraagstelling: Tijdens een meditatiesessie kunnen bepaalde gevoelens, gedachten en 

sensaties naar boven komen. Kunt u hieronder aangeven hoe vaak u de volgende zaken 

ervaart wanneer u mediteert? 

 Tijdens het mediteren... 

 

 Bijna 

nooit 
    Bijna 

altijd 

1 2 3 4 5 6 

vel ik een oordeel over de gedachten of 

gevoelens die in me opkomen. 
      

is mijn geest alert en kalm.       

zijn mijn waarnemingen helderder.       

voel ik wisselende emoties.       

voel ik me verdrietig en depressief.        

voel ik me boos.        

voel ik me gespannen en angstig.        

voel ik dat mijn ademhaling vertraagt.        

voel ik dat mijn hartslag vertraagt.        

wordt mijn lichaam ontspannen en los.        

voel ik me fysiek ongemakkelijker.        

voel ik rusteloosheid of spiertrekkingen.        

word ik me bewust van spanning in mijn 

lichaam.  
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Doelmatigheidsbeleving: zelf mediteren 
 

Meetinstrument: “Self-Efficacy for Meditation Practice Scale” (Birdee et al., 2020) 

 

Vraagstelling: Hieronder kunt u aangeven hoe u uw eigen meditatievaardigheden op dit 

moment inschat. 

 

 Nooit  Zel-

den 
 Soms  Mees-

tal 
 Altijd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ik merk het wanneer 

mijn gedachten 

afdwalen.  

         

Wanneer mijn 

gedachten afdwalen, 

blijf ik vriendelijk 

tegen mezelf.  

         

Ik kan loskomen van 

mijn gedachten.  
         

Ik kan mijn aandacht 

terugbrengen naar de 

meditatie wanneer 

mijn gedachten 

afgedwaald waren.  

         

Ik kan mijn emoties 

opmerken zonder er 

onmiddellijk op te 

reageren.  

         

 

Stress 
 

Meetinstrument: Perceived Stress Survey (Cohen et al., 1983) 

 

Vraagstelling: Welzijn hangt ook samen met de mate waarin de omgeving als stresserend 

en controleerbaar wordt ervaren. Onderstaand vindt u 10 ervaringen. Kunt u aangeven 

hoe vaak u zich de afgelopen maand op volgende manieren voelde? 
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Nooit 

Bijna 

nooit 
Soms Vaak 

Zeer 

vaak 

1 2 3 4 5 

In de afgelopen maand, hoe vaak was u 

overstuur vanwege iets dat onverwacht 

gebeurde? 
     

In de afgelopen maand, hoe vaak voelde u dat u 

niet in staat was controle te hebben over de 

belangrijke dingen in uw leven? 
     

In de afgelopen maand, hoe vaak voelde u zich 

nerveus en “gestrest”? 
     

In de afgelopen maand, hoe vaak voelde u zich 

zelfverzekerd over uw vermogen om met 

persoonlijke problemen om te gaan? 

     

In de afgelopen maand, hoe vaak voelde u dat 

dingen gingen zoals u wilde? 
     

In de afgelopen maand, hoe vaak voelde u dat u 

niet kon omgaan met (of het hoofd kon bieden 

aan) alle dingen die u moest doen? 

     

In de afgelopen maand, hoe vaak kon u uw 

irritaties in uw leven onder controle houden? 
     

In de afgelopen maand, hoe vaak voelde u dat u 

greep had op de dingen? 
     

In de afgelopen maand, hoe vaak was u boos 

omdat dingen buiten uw controle waren? 
     

In de afgelopen maand, hoe vaak voelde u dat 

moeilijkheden zich zo hoog opeenstapelden dat 

u ze niet kon overwinnen? 
     

 

Vitaliteit 
 

Meetinstrument: Selectie uit Subjective Vitality Scale (Ryan & Frederick, 1997) 

 

Vraagstelling: Vitaliteit en energie zijn belangrijke pijlers van welzijn. We willen graag 

even polsen in welke mate u energie hebt gehad om uw werk te doen en bekijken daarbij 

verschillende periodes. 

 Op dit moment... 
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Helemaal 

niet waar 
 

Een beetje 

waar 
 

Helemaal 

waar 

1 2 3 4 5 

voel ik me levendig en vitaal. *      

kijk ik uit naar elke nieuwe dag.*      

voel ik me alert en wakker. *      

zit ik barstensvol energie. *      

voel ik me niet zo energiek.      

heb ik energie.      

voel ik me energiek.      

* Opgenomen in de hoofdbevragingen en gebruikt in data-analyse 

 

Gemoed 
 

Meetinstrument: Positive and Negative Affect Schedule (Watson et al., 1988) 

 

Vraagstelling: Binnen welzijn zijn er een waaier van emoties mogelijk. Kunt u aangeven 

in welke mate u de afgelopen 6 weken volgende emoties voelde? 

 

 

Helemaal 

niet 

ervaren 

Een beetje 

Niet meer 

of minder 

dan 

anders 

Sterk 

Heel 

sterk 

ervaren 

1 2 3 4 5 

Enthousiast      

Angstig      

Geïnteresseerd      

Kwaad      

Vastberaden      

Gestresseerd      
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Geïrriteerd      

Zenuwachtig      

Opgewekt      

Actief      

Sterk      

Vijandig      

Beschaamd      

Fier      

Schuldig      

Attent      

Geïnspireerd      

Nerveus      

Bedroefd      

Alert      

Depressief      

 

Depersonalisatie 
 

Meetinstrument: Aangepaste versie van Maslach Burnout Inventory–Educators Survey 

(MBI-ES) (Kokkinos, 2006; Maslach & Jackson, 1986; Soenens et al., 2012) 

 

Vraagstelling: Welzijn en zorg zijn heel nauw met elkaar verbonden. Hier volgen 5 

specifieke ervaringen die gaan over gevoelens die kunnen vrijkomen wanneer leerlingen 

zorg vragen. In welke mate hebt u deze de laatste 2 à 3 maanden ervaren? 

 

 

Helemaal 

niet zo 
   

Helemaal 

wel zo 

1 2 3 4 5 

Ik ben harder geworden ten opzichte 

van mensen sinds ik deze job doe. ** 
     



   WEL IN JE VEL 

64 

Ik maak me zorgen dat deze job me 

gevoelloos maakt. ** 
     

Ik heb het gevoel dat ik sommige 

leerlingen behandel alsof het 

onpersoonlijke “voorwerpen” zijn. * 
     

Ik geef er niet echt om wat er met 

sommige leerlingen gebeurt. * 
     

Ik voel dat leerlingen mij de schuld 

geven voor een aantal van hun 

problemen. * 

     

* Opgenomen in de hoofdbevragingen 

** Gebruikt in data-analyse 

 

Spier- en gewrichtsproblemen 
 

Meetinstrument: Program for International Student Assessment (PISA): The physical 

and mental dimension of teachers’ occupational well-being: Psychosomatic symptoms 

(Viac & Fraser, 2020) 

 

Vraagstelling: In welke mate heeft u de volgende klachten ervaren sinds begin januari 

2021? 

 

 

Nooit of 

bijna nooit 

Ongeveer 

een of 

twee keer 

per jaar 

Ongeveer 

een of 

twee keer 

per 

maand 

Ongeveer 

een of 

twee keer 

per week 

Elke dag 

of bijna 

elke dag 

1 2 3 4 5 

Spierpijn      

Rugklachten      

Nekklachten      
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Slaap en concentratie 
 

Meetinstrument: Program for International Student Assessment (PISA): The physical 

and mental dimension of teachers’ occupational well-being: Psychosomatic symptoms 

(Viac & Fraser, 2020) 

 

Vraagstelling: In welke mate heeft u de volgende klachten ervaren sinds begin januari 

2021? 

 

 

Nooit of 

bijna 

nooit 

Ongeveer 

een of 

twee keer 

per jaar 

Ongeveer 

een of 

twee keer 

per 

maand 

Ongeveer 

een of 

twee keer 

per week 

Elke dag 

of bijna 

elke dag 

1 2 3 4 5 

Slaapproblemen      

Oververmoeidheid      

Concentratieproblemen      

 

Doelmatigheidsbeleving 
 

Meetinstrument: Selectie van items uit het project Loopbanen in het Secundair Onderwijs 

(LiSO) (Denies et al., 2017), Doelmatigheidsbeleving  

 

Vraagstelling: Met onderstaande vragen kijken we naar uw professioneel welzijn als 

belangrijk onderdeel van uw algemeen welzijn. In welke mate bent u het eens met 

volgende uitspraken? 

 

 

Helemaal 

oneens 
Oneens 

Noch 

eens, 

noch 

oneens 

Eens 
Helemaal 

eens 

 

1 2 3 4 5  

Ik slaag er doorgaans in om alle 

leerlingen belangrijke vorderingen 

te laten maken. ** 
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Ik slaag erin om ook leerlingen die 

weinig interesse tonen voor 

schoolwerk te motiveren. ** 
     

 

Ik slaag erin om elke leerling op 

zijn/haar niveau aan te spreken in 

de les. 

     
 

Ik ben in staat om een waaier van 

onderwijsstrategieën te gebruiken 

in de klas. 

     
 

Ik slaag er doorgaans in om 

leerlingen bij te brengen dat leren 

belangrijk is. 

     
 

Ik slaag erin om alle leerlingen het 

gevoel te geven dat ze werkjes en 

oefeningen goed kunnen maken.  

     
 

Ik slaag erin om de leerlingen de 

regels te laten naleven in de klas. 
     

 

Ik slaag erin om storend gedrag in 

de klas onder controle te houden. 
     

 

Ik ben in staat om ook aan een 

moeilijke groep les te geven. * 
     

 

* Opgenomen in de hoofdbevragingen 

** Gebruikt in data-analyse 
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