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1 Strategieën voor het voorkomen van geweld en het implemen-

teren van inclusief onderwijs 

In de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs en Denemarken begin 

2015 was de fundamentele vraag: wat kunnen we in Europa doen om dit te 

voorkomen? Alava et al. (UNESCO, 2017) bijvoorbeeld, concluderen in hun 

rapport over Jeugd en Gewelddadig Extremisme: “Het is duidelijk dat de stra-

tegische oplossing voor gewelddadig extremisme onder meer ligt in het onder-

wijs” en reeds in maart 2015 stelden de Ministers van Onderwijs (MvO) van 

de Europese Unie een rol voor het onderwijs vast in hun Verklaring van Pa-

rijs (Europese Commissie, 2015) in de preventie van extremisme, racisme en 

radicalisering. De verdere uitwerking van acties om gewelddadige radicalise-

ring te voorkomen heeft geleid tot de integratie van deze acties in een breder 

kader van inclusief onderwijs en welzijn. Het is in deze context dat het EU-

ROPE project zich richt op het voorkomen van radicalisering door middel 

van een nieuwe benadering in het onderwijs, maar ook op het creëren van 

een inclusieve leeromgeving die wederzijds begrip en respect bevordert, ter-

wijl leraren worden ondersteund om de uitdagingen die erbij komen het 

hoofd te bieden. 

In dit document onderzoeken we deze achtergrond verder, leidend tot con-

crete onderzoeksvragen met betrekking tot de nieuwe aanpak die in het EU-

ROPE project wordt toegepast: het Stiltetijdprogramma – gebaseerd op 

Transcendente Meditatie (ST/TM). Deel 2 gaat in op bestaande studies die 

relevant zijn voor de onderzoeksvragen die in het eerste deel worden geïntro-

duceerd. Deel 3 gaat in op de implementatie van ST/TM in verschillende 

scholen in drie Europese landen: Portugal, Zweden en Nederland. Deel 4 

presenteert de resultaten van ons eigen onderzoek met behulp van psycho-

logische indicatoren en kwalitatieve onderzoeksinstrumenten. Deel 5 sluit af 

met een discussie over het opschalen van deze ‘best practice’ en aanbevelin-

gen voor de toekomst. 

Alvorens strategieën te verkennen voor het voorkomen van geweld en het 

implementeren van inclusief onderwijs, worden een paar beknopte definities 

van sleutelbegrippen gegeven. Radicalisering is het proces van radicaal wor-

den; in onze context om extremistisch te worden. Niet alle extremisten zijn 

noodzakelijkerwijs gewelddadig. Gewelddadig extremisme wordt opgevat als 

extremisme dat geweld gebruikt als middel om te proberen zijn doelen te 

bereiken. Terrorisme is een vorm van gewelddadig extremisme waarbij het 

doel van de daders is om angst in de samenleving te creëren, om maatschap-

pelijke leiders te dwingen tot bepaalde acties (of juist daarvan af te zien). 

Na tientallen jaren van onderzoek naar terrorisme wordt algemeen aangeno-

men dat een zinvol, stabiel profiel van een terrorist niet haalbaar is en dat 

opsporing van terroristen op basis van kenmerken niet effectief is (Borum, 

2004; Crenshaw, 1992; Horgan, 2008). De focus is in het afgelopen 



 

2 

decennium verschoven naar het proces van radicalisering (Horgan, 2008) en 

de belangrijkste vraag is wat de factoren zijn die bijdragen aan dit proces. 

Webber en Kruglanski (2018) concluderen dat de factoren die bijdragen aan 

radicalisering en gewelddadig terrorisme kunnen worden gecategoriseerd als 

(a) motiverende factoren gebaseerd op individuele behoefte - zoals beperkte 

rechten en uitsluiting, discriminatie, persoonlijk falen, persoonlijk slachtof-

ferschap, verlies van identiteit, enz. - en twee gelegenheidsfactoren: (b) het 

ideologische verhaal waar potentiële terroristen bij aansluiten en (c) het on-

dersteunende sociale netwerk. 

Hoewel er veel vooruitgang is geboekt bij het begrijpen van factoren die bij-

dragen aan radicalisering, is het belangrijk om verder te gaan en manieren 

vast te stellen om radicalisering en gewelddadig extremisme het hoofd te 

bieden. Verschillende strategieën om gewelddadig extremisme te bestrijden 

zijn: 

• Repressie, het straffen van de daders. 

• Afscherming, het opbouwen van een beschermende “ring” tegen ter-

roristische aanslagen, zoals metaaldetectoren, soldaten in de stra-

ten. 

• Voorkomen van slechte invloeden, zoals afkomstig van haatpredikers 

en recruiters. 

• Bevorderen van goede invloeden, zoals het bieden van een tegenbeeld 

dat gericht is op het tenietdoen van het ideologische verhaal dat (po-

litiek) geweld rechtvaardigt. 

• Zelfbalancering, dat gewelddadige radicalisering voorkomt door het 

aanpakken van risicofactoren die verband houden met het individu. 

Zelfbalancering is je zelf in balans brengen door het gedrag te veran-

deren, het welzijn te herstellen in plaats van een intellectueel begrip 

van tegenargumenten te bieden. 

Alleen de laatste twee strategieën zijn de betere keuzes als algemene bena-

dering in een educatieve omgeving. Bovendien laat onderzoek zien dat het 

verbeteren van positieve factoren, ook wel bekend als een op sterkte geba-

seerde benadering, gemakkelijker is dan het inperken van negatieve condi-

ties, ook bekend als een op tekort gebaseerde benadering (Carr, 2014). De 

op sterkte gebaseerde benadering benadrukt het belang van het ontwikkelen 

van individuele en maatschappelijke weerbaarheid tegen radicalisering en 

gewelddadig extremisme. (Zimmerman et al., 2013). 

De zelfbalancerende strategie, die is gekozen door het EUROPE project, ver-

sterkt alle aspecten van het individu, waarbij de risicofactoren voor radica-

lisering worden aangepakt die geïdentificeerd zijn door Borum (2004) en Hor-

gan (2008), zoals vervreemding van de maatschappij, slachtofferschap, het 

gevoel onterecht te zijn behandeld, geen morele normen of mededogen met 
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anderen, ontevredenheid met de samenleving en het gevoel dat meer geweld-

dadige actie nodig is om dingen te veranderen. 

Tegelijkertijd helpt de zelfbalancerende aanpak van het EUROPE project om 

de balans van welzijn te herstellen door de juiste middelen te bieden om 

fysieke, psychologische en sociale uitdagingen aan te gaan. Als zodanig 

wordt welzijn momenteel beschouwd als een integraal onderdeel van inclu-

sief onderwijs, en dit reikt verder dan het tegenovergestelde, namelijk het 

omgaan met sociale uitsluiting in het onderwijs. 

Het aanbieden van inclusief onderwijs, omgaan met diversiteit en het voor-

komen van radicalisering, stelt echter ook uitdagingen aan leraren, met een 

risico op burn-out en andere problemen. Daarom is welzijnsevenwicht net 

zo belangrijk voor leerkrachten als voor leerlingen. Aangezien ST/TM geen 

leeftijdsbeperking kent, kan het ook worden gebruikt als een zelfbalance-

rende techniek voor docenten en personeel. 

In het kader van het verbeteren van de onderwijspraktijk zijn de primaire 

onderzoeksvragen daarom: (a) werkt ST/TM, (b) kan het worden opge-

schaald, en (c) wat zijn de beleidsoverwegingen? Deze onderzoeksvragen 

kunnen worden beantwoord met behulp van verschillende takken van de 

wetenschap, zoals geneeskunde, neurowetenschap, criminologie. Echter, de 

meest efficiënte manier in de educatieve context van ons project is het ge-

bruik van bestaande psychologische tests die de verschillende welzijnsas-

pecten kunnen meten via wetenschappelijk aangetoonde gemeenschappe-

lijke kenmerken voor het voorkomen van geweld en het implementeren van 

inclusief onderwijs voor studenten. Voor leraren en personeel is gekozen voor 

vragenlijsten met betrekking tot de uitdagingen die zich voordoen bij het 

omgaan met geweld en diversiteit in het algemeen. 

In de volgende paragrafen wordt dit besproken door (a) een kort overzicht te 

geven van bestaand onderzoek naar ST/TM op de zojuist genoemde gebie-

den, (b) inzicht te geven in en te rapporteren over de praktische implemen-

tatie op scholen, (c) rapportage over de resultaten van ons eigen onderzoek, 

en (d) onderzoek naar het potentieel van het opschalen van ST/TM met con-

crete beleidsaanbevelingen. 

2 Het ST/TM-programma als best practice 

Het ST/TM-programma bestaat uit het toevoegen van 10-15 minuten aan 

het begin en aan het einde van de school- of werkdag waarbij deelnemers de 

gelegenheid hebben om de Transcendente Meditatie (TM) techniek te beoe-

fenen. Uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek komt een algemeen posi-

tief effect naar voren van minder stress en angst; meer creativiteit en intelli-

gentie, betere academische prestaties, meer tolerantie en veerkracht, minder 

woede, vijandigheid en geweld binnen een breed spectrum van de samenle-

ving. 
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Omdat de emoties van woede, angst en vijandigheid in verband met sociale 

uitsluiting en radicalisering gemoedstoestanden zijn die afhankelijk zijn van 

het functioneren van de neurofysiologie, kan een eenvoudige, natuurlijke, 

mentale techniek waarvan is aangetoond dat deze de werking van de neuro-

fysiologie integreert, stress en angst vermindert, en een positieve invloed 

heeft op emoties en gedrag, effectief zijn in het bevorderen van sociale inclu-

sie en het verminderen van het risico van radicalisering. 

Tijdens de beoefening van de Transcendente Meditatie neemt de EEG-cohe-

rentie toe, vooral in de prefrontale cortex (Travis & Arenander, 2006), het 

hersengebied dat geassocieerd wordt met de hogere menselijke waarden van 

moreel en ethisch denken. Omdat de frontale cortex de “uitvoerende func-

ties” van de hersenen controleert, inclusief beoordeling, besluitvorming, 

planning, vermogen om toekomstige gevolgen van iemands handelen te over-

wegen, impulscontrole, agressiebeheersing, emotionele regulatie, zelfregule-

ring, redenering en sociale vaardigheden, zou het ontwikkelen van het cohe-

rente functioneren van de frontale cortex belangrijk kunnen zijn bij het ont-

wikkelen van deze hogere functies die mogelijk ontoereikend zijn in diegenen 

die geradicaliseerd raken. 

Verschillende gerandomiseerde onderzoeken met controlegroepen (RCT) 

hebben aangetoond dat Transcendente Meditatie zeer significante (p = 

1,37E-10) reducties in ‘trait anxiety’ laat zien, vergeleken met controle per-

sonen die de standaard behandeling kregen (Orme-Johnson & Barnes, 

2014). 

Een RCT gefinancierd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Nidich 

et al., 2018), toonde aan dat TM na drie maanden significant betere resulta-

ten meldt dan de huidige “gouden standaard” -behandeling voor PTSS, be-

kend als prolonged exposure therapie (EP), 61% van degenen die TM leerden, 

42% van degenen die EP-therapie kregen en 32% van degenen die enkel ge-

zondheidsvoorlichting kregen, toonden klinisch significante verbeteringen. 

Deze studies geven aan dat TM in staat is om het evenwicht in de emoties te 

herstellen na blootstelling aan stressvolle situaties. 

Een kenmerk dat kan leiden tot radicalisering door het aannemen van een 

extremistische ideologie is dat van een starre cognitieve stijl waarbij mensen 

sterk gehecht raken aan een bepaalde ideologie (Lauriola, Foschi & Mar-

chegiani, 2015). Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroepen 

meldde na drie maanden minder rigiditeit en meer cognitieve flexibiliteit bij 

ouderen in de TM-groep in vergelijking met de controlegroep (Alexander, 

Langer, Newman & Chandler, 1989). 

Door verbeteringen in zelfontplooiing, zelfbeeld, cognitieve flexibiliteit, leider-

schapskwaliteiten, morele volwassenheid, zelfvertrouwen en zelfrespect, sa-

men met minder angst en meer veerkracht tonen een groei van zelfactuali-

satie op individueel niveau, blijkt dat de onafhankelijkheid toeneemt zodat 
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het vermogen om obstakels in het leven te overwinnen toeneemt en groeps-

druk minder opgevolgd wordt. 

Het is gebleken dat de beoefening van de TM-techniek het negatieve gedrag 

vermindert bij veel verschillende groepen, waaronder studenten, gevange-

nen, risicogroepen en minderheden. Verbeteringen in geestelijk welbevinden 

bevatten: verminderde impulsieve neiging; verminderde emotionele instabi-

liteit; verminderde neurotische neiging; en verminderde stress, angst en de-

pressie (Orme-Johnson & Moore, 2003). 

Onderzoek naar afname van strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden 

(Bleick & Abrams, 1987; Rainforth, Alexander & Cavanaugh, 2003) is van 

bijzonder belang voor het EUROPE project omdat het aangeeft dat zelfs ge-

harde criminelen, na vrijlating in de samenleving, “sociaal opgenomen” kun-

nen worden met verminderde vijandige en gewelddadige neigingen (Nidich, 

O'Connor, Rutledge, Duncan, Compton, Seng en Nidich, 2016). 

Het ST/TM-programma op scholen bleek te leiden tot beter gedrag en daar-

mee minder, verzuim, regelovertredingen en schorsing door gedragsproble-

men. Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroepen, uitgevoerd aan 

het Medical College of Georgia in de VS, toonde aan dat bij at-risk studenten 

die de Transcendente Meditatietechniek leerden, na vier maanden, in tegen-

stelling tot bij de controle personen, schoolverzuim verminderde (p < .05), 

schendingen van schoolregels afnam (p < .03) evenals schorsing op grond 

van problemen met gedrag (Barnes, Bauza & Treiber, 2003). Middelbare 

scholieren die de techniek beoefenen, lieten een verhoogde emotionele regu-

latie zien en een verbeterd welzijn (Rosaen & Benn, 2006). 

 

3 ST/TM-implementatie in scholen en opleidingscentra voor lera-

ren  

De implementatie begint met een overeenkomst met de school, maar vooraf-

gaand aan de formele overeenkomst worden informatiebijeenkomsten geor-

ganiseerd met de directeur van de school of het volledige managementteam. 

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt het ST/TM-programma uitgelegd, 

evenals het onderzoek dat wordt uitgevoerd. Nadat de directeur persoonlijk 

de training heeft gekregen, wordt een intentieverklaring ondertekend. 

De volgende groep die training krijgt in ST/TM is het managementteam. 

Voorafgaand aan de training is het managementteam getest met gestandaar-

diseerde psychologische tests. Ongeveer drie maanden na de training vult 

het managementteam opnieuw de testen in, waarna de data worden geana-

lyseerd (resultaten worden weergegeven in sectie 4). 

Een vergelijkbare procedure wordt gevolgd voor de leerkrachten. Echter, ter 

voorbereiding op de beoefening door de leerlingen, worden de leraren ook 



 

6 

getraind in toezicht houden op de beoefening van het ST/TM-programma in 

de klas. De leraren krijgen een vervolgprogramma samen met het manage-

mentteam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Schema van de belangrijkste fases van implementatie 

 

Voorafgaand aan de instructie voor de deelnemende leerlingen wordt een 

planning afgesproken met het schoolmanagementteam; informatiebijeen-

komsten worden gehouden met de ouders en de oprichting van een ouder-

commissie wordt aangemoedigd. Ouders die dat wensen, kunnen ook TM 

leren. Er wordt een eerste groep leerlingen, de interventiegroep (in Figuur 1 

aangeduid als 'Leerlingen-1') samengesteld, evenals een controlegroep of een 

groep met vertraagde start (in Figuur 1 aangeduid als 'Leerlingen-2'). Beide 

groepen leerlingen zijn vooraf getest, maar in eerste instantie krijgt alleen de 

interventiegroep instructies in TM. Na ongeveer drie maanden worden de 

interventiegroep en de controlegroep weer getest. De gegevens van de pre- 

en posttest van de interventie en de controlegroep worden statistisch geana-

lyseerd (zie sectie 4 voor de resultaten). De controlegroep kan nu ook begin-

nen met de ST/TM-training, terwijl de interventiegroep een vervolgpro-

gramma krijgt. 

Het ST/TM-programma werd geïmplementeerd in drie Europese landen: Por-

tugal, Zweden en Nederland met in totaal ongeveer 500 leerlingen, 350 lera-

ren en overig personeel en 77 ouders die getraind werden in het ST/TM-

programma. Twaalf scholen hebben in totaal deelgenomen aan het project 

van de implementatie van het ST/TM-programma, terwijl veertig scholen be-

trokken waren bij de eerste stappen van implementatie, inclusief training 

van leraren en personeel. Dit heeft de interesse gewekt van ongeveer dertig 

scholen en clusters van scholen in de uitvoerende landen die op dit moment 

1. Overeenkomst met 
de school 

2. Training 
Mgt Team 

3. Training 
Leraren 

4. Training 
Leerlingen- 1 

5. Training Leer-
lingen - 2 
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geïnteresseerd zijn om het ST/TM-programma in te voeren en deel te nemen 

aan de uitbreiding van het EUROPE project. Het project wekte ook belang-

stelling van scholen en andere onderwijsinstellingen in andere landen, waar-

onder België, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Letland, Polen, 

Roemenië en Spanje. 

Onze belangrijkste school in Portugal die in de Algarve het ST/TM-pro-

gramma implementeerde maakte deel uit van het nationale TEIP-pro-

gramma1 voor scholen met speciale behoeften, waaronder scholen in achter-

standsgebieden, met kinderen die het risico lopen op sociale uitsluiting in 

het land. Na de resultaten van het eerste jaar van de implementatie van het 

EUROPE project, is het ST/TM-programma officieel geïntroduceerd als een 

best practice in het 'Plano de Melhoria' (verbeterplan) van deze specifieke 

school in de Algarve en de school onderschrijft het als een officiële maatregel 

voor kwaliteitsverbetering. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 be-

reikte deze school in Algarve, die in het TEIP-programma een verbetering van 

70% had toegezegd, een algehele verbetering van 95% in de jaarlijkse school-

rapportages. 

De leraren en het personeel van scholen in de Algarve (Portugal) die aan het 

EUROPE project deelnamen, ontvingen hun training in het ST/TM-pro-

gramma via het Teacher Training Centre (TTC) Ria Formosa. Dit opleidings-

centrum biedt de cursussen over ST/TM-programma aan leraren en perso-

neel van scholen aan als een professionele training die geaccrediteerd is. Het 

trainingscentrum vertegenwoordigt ook officieel het Ministerie van Onder-

wijs van Portugal / Directoraat-Generaal van Onderwijs (DGE) in het EU-

ROPE project en de TTC Ria Formosa wordt door de vertegenwoordiger in 

DGE gedelegeerd aan de ET2020-werkgroep, een forum dat de lidstaten toe-

staat om best practices  uit te wisselen en van elkaar te leren2. Deze activiteit 

van TTC Ria Formosa inspireerde andere Teacher Training Centres in Lissa-

bon, Aveiro en elders in de Algarve om dit model te volgen gedurende de loop 

van het EUROPE-project. Als gevolg daarvan zijn er nu meer dan 90 Teacher 

Training Centra in het hele land geïnteresseerd in het aanbieden van de cur-

sussen over ST/TM als professionele training die is geaccrediteerd voor de 

carrière van de leraar. 

_______________________ 

 

1  Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). Het belangrijkste doel van 

het Portugese TEIP-programma is het bevorderen van inclusief onderwijs in scholen in 

achterstandsgebieden met kinderen die het risico lopen op sociale uitsluiting. Het wordt 

geïmplementeerd in 137 schoolclusters. Specifieke verbeterplannen worden ontwikkeld en 

bevorderen een verbeteringscyclus in elk cluster van scholen. 

2  https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-

groups_en 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
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In Zweden is de belangrijkste uitvoerende school een opvangschool voor 

vluchtelingen waar pas aangekomen migranten wennen aan het Zweedse 

schoolsysteem en voorbereid worden om het reguliere onderwijssysteem te 

volgen. De school implementeerde het ST/TM-programma met zeer goede 

resultaten voor leraren en leerlingen, zoals gerapporteerd door de ervaring 

van de directeur en de leraar van de school die ST/TM coördineert3. Deze 

school heeft de rol van “Competence Centre” in de stad en deelt ervaringen 

met vele andere scholen in de regio en andere scholen die worden geconfron-

teerd met uitdagingen van uitsluiting en geweld. 

Het ST/TM-programma werd ook geïntroduceerd in een van de moeilijkste 

scholen van het land op het gebied van geweld en lage academische resulta-

ten en met een hoog percentage allochtone studenten met zeer significante 

resultaten4. Bovendien werd het programma geïmplementeerd in innovatieve 

scholen, intrinsiek meer open voor innovatie, zoals twee kleine Montessori-

scholen met een groot percentage leerlingen die niet gemakkelijk in het tra-

ditionele onderwijs konden integreren. 

In Nederland richtte het project zich op scholen met moeilijke en sociaal 

achtergestelde leerlingen of leerlingen met een achtergrond van etnische 

minderheden, en introduceerde de eerste stap van de implementatie van het 

ST/TM-programma in veel scholen. De ST/TM-benadering is toegepast in 

een speciale school met leerlingen die zijn gestopt met school (schoolver-

laters/‘drop-outs’), maar ook, op initiatief van een student die de TM-tech-

niek heeft geleerd, in een MBO school (beroepsopleiding) in Utrecht. De im-

plementaties in Nederland resulteerden ook in spin-off-activiteiten in het 

Vlaamse deel van België, waar leiders en deelnemers van een kleine organi-

satie van migranten werden getraind in ST/TM, met het oog op hun sociale 

inclusie. 

De resultaten van het EUROPE-project werden ook gepresenteerd aan de 

'School & Veiligheid Stichting', die actief is in beleidsontwikkeling in relatie 

tot de Verklaring van Parijs en gericht op het creëren van gezond sociaal 

welzijn op scholen in Nederland. Het EUROPE-project is verder 

gepresenteerd aan alle burgemeesters van Midden-Limburg en het is zeer 

goed ontvangen. 

 

_______________________ 

 

3  https://europe-project.org/results/#finalConference  (deel 2 min. 17.07) 

4  https://www.youtube.com/watch?v=J5XRhc21gbQ 

https://europe-project.org/results/#finalConference
https://www.youtube.com/watch?v=J5XRhc21gbQ
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4 Onderzoeksresultaten van het EUROPE-project 

Zoals hierboven vermeld wordt het gebruik van het ST/TM-programma on-

derzocht als een nieuwe benadering in het onderwijs, ter voorkoming van 

gewelddadige radicalisering en ter bevordering van een inclusieve leeromge-

ving met wederzijds begrip en respect. Leraren worden hierbij ondersteund 

om de uitdagingen aan te gaan die daarmee gepaard gaan. In dit deel worden 

onze eigen onderzoeksresultaten gepresenteerd 

4.1 De effecten van Stiltetijd/Transcendente Meditatie 

Motiverende factoren voor radicalisering zoals beperking van (burger)rech-

ten, discriminatie, persoonlijk falen en persoonlijk slachtofferschap zijn uit-

dagingen die een onbalans in het welzijn kunnen veroorzaken. Met name 

wanneer individuen niet de psychologische middelen hebben om ermee om 

te gaan. Onderzoek toont aan dat het verbeteren van positieve factoren, ook 

bekend als een ‘op sterkte gebaseerde benadering’ van radicalisering, ge-

makkelijker is dan het beperken van negatieve omstandigheden, ook bekend 

als een ‘op tekort gebaseerde benadering’ (Carr, 2014). Vandaar dat een zelf-

balancerende aanpak zoals ST/TM, het herstel van de balans van het welzijn 

van het individu, effectiever is. Tegelijkertijd wordt welzijn nu erkend als een 

integraal onderdeel van een inclusieve samenleving en van inclusief onder-

wijs (Wereldbankgroep, 2013; Sen 2001, pagina 74; Boushey et al. 2007). 

Door gebruik te maken van het theoretisch welzijnsmodel van Dodge et al. 

(2012), kunnen de effecten van de praktijk van ST/TM op factoren die geweld 

voorkomen en inclusief onderwijs bevorderen door welzijn, op drie manieren 

worden gemeten: 

• rechtstreeks meten van psychologische kenmerken zoals angst (een 

indicator voor stressniveaus), optimisme, levenstevredenheid, 

schooltevredenheid voor studenten, burnout voor leraren 

• door de mate van toename of afname van psychologische uitdagingen 

waarmee personen worden geconfronteerd, zoals (gebrek aan) sa-

menwerking te bepalen 

• door de mate van toename of afname van psychologische hulpbron-

nen van personen, zoals veerkracht, te bepalen 

Naast het gebruik van psychologische tests zijn semi-gestructureerde inter-

views afgenomen en schoolstatistieken geanalyseerd om algemeen gedrag en 

schoolprestaties te volgen. 

 

4.2 Kwantitatief onderzoek: psychologische tests 

Tabel 1 laat de psychologische dimensies zien die werden gemeten bij stu-

denten. We evalueerden ook de schoolprestaties door cijfers van de kinderen 
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te meten. De psychologische dimensies gemeten bij leraren zijn weergegeven 

in tabel 2. 

Voor studenten werd een experimenteel onderzoeksontwerp (met een con-

trolegroep) gebruikt. Deze controlegroep kreeg dezelfde pre- en posttests als 

de experimentele groep, maar startte niet met de Transcendente Meditatie-

techniek. 

 

 

Tabel 1: Tests voor studenten 

Studentenprotocol 

Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC), March, J., 

et al. (1997). 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Goodman R., et 

al. (1998). 

Healthy Kids Survey Resilience Assessment Module (HKRA), 

Constantine, N. A., & Bernard, B. (2001). 

Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS-C), 

Laurent, J., et al. (1999). 

Satisfaction With Life Scale (SWLS), Diener, E., et al. (1985). 

Coping Responses Inventory – Youth Form (CRI-Y), Moos, R. H. 

(1993). 

Multidimensional Life Satisfaction Scale for Children (MLSSC), 

Giacomoni, C., & Hutz, C. S. (2008). 

 

Voor leerkrachten werd een quasi-experimenteel onderzoeksontwerp (zonder 

controlegroep) gebruikt, waarbij de pretest gegevens werden vergeleken met 

resultaten van de posttest die na drie maanden interventie werd genomen. 

 

Tabel 2: Tests voor leraren 

Leerkracht / Personeelsprotocol 

Life Orientation Test – Revised (LOT-R), Scheier, M. F., et al. 

(1994). 

Perceived Stress Scale (PSS), Cohen, S., et al. (1983). 

Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (RPWB), Springer, 

K.W. & Hauser, R. M. (2006). 

Generic Job Satisfaction Scale (GJSS), MacDonald & MacIntyre 

(1997). 
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State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Spielberger, et al. (1983).  

Maslach Burnout Inventory (MBI), Maslach, C., & Jackson, SE. 

(1981). 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), Watson, D., et 

al. (1988). 

Satisfaction With Life Scale (SWLS), Diener, E., et al. (1985). 

 

 

Resultaten voor studenten 
 

Resultaten van de psychologische tests toonden de volgende significante ver-

anderingen: 

 

Figuur 2. Minder angst voor vernedering 

 

De TM-groep vertoonde na drie maanden een significante afname in angst 

voor vernedering, terwijl de controlegroep geen significante verandering ver-

toonde (zie figuur 2). Dit staafdiagram geeft de mate weer waarin personen 

angstig kunnen zijn om vernederd te worden door anderen in sociale set-

tings. Dit betekent dat studenten die deel uitmaken van de ST/TM-groep 

minder bang zijn voor vernedering in sociale settings, waarbij de schoolcon-

text (medeleerlingen, leraren) een belangrijke rol speelt. 
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Figuur 3. Studenten vertonen minder angstig te coping gedrag 

 

De TM-groep vermindert hun neiging om angstig coping gedrag te vertonen, 

terwijl de controlegroep hun neiging juist verhoogt (zie figuur 3). Angstig co-

ping gedrag komt voor wanneer personen situaties gaan vermijden die als 

risicovol of gevaarlijk worden ervaren en die stress en angst veroorzaken. 

 

 

Figuur 4. Toename in samenwerking met andere studenten en met docenten 

 

De TM-groep toonde na interventie een aanzienlijke toename in flexibiliteit 

in relaties en de vaardigheid om met anderen samen te werken, het ver-

mogen om informatie uit te wisselen, ideeën uit te wisselen en gevoelens en 

behoeften te uiten (zie figuur 4). De controlegroep vertoonde geen signifi-

cante verandering. 
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Figuur 5. Duidelijke zichtbare verbetering van psychologische indicatoren bij 
toename van frequente Transcendente Meditatie. 

 

Hoewel het geen hoofddoel was om te evalueren hoe de frequentie van medi-

tatie van invloed was op de psychologische indicatoren, gebruikten we de 

standaardvraag “Hoe vaak heb je in de laatste week gemediteerd?” om het 

effect te analyseren. De resultaten laten een duidelijke tendens zien van ver-

betering van psychologische indicatoren bij de toename van de frequentie 

van de interventie. 

 

Resultaten voor leraren 
 
Docenten laten op verschillende onderzoeksgebieden een duidelijke verbete-

ring zien, zowel binnen het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek. 

Kwantitatieve resultaten vertonen 

• afname stress-niveaus 

• afname angst 

• afname negatieve gemoedstoestanden (bang, nerveus) 

• afname burn-out symptomen als emotionele uitputting of prikkel-

baarheid afnemen 

• toename optimisme 

• toename arbeidstevredenheid 

• toename positieve gemoedstoestanden, zoals enthousiasme en inte-

resse 
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• toename persoonlijke effectiviteit in het werk bij werknemers 

• toename psychologisch welbevinden, met betrekking tot het doel in 

het leven, autonomie en het omgaan met levenssituaties 

 

4.3 Kwalitatief onderzoek: semi-gestructureerde interviews 

Als aanvulling op de kwantitatieve, psychologische tests, gebruikten we ook 

semi-gestructureerde interviews om het effect van ST/TM op factoren te be-

grijpen die niet gemakkelijk te meten zijn met psychologische tests. Voor-

beelden van deze factoren zijn: schoolklimaat of het vermogen om te gaan 

met verschillende leerlingen en verschillende culturen. Zes ouders, negen 

studenten en zes leraren werden geïnterviewd, willekeurig geselecteerd uit 

de experimentele groep. Voor docenten en studenten werden vier domeinen 

onderzocht: waargenomen gedrag en zelfdiscipline, omgevingsleren, school-

sfeer en ST/TM-voordelen op individueel, sociaal en professioneel niveau. 

De onderzochte domeinen bij ouders waren: waargenomen gedrag en zelfdis-

cipline, ouder-kindrelatie en communicatie, persoonlijke ST/TM voordelen, 

sociale vaardigheden, schoolprestaties en middelen. Elk interview duurde 

ongeveer een half uur. Opnames van deze interviews werden uitgewerkt en 

gecategoriseerd voor de inhoudsanalyse. 

 

4.4 Schoolstatistieken 

 
Op één school in Portugal werden officiële schoolstatistieken van twee jaar 

van het project vergeleken met die van twee jaar voorafgaand aan het project. 

Deze schoolstatistieken lieten een positief resultaat zien: 

• een afname aantal doubleurs 

• de interne en de externe evaluatie voor Portugese taalcijfers lieten 

een significante verbetering zien. 

• de interne en de externe evaluatie voor wiskundecijfers vertoonden 

gemengde resultaten met de tendens tot verbeteringen 

Hoewel deze bevindingen alleen een correlatie laten zien, zijn de resultaten 

in lijn met eerdere bevindingen van verbeterde schoolprestaties. 

 

4.5 Discussie en conclusie 

Als we kijken naar alle kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten, 

toont dit een duidelijke verbetering in verschillende psychologische kenmer-

ken, zoals meer openheid, betere relaties met leeftijdsgenoten, een positie-

vere kijk op het leven, meer geluk en meer levenstevredenheid. Het is hier 

belangrijk om op te merken dat deze resultaten werden verkregen door 
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tweemaal per dag 10-15 minuten te mediteren. Geen therapie of counseling, 

geen discussies of bestraffen van negatief gedrag. Deze veranderingen komen 

spontaan, alleen vanwege het ST/TM-programma. Dit geeft aan dat studen-

ten en docenten van binnenuit veranderen; ze veranderden niet vanwege ex-

terne druk of intellectueel redeneren, maar ze veranderden vanwege interne 

veranderingen in hun psychologische opstelling. Ook is de omvang van de 

verandering opmerkelijk in vergelijking met de korte tijdsperiode tussen de 

pre-test en de post-test, slechts drie maanden. 

Kunnen we daarom concluderen dat ST/TM voorkomt dat jongeren terrorist 

worden en/of inclusief onderwijs faciliteert? Wat we kunnen zeggen is dat 

dit onderzoek heeft aangetoond dat het ST/TM-programma mensen helpt 

om positiever en gelukkiger te worden, met een betere kijk op het leven. Over 

het algemeen neemt het welbevinden aanzienlijk toe. Zoals vermeld in para-

graaf 1, zijn deze veranderingen inderdaad belangrijke factoren (a) om te 

voorkomen dat mensen afglijden naar extremisme en terrorisme, en (b) om 

een inclusieve leeromgeving te implementeren. Zijn deze veranderingen blij-

vend? De tijd zal het uitwijzen, maar het is veelbelovend dat mensen Trans-

cendente Meditatie alleen kunnen beoefenen, zonder hulp van buitenaf. Eer-

der onderzoek toont een accumulatief positief effect van de langdurige prak-

tijk van Transcendente Meditatie. Een meer grootschalig onderzoek kan 

meer definitieve antwoorden geven. We evalueren deze pilot van beperkte 

omvang als succesvol om jongeren naar een gelukkiger en bevredigender le-

ven te leiden, zonder de negatieve connotaties van extremisme en terrorisme. 

Last but not least, laat de studie zien dat het ST/TM-programma ook gunstig 

is voor leraren. De resultaten van onze studie tonen een significante afname 

van stress, negatieve gevoelens en burn-out en tegelijkertijd een aanzienlijke 

toename van tevredenheid, optimisme, positieve gevoelens en welzijn. Deze 

waargenomen significante resultaten tonen het belang van het ST/TM-pro-

gramma voor de bescherming van docenten in hun uitdagende beroep en 

omgevingen 

 

5 Beleidsvorming 

Dit deel is gewijd aan beleidsvorming en formuleert een aantal aanbevelin-

gen. Gezien het feit dat het EUROPE-project goed werkende pilots opleverde 

in verschillende landen en schooltypes, ligt de focus van deze aanbevelingen 

op de vraag hoe deze pilot kan worden opgeschaald. Dit brengt een aantal 

haalbaarheids- en praktische overwegingen omtrent de uitvoering met zich 

mee. 
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5.1 Haalbaarheid en praktische overwegingen 

Naast de vraag of het QT/TM-programma werkt en de moeite waard is, is 

een fundamentele afweging of de middelen er zijn om op te schalen. De mid-

delen waar we rekening mee moeten houden zijn mensen en organisaties die 

betrokken zijn bij het opschalingsproces en de methodologische aanpak. 

Werkt het? Een eerste vraag bij het overwegen van opschaling is of de voor-

gestelde best practice effectief is; in ons geval: vermindert het inderdaad de 

risicofactoren voor radicalisering, bevordert het inderdaad een inclusieve 

leeromgeving en helpt het inderdaad leraren omgaan met diversiteit? Uit sec-

tie 2, aangevuld met onze eigen kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen 

gepresenteerd in sectie 4, kunnen we inderdaad concluderen dat dit het ge-

val is. 

Is het de moeite waard? Uiteraard brengt het implementeren en onderhou-

den van een nieuwe aanpak zoals ST/TM kosten met zich mee. De vraag is 

dan of er een positieve Return on Investment (RoI) is? Een volledige kosten-

batenanalyse valt buiten het bereik van het EUROPE-project. Cijfers over de 

kosten van ‘niets doen’ geven echter een duidelijke indicatie. Het Global Ter-

rorism Index-rapport (IEP, 2017) schat bijvoorbeeld dat de economische im-

pact van terrorisme voor de periode 2014-2016 tussen 80 en 100 miljard 

USD per jaar ligt. Opgemerkt moet worden dat deze bedragen zelfs niet de 

indirecte kosten omvatten - in de VS geschat op 0,7 en 1,0 procent van de 

BNP, noch de kosten van menselijk leed. 

Bovendien is er algemene overeenstemming over het feit dat het aanpakken 

van uitval van studenten en burn-out van leraren en andere welzijnsfactoren 

een positieve RoI heeft. Specifieke onderzoeken naar de positieve uitkomsten 

van het ST/TM-programma - uitgevoerd in samenwerking met de University 

of Connecticut en de University of Pennsylvania, School of Health Economy - 

tonen aan dat de voordelen voor de maatschappij behoorlijk indrukwekkend 

zijn: ongeveer $ 2,5 miljoen voor elke 100 studenten die deelnemen aan een 

schoolbreed ST/TM-programma. Elke extra afstuderende student resulteert 

in een netto toename van ongeveer $ 170.000 tijdens haar/zijn leven (David 

Lynch Foundation). Opgemerkt moet worden dat deze studie meer voordelen 

in aanmerking neemt dan wat in ons onderzoek is onderzocht. Bij het vast-

stellen van de RoI van ST/TM moet echter rekening worden gehouden met 

alle kosten, maar ook met alle voordelen. 

Betrokken beleidsniveaus. Omgaan met onderwijsbeleid houdt altijd een 

meer lagen binnen de beleidsstructuur in. De school zelf vertegenwoordigt 

het eerste niveau, van waaruit we overgaan naar het regionale niveau, het 

nationale niveau en ten slotte het Europese niveau. De verschillende niveaus 

hebben verschillende graden van autonomie, soms een sterkere coördine-

rende rol, andere keren hebben ze de leiding over het vaststellen van de re-

gels. Bij het bespreken van de tien beleidsaanbevelingen in paragraaf 5.2, 

zullen we deze verschillende niveaus onderscheiden. 
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Methodologische aanpak. Het schaalvergrotingsproces is gebaseerd op 

twee onderling verbonden dimensies: verdieping en verbreding. Het verdie-

pingproces draait om het verbeteren van de ST/TM-praktijk en de perma-

nente inbedding hiervan. Alle scholen die bij de pilot betrokken waren, heb-

ben de noodzaak geuit om het ST/TM-programma permanent in het curri-

culum van de school op te nemen. Daarom moet het uitgevoerde “experi-

ment” worden omgezet in een voortgezette praktijk. Dit is belangrijk om de 

duurzaamheid van het proces te verzekeren. Het verbredingproces veronder-

stelt een dimensie van het specifieke naar het algemene. In ons geval bete-

kent dit maatregelen nemen om het aantal mensen dat deel uitmaakt van 

het ST/TM-programma te laten groeien. Dit omvat meer studenten, meer 

leraren en personeel, meer scholen, meer lerarenopleidingscentra. 

5.2 Aanbevelingen 

Nadat vastgesteld is dat het ST/TM-programma werkt en een positieve RoI 

heeft, kijkt deze subsectie naar specifieke aanbevelingen (zie figuur 6), reke-

ning houdend met het beleidsniveau en het onderzoeken van de verdieping 

en verbreding van de praktijk. De kern van de aanbevelingen is het welzijn 

van studenten, leraren en personeel, dat is verbeterd dankzij de zelfbalan-

cerende techniek van het ST/TM-programma. 

Aanbeveling 1: profiteer van een bewezen aanpak - voor alle beleidsma-

kers. Aangezien ons onderzoek eerder onderzoek naar verschillende psycho-

logische indicatoren bevestigt en aanvult, met positieve resultaten voor stu-

denten, leraren en personeel, wordt de praktijk van ST/TM aanbevolen voor 

een bredere toepassing als zelfbalancerende preventiestrategie tegen geweld 

en gewelddadige radicalisering en tegelijkertijd als een op sterkte gebaseerde 

benadering van inclusief onderwijs, gericht op psychosociale, sociale en fy-

sieke uitdagingen voor het welzijn. Naar schatting levert de implementatie 

van ST/TM een RoI op van meer dan 100% (het voordeel wordt dan geschat 

op minimaal 2-3 keer hoger dan de kosten), rekening houdend met alle voor-

delen zoals: minder uitval en gezondheidsvoordelen. De RoI kan groter zijn 

wanneer een regio of land ST/TM op grotere schaal implementeert wegens 

schaalvoordelen als efficiëntere training en follow-up. De haalbaarheid van 

deze eerste aanbeveling is aangetoond door de verschillende implementaties 

op scholen in Europa tijdens het project. 

Aanbeveling 2: bevorder welzijn tot hoofddoelstelling - voor regio's en 

landen en de Europese Commissie. Het wordt aanbevolen om welzijn voor 

leerlingen, leerkrachten en personeel te integreren als een hoofddoelstelling 

in regionale, nationale en Europese programma's als een breder kader voor 

innovatieve programma's/succesvolle praktijken die welzijn bevorderen, zo-

als het ST/TM-programma. Hoewel de Europese Commissie welzijn erkent 

als een onderwijsdoelstelling, wordt hogere prioriteit gegeven aan de uitda-

ging van economische groei en de inkrimping van de beroepsbevolking (Eu-

ropese Commissie, 2012). Er is echter nu brede overeenstemming dat welzijn 
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een essentiële rol speelt bij de aanpak van deze sociaaleconomische uitda-

gingen, niet in de laatste plaats door de bestrijding van sociale uitsluiting en 

vroegtijdig schoolverlaten. Bovendien vereist het behalen van cognitieve, in-

teractieve en fysieke vaardigheden bijna altijd een leerproces dat is geba-

seerd op basaal welzijn. Ten slotte is het, in het licht van de alarmerende 

recente verslechtering van het welzijn van de jonge internetgeneratie - onder 

meer met betrekking tot depressie en zelfmoord - des te belangrijker om wel-

zijn te beschouwen als een hoofddoelstelling op regionaal, nationaal en Eu-

ropese programma's. 

 

 

Figuur 6. Overzicht van de belangrijkste doelstellingen en aanbevelingen 

 

Aanbeveling 3: maak de praktijk een dagelijkse routine - voor scholen. 

Blijvende resultaten komen alleen met een dagelijkse toepassing van de 

techniek. ST/TM kan alleen succesvol blijven door zijn institutionalisering 

in het reguliere dagelijkse curriculum in de school die de techniek imple-

menteert. Als voorbeeld kunnen we een welzijnstechniek zoals ST/TM ver-

gelijken met fitnessoefeningen: terwijl de oefening gemakkelijk te leren is, 

blijft men alleen fit door het regelmatig doen van de fitness oefening. Evenzo 

is ST/TM als fitness voor de geest en brengt het evenwicht in het hoofd, 
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lichaam en gedrag. Daarom wordt aanbevolen om welzijnsprogramma's zoals 

ST/TM (en bij uitbreiding elke welzijnstechniek) op te nemen als onderdeel 

van de dagindeling voor leerlingen, bijvoorbeeld door een specifiek tijdstip 

van de dag in te zetten en door permanente ondersteuning te bieden door 

toegewijde leraren. Deze aanbeveling werd bevestigd door onze bevindingen, 

die aantoonden dat studenten die regelmatige hun ST/TM-praktijk beoefen-

den significant betere resultaten behaalden in de psychologische tests. 

Aanbeveling 4: verleen flexibiliteit in het curriculum - voor regio's en 

landen. In een aantal landen hebben scholen niet de bevoegdheid om wel-

zijnstechnieken zoals ST/TM in te bedden in de activiteiten van het school-

programma. Het programma is minder effectief door ST/TM gescheiden te 

houden van het curriculum. Het wordt aanbevolen voor regionale en natio-

nale MvO’s om hier het verschil te maken. Een voorbeeld van het EUROPE-

project is dat de scholen in Portugal gebruik kunnen maken van een nieuwe 

wet, met betrekking tot autonomie en curriculaire flexibiliteit. Deze wet zorgt 

ervoor dat scholen toestemming krijgen om het curriculum zelf te beheren 

waardoor scholen ook praktijken kunnen integreren die beter leren bevorde-

ren via speciale projecten, inclusief ST/TM. 

Aanbeveling 5: gebruik een goed implementatiekader - voor alle beleids-

niveaus. Het wordt aanbevolen om een goed implementatiekader te gebrui-

ken bij het introduceren van ST/TM in de school, regio of het hele land. Een 

uitstekend implementatiekader is gebruikt en getest in het EUROPE-project 

op het niveau van de school. Het kan worden uitgebreid met elementen van 

andere implementatiekaders zoals het Quality Implementation Framework 

van Durlak en Duprez (2008). Dit framework bevat een aantal meer gede-

tailleerde aanbevelingen, zoals het gebruik van professionele ST/TM-experts 

en het gebruik van pilotstudies om lokale belemmeringen te identificeren en 

te helpen oplossen. 

Aanbeveling 6: betrek ouderorganisaties - voor lokaal niveau. Hoewel de 

betrokkenheid van ouders essentieel is in de aanpak van ST/TM binnen een 

school, zijn ouders vaak georganiseerd in ouderorganisaties die erg instru-

menteel kunnen zijn. Het wordt daarom aanbevolen om met deze ouderor-

ganisaties samen te werken voor de implementatie van ST/TM op een school. 

Het EUROPE-project werkte bijvoorbeeld samen met een oudervereniging 

die, vanwege het succes van het ST/TM-programma, vervolgens een belang-

rijke rol speelde bij het contacteren van andere ouderverenigingen en jeugd-

instellingen. 

Aanbeveling 7: betrek lerarenopleidingen - voor regio's en landen of meer 

specifiek voor lerarenopleidingen. Het wordt aanbevolen om ST/TM te inte-

greren in de lerarenopleiding en in de nascholing of doorlopende professio-

nele ontwikkeling, als een instrument om docenten te ondersteunen bij de 

uitdaging om om te gaan met de toenemende diversiteit van de leeromgeving. 

Er zijn diverse redenen voor leraren om deel te nemen aan het ST/TM-
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programma, zoals het creëren van een zorgzame omgeving, het verbeteren 

van de relatie tussen studenten en docenten en het vermogen van leerkrach-

ten om moeilijke situaties het hoofd te bieden, tolerantie te bevorderen, het 

algehele welzijn van leerkrachten te verhogen. Het zou vreemd zijn als de 

studenten een techniek beoefenen die de leraren niet zelf hadden ervaren. 

Dat deze aanbeveling uitvoerbaar is, is aangetoond in het EUROPE-project, 

waar drie lerarenopleidingen in Portugal ST/TM aanboden als een nascho-

lingscursus met accreditatiepunten voor docenten. De resultaten waren zeer 

positief en dit resulteerde in de belangstelling van 90 andere lerarenoplei-

dingen in het land. Lerarenopleidingen zouden uiteindelijk cursussen kun-

nen aanbieden om ST/TM-experts te worden. 

Aanbeveling 8: benoem ST/TM leraren - voor regionale en nationale onder-

wijsautoriteiten. Het wordt aanbevolen om ST/TM docenten te benoemen in 

elke school die ST/TM implementeert met als doel de praktijk van ST/TM-

onderdeel te maken van de dagelijkse routine van de school. Deze rol kan 

worden ingevuld door een specifieke leraar van ST/TM of door reguliere le-

raren (wiskunde, geschiedenis, kunst, taal) als onderdeel van hun reguliere 

activiteit, of door een mentor of decaan. Idealiter zijn dergelijke benoemingen 

tot ST/TM docent onderdeel van de welzijnsdoelen van een school. Training 

tot gespecialiseerde leraar ST/TM kan worden aangeboden als keuzevak bin-

nen de lerarenopleiding of met accreditatiepunten voor nascholing. 

Aanbeveling 9: stel instrumenten ter beschikking om implementatie op 

scholen te verbeteren - voor regionale en nationale onderwijsautoriteiten. 

Het wordt aanbevolen om binnen de school instrumenten ter beschikking te 

stellen voor de implementatie van aangetoonde welzijnsbevorderende prak-

tijken zoals ST/TM. Een voorbeeld van een instrument is een goed netwerk 

buiten school of idealiter een groep leraren binnen een school. In het EU-

ROPE-project hebben we gezien dat op schoolniveau schooldirecteuren de 

mogelijkheid waarderen om ervaringen uit te wisselen, zelfs grensoverschrij-

dend, en zelfs als ze een andere moedertaal hebben. Er is ook behoefte aan 

supervisie-docenten die toezicht houden op de ST/TM-praktijk om ervarin-

gen met collega's uit te wisselen. Een ander voorbeeld is het delen van eva-

luaties, zoals die van Ofsted, de onafhankelijke “schoolwaakhond” in het 

Verenigd Koninkrijk, waar een ST/TM-school als “uitmuntend” werd beoor-

deeld voor persoonlijke ontwikkeling, gedrag en welzijn. Maar ook op inter-

regionaal of internationaal niveau is het de moeite waard om praktijken uit 

te wisselen. In dit geval voornamelijk in beleidsvorming, zoals het MvO in 

Portugal, dat onder bepaalde voorwaarden de vrijheid geeft aan scholen om 

programma's zoals ST/TM in het curriculum te integreren of de mogelijkheid 

om studie- en/of accreditatiepunten te krijgen voor ST/TM in lerarenoplei-

dingen. 

Een belangrijk instrument voor netwerken is de oprichting van een (Euro-

pees) expertisecentrum voor de implementatie van het ST/TM-programma, 

zoals in Portugal werd gedaan voor het EUROPE-project. Een dergelijk 
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expertisecentrum kan kennis en informatie delen over de implementatie van 

ST/TM in scholen en lerarenopleidingen. Het expertisecentrum kan ook hulp 

bieden aan beleidsmakers. 

Aanbeveling 10: creëer de vraag en faciliteer degelijk onderzoek - voor 

het regionale en nationale niveau en de Europese Commissie. Voor het op-

schalen van de ST/TM-aanpak zijn bewustwording, introductieactiviteiten, 

presentaties, publicaties en onderwijsconferenties bekend. Bovendien kun-

nen MoE en de Commissie zeer praktische maatregelen treffen voor imple-

mentatie. De bereidheid van scholen om te experimenteren met het ST/TM-

programma kan bijvoorbeeld worden gestimuleerd door in de oproepen voor 

projectvoorstellen methoden op te nemen die geweld voorkomen en inclusief 

leren en welzijn bevorderen en die nieuwe benaderingen zoals ST/TM accep-

teren. Een goed voorbeeld is het Erasmus+ programma van de Europese 

Commissie, waar het EUROPE-project en het FRIENDS-project werden gefi-

nancierd. 

Een ander belangrijk element bij het creëren van de vraag is het leveren van 

solide bewijs dat een nieuwe benadering zoals ST/TM werkt. Het is echter 

moeilijk om degelijk onderzoek te doen naar nieuwe benaderingen in het on-

derwijs (bijvoorbeeld met een RCT). Om onderzoek naar een ander niveau op 

het gebied van kwaliteit en frequentie te tillen, zouden de Commissie en het 

MvO kunnen overwegen financieringsprogramma's te differentiëren en extra 

financiering te verstrekken voor projecten die zich inzetten voor onderzoek 

van kwalitatief hoog niveau. Onze ervaring met het EUROPE-project is dat 

het ontwerpen van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroepen 

(RCT) voor studenten erg moeilijk is en een vertekend beeld van de resultaten 

is moeilijk te vermijden. Daarom wordt ook aanbevolen om vervolgonderzoek 

te doen om meer bewijsmateriaal met grotere groepen te verzamelen, zodat 

studies met het sterkste bewijsmateriaal (dat wil zeggen de minste verteke-

ning) kunnen worden geselecteerd en de mogelijke variantie in resultaten 

beter kan worden begrepen. 
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