
 
 

  

 

 

TeamUp op School - Duurzaam aanbod en een bijdrage van scholen 

Sinds de oprichting in schooljaar 2017-2018, is TeamUp op School in 2021 gegroeid naar 58 groepen 

op 28 scholen in Nederland. Wekelijks bereikt TeamUp op School meer dan 650 kinderen. Tijdens 

TeamUp zijn kinderen volop in beweging en dat geeft hen energie. Zij geven aan dat TeamUp hen 

plezier brengt waaruit nieuwe vriendschappen voortkomen.  

 “Dat vind ik het leuke aan non-verbaal communiceren, liedjes, en bewegingen dat iedereen vanaf 

moment één mee kan doen, dat is natuurlijk heel veilig”. 

- Leerkracht, nieuwkomersklas 

Ook leerkrachten benadrukken dat tijdens TeamUp nieuwe sociale verbindingen ontstaan die taal en 

cultuur doorbrekend zijn. Volgens hen vormt TeamUp een goede uitlaatklep voor stress en spanning. 

Zo bevordert TeamUp het welbevinden van kinderen.1 Trots blijft het TeamUp-projectteam zich 

hiervoor inzetten, zeker nu de roep om ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

leerlingen luider klinkt dan ooit. In lijn daarmee stijgt de vraag naar TeamUp.  

 

Via deze update brengt TeamUp je graag op de hoogte van twee belangrijke ontwikkelingen die 

noodzakelijk zijn voor de voortzetting en groei van TeamUp op School.  

1. Duurzame opzet TeamUp op School  

2. Financiële bijdrage van scholen voor TeamUp op School 

Deze ontwikkelingen gaan komend schooljaar augustus 2021 in.  

 

Duurzaam implementatiepakket: vanaf augustus 2021  

Al langere tijd werkt TeamUp op School aan de ontwikkeling van een duurzaam en onafhankelijk 

aanbod. Dankzij bijdragen van grote fondsen zijn de laatste twee jaar enorme stappen gemaakt. Zo 

verschijnt er binnenkort een vernieuwd HandBook en implementatieplan en bieden we elke groep 

het GameBook vol met aan sociaal-emotionele thema’s gekoppelde activiteiten aan. De online 

TeamUp leeromgeving, vol inspiratie en leerpaden, ondersteunt de ontwikkeling van de leerkrachten 

(de TeamUp facilitators).  

Naast de optimalisering van ons programma en materialen, onderzoekt Teamup dit jaar in een kleine 

pilot de mogelijkheid om TeamUp uit te breiden naar de kleutergroepen. Onze ambitie is om in 2022 

te groeien naar wekelijks TeamUp voor tenminste 1.000 kinderen op scholen in Nederland en 

vandaaruit verder. Om dit streven duurzaam aan te vliegen, wordt TeamUp op School vanaf komend 

schooljaar in een implementatiepakket van twee jaar aangeboden (zie Tabel 1). 

 
1 Van den Berg, Y. (2020) Evaluatie TeamUp op School.  

 

Voor vragen over TeamUp of interesse kan direct contact opgenomen worden via 

teamupschool@savethechildren.nl  

 

mailto:teamupschool@savethechildren.nl


 
 

Tabel 1. Opbouw tweejarig implementatiepakket TeamUp op School  

Fasering Doel Onderdelen 

Fase A* IMPLEMENTATIE • Intakegesprek 

• TeamUp demosessie op school door een TeamUp coach 

• StartUp training op locatie  

• Toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO) met 

o.a. demo-video’s van liedjes en routines en toegang tot 

extra scholing. 

• FollowUp training op locatie** 

• 2-3 Coachingsbezoeken op facilitering TeamUp sessies en 

begeleiding bij implementatie 

• 1 TeamUp rugzak per school met diverse materialen voor 

de activiteiten (bevat o.a. lintjes, hoepels, ballen)  

• TeamUp kleding voor elke facilitator 

• Het TeamUp HandBook 

• Het TeamUp GameBook  

Fase B* COACHING & 

BORGING 

• 1-2 Coachingsbezoeken 

• Training nieuwe medewerkers (regionaal/landelijk) 

• TeamUpfris bijeenkomsten 

• Ondersteuning bij borging van TeamUp op schoolniveau 

• Gezamenlijke monitoring kwaliteit  

• (FollowUp training op locatie)** 

*ervan uitgaande dat iedere fase een (school)jaar beslaat. 

** We streven naar het verzorgen van de FollowUp training in Fase A. Als gevolg van Covid-19 is een aantal 

FollowUp trainingen noodgedwongen uitgesteld naar Fase B.  

 

TeamUp stelt na deze jaren van implementatie als vervolg een licentiepakket samen, waarin 

bijvoorbeeld de scholing van nieuwe facilitators en intervisie kan worden opgenomen. De invulling 

hiervan zal door TeamUp komende periode samen met een klein aantal TeamUp scholen verder 

worden uitgedacht. Daarover wordt uiteraard tijdig geïnformeerd, evenals over de financiële bijdrage 

die daarmee samenhangt vanaf schooljaar 2023-2024. 

 

Financiële bijdrage voor TeamUp op School van scholen: vanaf augustus 2021  

TeamUp op School is gestart als pilot – en was daarbij kosteloos voor scholen. In ruil hiervoor hebben 

de pilotscholen actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het programma. TeamUp is het pilotjasje 

inmiddels lang en breed ontgroeid. Het vragen van een financiële bijdrage aan scholen stond al 

langer op de agenda. De afgelopen periode hebben we grote stappen gezet in het duurzaam 

inrichten van TeamUp, ingegeven door de bekendmaking van grote donoren dat zij hun 

ondersteuning af zullen bouwen alsook de analyses in het kader van het NPO. Om het voortbestaan 

van TeamUp in de nabije toekomst te waarborgen én samen met scholen structureel bij te dragen 

aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de gezamenlijke doelgroep, hebben we besloten een 

eigen bijdrage te vragen aan scholen. 



 
 

Tabel 2. Kostenoverzicht TeamUp op School vanaf augustus 2021 

Kosten TeamUp@School TeamUp in <4 of 4 groepen  TeamUp in > 4 groepen  

2-jarig pakket TeamUp per 

school 

1750,- 2750,- 

Opvolgende jaren licentiebedrag n.t.b. licentiebedrag n.t.b.  

 

Het bedrag dat aan scholen wordt gevraagd, betreft slechts een beperkt deel van de totale kosten 

voor de implementatie van TeamUp. Kosten die gemaakt worden los van directe implementatie 

bestaan onder andere uit fondsenwerving, onderzoek, lobbyactiviteiten, het faciliteren van 

congressen en dergelijke zijn niet meegenomen. Voor de uitvoering van het geheel, blijft TeamUp 

komende jaren afhankelijk van externe financiering. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

TeamUp in NJI rapport - “Werken aan mentale gezondheid van jongeren”.  

Het ministerie van OCW adviseert scholen bij het maken van de schoolscan voorafgaand aan het 

ontvangen van de NPO-financiering om in kaart te brengen welke zorgen er zijn rondom het 

welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen – op school, klas en individueel 

niveau. TeamUp op School richt zich op het verbeteren van het welbevinden van leerlingen. In Tabel 

3 staat hoe je TeamUp kunt opnemen in de schoolscan. TeamUp is opgenomen in het verschenen 

rapport van het NJi over interventies in de schoolcontext gericht op versterking van de mentale 

gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren. Het rapport is te vinden op de website 

van het Nationaal Programma Onderwijs.  

Externe ondersteuning NPO  

Het ministerie biedt externe ondersteuning aan scholen voor het maken van een schoolscan en het 

opstellen van een schoolplan. De CED-Groep beschikt over deze expertise, onder andere Marléone 

Goudswaard (onderdeel van het TeamUp projectteam). Op de website van de CED-groep vind je 

meer informatie en een expertpool met NPO-adviseurs. 

 

Tabel 3. TeamUp in de schoolscan  

Domein Schoolscan Menu Acties Bedrag 

Sociaal 

domein 

TeamUp richt zich op een combinatie 

van onderstaande vaardigheden en laat 

vrijheid aan de leerkracht om gericht 

een keuze te maken aansluitend op de 

behoeften van de groep: 

• Het opdoen van sociaal-

emotionele vaardigheden 

• Sociale probleemoplossende 

technieken (sociale 

vaardigheden)  

C: 

interventie 

gericht op 

het 

welbevinden 

van de 

leerlingen. 

 

 

 

Schoolniveau: 

het 

gestructureerd, 

wekelijks 

begeleiden van 

TeamUp sessies 

met twee 

facilitators 

vanuit school. 

Het borgen van 

TeamUp op 

schoolniveau 

Zie 

Tabel 2 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.cedgroep.nl/themas/nationaal-programma-onderwijs/npo-adviseurs


 
 

• Versterken van veerkracht 

(leerlingen en leerkrachten)  

• Mindfulness / meditatie  

• Conflicthantering  

• Stressmanagement en coping-

vaardigheden  

• Vaardigheden om ‘nee’ te 

zeggen  

• Training van leerkrachten in 

klassenmanagement en eigen 

competenties  

 

Zie verder de uitkomsten voor kinderen 

in de externe evaluatie2 -naar TeamUp 

op School en hoe het bijdraagt aan 

welbevinden. 

(trainen nieuwe 

medewerkers, 

coaching, etc). 

 

Ondersteuning 

vanuit 

organisatie 

TeamUp via 

training, 

coaching, 

intervisie 

(TeamUpfris) en 

begeleiding bij 

borging. 

 

Kennismaken met TeamUp 

TeamUp organiseert kennismakingsbijeenkomsten voor geïnteresseerde (onderwijs)professionals die 

nog niet tot nauwelijks bekend zijn met TeamUp. De bijeenkomsten vinden plaats op 

woensdagmiddag 16 juni en 30 juni, tussen 14:30-16:00 (via Zoom). Heb je interesse óf ken je iemand 

binnen je netwerk die TeamUp nog niet kent maar voor wie deze bijeenkomst mogelijk interessant 

en inspirerend kan zijn? Spread the word! 

Direct aanmelden kan via teamupschool@savethechildren.nl  

 

Scholingsaanbod 2021-2022  

TeamUp verzorgt trainingen op locatie vanaf zes deelnemers. Wanneer TeamUp wordt 

geïmplementeerd in enkele groepen, of als er nieuwe teamleden zijn die de training nog niet hebben 

gevolgd, zijn er regionale trainingen die gevolgd kunnen worden. Naast de trainingsdata zijn ook de 

data voor de TeamUpfris bijeenkomsten vastgesteld.  

Voor vragen over deze bijeenkomsten/data kun je contact opnemen via het algemene e-mailadres 

van TeamUp op School.   

September   

15     StartUp-training deel 1   regio Noord  

22     StartUp-training deel 2  regio Noord  

29     StartUp-training deel 1   regio Midden  

 

 
2 Van den Berg, Y. (2020) Evaluatie TeamUp op School. 

mailto:teamupschool@savethechildren.nl


 
 

 

Oktober   

6     StartUp-training deel 2  regio Midden  

13     StartUp-training deel 1   regio Zuid  

20     StartUp-training deel 2  regio Zuid  

 

November    

3  FollowUp-training deel 1*   regio Zuid/Midden  

10  FollowUp-training deel 2*   regio Zuid/Midden  

17  FollowUp-training deel 1*   regio Noord/Midden  

 

* voor deelnemers die al in 2020-2021 de StartUp-training hebben gevolgd.   

 

December: mogelijkheid om deel te nemen aan één van de twee middagen 

1  TeamUpfris-middag (verplicht, online)  

óf 8  TeamUpfris-middag (verplicht, online)  

 

Februari    

2  FollowUp-training deel 1  regio Midden  

9  FollowUp-training deel 2  regio Midden  

16  FollowUp-training deel 1  regio Zuid  

23  FollowUp-training deel 2    regio Zuid  

 

Maart    

2  FollowUp-training deel 1  regio Noord  

9  FollowUp-training deel 2  regio Noord  

 

 

Informatie & Impressie  

Aanmelding kennismakingbijeenkomst en contact: teamupschool@savethechildren.nl    

Website: savethechildren.nl/actueel/nieuws/2020/nieuwkomerskinderen-presteren-beter-door-

sport-en   

Video-impressie: youtube.com/watch?v=Lc32BDngmz0  
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