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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
  
Magister, Leerlingvolgsysteem waar naast de roosters van de leerlingen, docenten een logboek 
kunnen bijhouden over bijzonderheden van het gedrag van de leerling. Zowel complimenten als 
probleemgedragingen kunnen hier gerapporteerd worden. Individuele ontwikkelingsplannen worden in 
het systeem gezet zodat voor iedereen inzichtelijk is wat de leerdoelen zijn van een leerling 
(Magster.me, 2020). 
 
PBS (Positive Behavior support), richt zich op het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen 
van gedragsproblemen bij leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het is een 
driejarig systematische en gelaagde gedragsaanpak waarin gedrag beïnvloedende technieken school 
breed en preventief wordt toegepast, ongewenst gedrag geregistreerd en gesignaleerd wordt en er op 
maat gemaakte interventies worden ingezet voor leerlingen met risicovol gedrag (nji, 2014). 
 
Plagen is een spel, wat door niemand als bedreigend of echt vervelend wordt ervaren. Plagen is niet 
systematisch en heeft geen nadelige gevolgen voor degene die het ondergaat. Er is sprake van 
gelijkwaardigheid tussen de partijen. Door elkaar uit te dagen leren leerlingen met conflicten om te 
gaan, dat is een sociale vaardigheid die hen later in hun leven van pas komt bij conflicthantering.   
 
Pesten, zijn slachtoffer van een stelselmatige vorm van agressie. Een of meer personen proberen hen 
fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De macht is hierbij ongelijk verdeeld. Relatief 
nieuw is het zogenaamde cyberpesten, het pesten via digitale kanalen. Kwetsende teksten worden 
bijvoorbeeld op internetfora geplaatst of foto's, filmpjes of roddel via het web verspreid (Nederlands 
Jeugd Instituut, 2019). Al het grensoverschrijdende gedrag rekent Praktijkschool De Faam tot pesten.  
 
Preventiepiramide, is een instrument dat een kader vormt voor het screenen en analyseren van waar 
je als school voor staat. Het kan bijdragen tot het ontwikkelen van een positief en constructief 
preventiebeleid dat ook ruimte laat voor disciplinair in grijpen wanneer dat nodig is (Deklerck & van 
Overveld, 2011). 
 
SAQI (School Attitude Questionnaire Internet), is een vragenlijst dat informatie geeft over hoe een 
leerling de school ervaart. De vragenlijst meet: de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met 
school, het zelfvertrouwen. Het is een volledig adaptieve test die rekening houdt met sociaal 
wenselijke antwoorden (SAQI, 2018). 
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AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK 

DE OPDRACHTGEVER 
De praktijkschool De Faam zet zich in voor passend onderwijs voor kinderen die in eerste instantie 
niet goed meekomen in het reguliere onderwijs. De school heeft rond de 200 leerlingen tussen de 12 
en 18 jaar, met ieder zijn eigen leerplan. Het doel van passend onderwijs is om elk kind met een 
persoonlijk uitstroomprofiel te laten slagen op het voortgezet onderwijs, waardoor zij een 
vervolgopleiding kunnen volgen op het MBO of dat zij aan de slag kunnen op een vaste werkplek. Het 
rooster is dan ook geheel afgestemd op wat de leerling wil bereiken met een goede combinatie van 
praktijkvakken en theorielessen, waarnaast een coach ondersteuning biedt in het behalen van het 
diploma. (De Faam, 2021) 
De Faam is onderdeel van het Zaans verbond waarin meerdere scholen zijn aangesloten. Hierdoor is 
er een nauwe samenwerking met het regulier voortgezet onderwijs. Dit maakt de overstap van het 
praktijkonderwijs naar het VMBO laagdrempeliger. Zo kunnen kinderen met een gedeeld advies, 
binnen de Faam theorievakken volgen op het VMBO en praktijklessen krijgen op het praktijkonderwijs. 
Na het tweede leerjaar wordt er per individu geëvalueerd of zij over kunnen naar het VMBO of dat zij 
toch beter de leerroute praktijkonderwijs kunnen afmaken. Hiermee worden de kansen voor de 
leerlingen binnen het praktijkonderwijs vergroot.  
De leerlingen op de Faam hebben een minimale leerachterstand van drie jaar, vaak gecombineerd 
met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 55-70). Deze leerlingen hebben dan ook vaak naast 
de ondersteuning op cognitief gebied ook op sociaal emotioneel gebied ondersteuning nodig. Zij 
hebben vaak een onderontwikkeld sociaal aanpassingsvermogen, waardoor zij het lastig vinden om 
sociale interacties in te schatten en geleerde vaardigheden toe te passen in verschillende situaties. 
Wat kenmerkend is van praktijkschoolleerlingen in het algemeen is dat zij geen uiterlijke kenmerken 
hebben waaruit te bepalen is dat zij een beperking hebben. Hierdoor worden zij vaak overschat, 
waardoor er meer van ze wordt verwacht dan dat zij aankunnen. De problematieken van deze 
leerlingen liggen vaak op het gebied van abstract denken, concentratie en sociale vaardigheden. 
Oorzaak en gevolg is vaak een heel lastig onderwerp, omdat hierin een inschatting- en reflecterend 
vermogen voor nodig is. Dit vermogen ontbreekt vaak bij deze leerlingen. 
Op de Faam heerst een grote etnische diversiteit. Veel leerlingen hebben ouders met een andere 
nationaliteit en beheersen de Nederlandse taal matig tot slecht. Dit zorgt voor extra uitdagingen op het 
gebied van taalbegrip bij de leerlingen op de Faam. Hiervoor wordt o.a. een extra taal ondersteuning 
aangeboden aan kinderen waarbij thuis niet de Nederlandse taal wordt gesproken.  
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PROBLEEM ANALYSE 
De mens als sociaal wezen 
De mens is een sociaal wezen waarin pesten een signaal is dat de groep een persoon uitstoot. Dit 
geeft een bedreigend gevoel in je mens zijn. Sociale uitsluiting lijkt in de hersenen fysieke pijn te 
activeren, wat de overlevingsdrang aantast. Mensen hebben andere mensen nodig om te overleven, 
het is een gevoel van veiligheid.  
Pesten is daarom een grote zorg vanwege de grote psychologische impact die het heeft op een kind. 
Bij een eenmalig pest incident blijft de schade op de langere termijn beperkt. Echter is pesten bijna 
altijd iets wat structureel voor een langere termijn voorkomt. Door de langdurige stress en het 
ontwikkelen van een laagzelfbeeld, hebben kinderen die gepest worden een grotere kans op 
depressieve klachten en andere psychologische problematieken op latere leeftijd.  
Naast dat de slachtoffer(s) van het pesten hier aanzienlijke schade van ondervinden, is het ook 
belangrijk te kijken naar de dader(s). De daders kunnen een negatief gedragspatroon ontwikkelen 
waarin zij nog verder verwijderd raken van het gevoel van empathie en lijken de agressie steeds 
normaler te vinden. Dit gedrag nemen ze vaak mee de volwassen levensfase in waardoor ze zelf 
steeds vaker in de problemen lijken te komen. Mensen die in hun jeugd anderen hebben gepest 
blijken vaker in de criminaliteit te belanden dan mensen die dit niet hebben gedaan.   
Op school geeft pesten dan ook vaak een zeer onveilig gevoel voor de gehele omgeving. Het wekt 
gevoelens van angst en wantrouwen op. Om goed te kunnen leren en ontwikkelen is een zekere mate 
van veiligheid nodig (van Stigt, 2014).  
 
Zorgplicht 
In Nederland hebben de scholen een zorgplicht over de leerlingen. Vanuit deze zorgplicht wordt 
gewerkt om een fijne ontspannen leeromgeving te creëren voor de leerlingen en leraren. Pesten doet 
deze gevoel van veiligheid in afnemen.  
Uit onderzoek in 2018 door het NJI blijkt dat ongeveer 5% van de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs aangeven slachtoffer te zijn van pesten (Nederlands Jeugd Instituut, 2019).  
Per 1 Augustus 2015 stelt de wet zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school dat scholen zich 
moeten inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid waarborgt. In deze wetgeving 
staat vastgelegd dat scholen verplicht zijn om een veiligheidsbeleid met pestprotocol te hebben 
omschreven en welke maatregelen zij hierin nemen om het te waarborgen.  
Een van de maatregelen om dit als school te kunnen waarborgen, geeft de inspectie aan dat scholen 
een vast aanspreekpunt heeft voor leerlingen, leraren en ouders als zij in aanraking komen met 
pestgedrag. Zo een aanspreekpunt functioneert als pestcoördinator. Een pestcoördinator kan dan de 
situatie goed in kaart brengen en vanuit daar verder handelen waar dit nodig is volgens een 
vooropgesteld stappenplan. (Rijksoverheid, 2021) 
 
Preventie Piramide 
In 2017 is ervoor gekozen om een pestprotocol op te stellen aan de hand van de Preventie Piramide 
van Johan Deklerck. 

 
Dit is een instrument dat een kader vormt voor 
het screenen en analyseren van waar je als 
school voor staat. Het kan bijdragen tot het 
ontwikkelen van een positief en constructief 
preventiebeleid dat ook ruimte laat voor 
disciplinair in grijpen wanneer dat nodig is. 
De piramide beschrijft 4 lagen die stapsgewijs 
van maatschappelijke problematiek buiten de 
school overgaan naar een pedagogisch 
klimaat bevordering en concreet handelen van 
de school bij een pestincident (Deklerck & van 
Overveld, 2011). 
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Pedagogisch klimaat 
Binnen de praktijkschool de Faam wordt er 
veel aandacht besteed aan het pedagogisch 
klimaat. De basis hiervan voor de leerlingen is 
zorg voor jezelf, zorg voor de ander en zorg 
voor materialen.  
Het is belangrijk dat er een veilige sfeer heerst 
in het lokaal, zodat de leerlingen zich kunnen 
richten op leren en niet bezig zijn met 
overleven.  Er zal minder gepest worden in een 
klimaat waar duidelijkheid heerst over de 
omgang met elkaar en waar verschillen 
worden aanvaard.  
Sinds het schooljaar 2018/2019 wordt de 
methodiek Positive Behavior Support school 
breed ingezet om positief gedrag te blijven 
stimuleren. Deze methodiek onderschrijft vijf 
pijlers: School breed wordt er aan gedrag 
vanuit gedeelde waarden gewerkt, preventie 
op gedragsproblemen staat centraal, positieve 
insteek door het aanleren, oefenen en 
waarderen van gewenst gedrag, planmatig en 
systematisch werken en een goed 
partnerschap met ouders en ketenpartners. 
(Baard, 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preventie binnen de Faam 
Op De Faam zijn er meerdere preventieprogramma’s ten aanzien van pesten aanwezig. Deze 
programma’s variëren van groepslessen, spreekuren, coaching en interne trainingen. De lessen zijn 
verdeeld over leerjaar 1, 2, 3	en 4. Het schooljaar wordt op De Faam verdeeld in vier lesperiodes. 
Indien nodig kunnen lesprogramma’s als interventie herhaald worden in hogere leerjaren. In het 
onderstaande overzicht staat alles wat er binnen de Faam wordt aangeboden ter preventie van 
pesten.  

 
Hiernaast wordt er voor de meiden vanaf leerjaar 1 lessen georganiseerd met als uitgangspunt het 
lesmateriaal “Meidenvenijn”. Binnen deze lessen wordt de focus gelegd op de rollen die er zijn op 
school binnen de verschillende meidengroepen. Deze lessen worden gegeven in een kleine, veilige 
setting met maximaal 8 meiden aangeboden in het derde blok van het schooljaar. De jongens krijgen 
vanaf leerjaar 1 lessen met als uitgangspunt het lesmateriaal van ‘Macho-mannetjes”.  
Daarnaast krijgen de leerjaren 1 t/m 4-wekelijkse lessen in cultuur & maatschappij (CUMA) en 

Leerjaar 1 

• Danny” – gericht op sociale 
vaardigheden en communiceren. 

• Waardelessen vanuit PBS. 
• “Mijn lijf, mijn lief” – gericht op 

gezonde seksuele ontwikkeling, 
het aangeven van grenzen en (het 
ontwikkelen van) een positief 
zelfbeeld. 

• “Breingeheim” – gericht op 
sociale vaardigheden en 
persoonlijke ontwikkeling. -
“LHBTQI” 

• eenmalige gastles van COC 
Amsterdam over geaardheid en 
acceptatie. 

• Sexting & Grooming” – gastlessen 
over internet veiligheid en 
weerbaarheid vanuit Qpido 
(Sp!rit)

leerjaar 2

• “LOB” – gericht op het ontdekken 
van kwaliteiten en vaardigheden. 
Dit programma wordt 
aangeboden voor de leerlingen uit 
de PrO-VMBO pilot.

• Waardelessen vanuit PBS 
• De school is van ons” – gericht op 

sociale vaardigheden, 
communiceren en reflecteren. 

• “Mijn lijf, mijn lief”
• “LHBTQI” – gastlessen van COC 

Amsterdam over geaardheid en 
acceptatie.

• Sexting & Grooming” – gastlessen 
over internet veiligheid en 
weerbaarheid vanuit Qpido 
(Sp!rit)

leerjaar 3

• “Lang leve de liefde” – gericht op 
voorlichting over liefde, relaties 
en seksualiteit

• “Alcohol & drugs” – gericht op 
voorlichting over alcohol en drugs

• “Loverboys” - gericht op 
loverboyproblematiek, omgaan 
met relaties en bevorderen van 
weerbaarheid

• Mijn gevoelens” – gericht op 
sociale vaardigheden, 
communiceren en reflecteren. 

leerjaar 4

• “Gevoelens” – gericht op voor 
sociale vaardigheden, 
communiceren en reflecteren

• “Zwangerschap en anticonceptie” 
– gericht op voorlichting over 
zwangerschap en anticonceptie. 

• “Alcohol & drugs” - gericht op 
voorlichting over alcohol en 
drugs.

• - “Lang leve de liefde” – gericht op 
voorlichting over liefde, relaties 
en seksualiteit
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Burgerschap. Hierbij leren de leerlingen hoe zij een goede burger moeten zijn en wat dat van je vraagt 
in de maatschappij.  
Elk jaar zullen er bij De Faam 25 spreekuren plaatsvinden met Qpido (Levvel). Alle leerlingen van De 
Faam worden vanaf leerjaar 1 minimaal 1 keer gezien op dit spreekuur. Qpido richt zich op het 
gebieden liefde, seksualiteit, relaties, diversiteit en het stellen van grenzen. Het is belangrijk dat 
kinderen geen dader of slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag. Qpido kan, indien nodig, 
adviseren of er verder hulp nodig is en mogelijk een hulpverleningstraject aanbieden. 
 
SAQI 
SAQI is een vragenlijst dat informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De vragenlijst 
meet: de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school, het zelfvertrouwen. Het is een 
volledig adaptieve test die rekening houdt met sociaal wenselijke antwoorden. Naast observaties 
vanuit de leerkracht tijdens de lessen en pauzes, wordt deze vragenlijst één keer per jaar afgenomen 
onder de leerlingen om onder andere het pesten in kaart te brengen. 
De SAQI-scores worden weergegeven in cijfers 1 t/m 10, waarvan 1 negatief betekend en 10 positief. 
Voor de antipestschalen andere pesten of gepest worden betekend 1 dat het veel voorkomt en 10 dat 
het weinig voorkomt. Op de schalen algemene veiligheid, andere pesten of gepest worden streeft de 
school ernaar om gemiddeld een zes of hoger te scoren. 
 
Uit het onderzoek van Maart/April 2021 zijn de gemiddelden per klas op algemene veiligheid onder 
een zes. Dit betekent dat de leerlingen zich over het algemeen onveilig voelen binnen de school en op 
het schoolplein. Er zijn meerdere factoren die invloed kunnen hebben op het gevoel van veiligheid. 
Eén van deze factoren is pesten. De scores voor andere pesten scoort bij 6 van de 7 klassen onder 
de zes. Dat betekent dat in deze klassen leerlingen zitten die hebben aangegeven dat zij anderen met 
grote regelmaat pesten.  
De scores voor gepest worden scoort bij alle klassen onder een zes. Deze score geeft dus aan dat in 
elke klas leerlingen zitten die hebben aangegeven zich met regelmaat gepest te voelen binnen de klas 
en/of school. Opvallend is dat klas 1B en klas 1C de laagste cijfers hebben aangegeven op alle drie de 
scores (zie grafiek 1).  
 
De conclusie van het onderzoek van Maart/April 2021 is dat het gevoel van veiligheid erg laag ligt en 
dat pesten een bestaand probleem is binnen de school en met name onder de eerstejaars leerlingen. 
Het is dan ook noodzakelijk om hier gericht mee aan de slag te gaan om de algemene veiligheid te 
verhogen en het pesten aanzienlijk te verminderen. 

Grafiek 1 gemiddelden per klas; algemene veiligheid (AV), gepest worden (GW), anderen pesten (AP): gebaseerd op de uitslagen SAQI Maart/April 2021 zie 
bijlages 1 t/m 3 

De praktijk 
Het blijkt uit gesprekken met verschillende coaches dat leerlingen niet zozeer in de klassen tijdens de 
lessen worden gepest, en dat het vooral voorkomt waar geen toezicht is zoals in de kleedkamer voor 
gym of via sociaal media. Hierdoor ligt er veel verantwoordelijkheid bij de persoon die gepest wordt 
om het signaal te geven dat iets niet goed gaat. Door hun sociaal emotionele uitdagingen is het vaak 
lastig om hier uiting aan te geven en blijven veel pestincidenten ongezien en daarmee blijft het 
probleem bestaan met alle psychologische en soms fysieke gevolgen van dien. Ook blijkt dat niet elke 
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coach het protocol even hard inzet. Sommigen vinden een goed gesprek tussen leerlingen voldoende 
en anderen zien bepaalde situaties niet als pesten, terwijl de leerling dit wel zo ervaart.  
De opdrachtgever wil graag dat er meer eenheid komt in het omgaan met pestgedrag. Pestgedrag 
levert voor zowel de pester als de gepeste veel negativiteit op en het past niet bij de gedachten van 
PBS.  
 
Daarom wil praktijkschool De Faam weten welke methodiek rondom pestgedrag het beste aansluit bij 
de leerlingen van De Faam en het PBS gericht werken. Hierdoor kan De Faam gericht werken aan 
een veilige leeromgeving voor de leerlingen van de Faam. 
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DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Het doel van het onderzoek is om een antipestprogramma te vinden dat passend is bij het niveau van 
de leerlingen van de Faam en aansluit bij het PBS-beleid. Daarnaast is het belangrijk dat het 
laagdrempelig is voor de leraren om het in te zetten bij een pest incident.  
 

PROBLEEMSTELLING  

 
De centrale vraag die beantwoord zal worden door het onderzoek is: 

 
Welk antipestprogramma sluit het meeste aan bij de praktijkschool de Faam om in te zetten bij 

een pestincident tussen leerlingen dat bijdraagt aan het uitdoven van het getoonde pestgedrag? 
 
  

DEELVRAGEN 
 
De volgende deelvragen zijn ondersteunend voor het beantwoorden van de centrale vraag: 
 
1. Welke antipestprogramma’s hebben, volgens de literatuur, bewezen nut in het uitdoven van 

pestgedrag? 
 

2. Wat zijn, volgens de literatuur, factoren die invloed hebben op pesten bij kinderen tussen de 
12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking? 

 
3. Wat zijn de suggesties van de leerlingen van de Faam in het beter omgaan met pestgedrag? 

 
4. Welke knelpunten ervaren de leraren van de Faam bij het omgaan met pestgedrag? 

 
5. Wat zijn de suggesties van de leraren op de Faam in het omgaan met pestgedrag? 
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VERKENNENDE LITERATUURSTUDIE 
 
1. Welke antipestprogramma’s hebben bewezen nut in het uitdoven van pestgedrag? 

a. Koren, L. (2016, september 23). Welke anti-pestprogramma's zijn er? Opgehaald van 
Onderwijsconsument: https://www.onderwijsconsument.nl/welke-anti-pestprogrammas-zijn-
er/ 
i. Hier is een opsomming gemaakt van verschillende bekende antipestprogramma’s die 

ingezet worden. Vanuit hier kan ik gaan onderzoeken welk antipestprogramma wat 
inhoudt en toegepast wordt op verschillende middelbare scholen. Vanuit deze website 
kan ik door navigeren om te onderzoeken hoe elk programma eruitziet en toegepast 
wordt. Wat de voordelen en nadelen zijn van het programma.  

2. Wat zijn, volgens de literatuur, factoren die invloed hebben op pesten bij kinderen tussen 
de 12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking? 

a. Behroz-Sarcheshmeh, S., Karimi, M., Mahmoudi, F., Shaghaghi, P., & Jalil-Abkenar, S. 
(2017). Research Paper: Effect of Training of Life Skills on Social Skills of High School 
Students With Intellectual Disabilities. Practice in clinical psyhology, July. 
i. Dit artikel omschrijft een studie over de effecten van trainingen op sociale vaardigheden 

en competenties op het gebied van zelfzorg bij leerlingen tussen de leeftijd van 12 en 
18 jaar met een lage intelligentie. Het artikel beschrijft veel over de belemmeringen die 
deze doelgroep heeft in het ontwikkelen van deze vaardigheden en welke uitdagingen 
zij hebben in het aangeleerd krijgen van deze vaardigheden.  

b. Kaufman, T. M., Kretschmer, T., Huitsing, G., & Veenstra, R. (2018). Why Does a Universal 
Anti-Bullying Program Not Help All Children? Explaining Persistent Victimization During an 
Intervention. Nederland: Springer. 
i. In dit artikel wordt een studie weergegeven over waarom een antipestprogramma niet 

op alle leerlingen toepasbaar is. Hierin komen de verschillende factoren die van invloed 
zijn in het algemeen naar voren. Hierin wordt ook omschreven wat de intelligentie en 
sociaal emotionele ontwikkelig voor effect heeft hierop.  

c. Douma , J. (2018). Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking; 
Kenmerken en de gevolgen voor diagnostisch onderzoek en (gedrags)interventies. Utrecht: 
Vereniging Orthopedagogisch Behandel centra. 
i. Het artikel beschrijft alles over de kenmerken van jongvolwassenen met een licht 

verstandelijke beperking. Daarnaast geeft het artikel informatie over de gevolgen voor 
onderzoek en gedragsinterventies. Een antipestprogramma is een gedragsinterventie 
die vaak ook veel te werken heeft samen met de leerlingen. Hierom is het van belang 
om te weten welke factoren hier invloed op kunnen hebben. De leerlingen van de Faam 
hebben een gemiddeld IQ tussen de 55 en 70. Hier moet dan ook zeker rekening mee 
worden gehouden op de toepasbaarheid van een antipestprogramma.   
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ONDERZOEKSMETHODEN 
 

1. “Welke antipestprogramma’s hebben bewezen nut in het uitdoven van pestgedrag op 
school?” 

Deze vraag zal doormiddel van literatuurstudie beantwoord worden. Door verschillende 
antipestprogramma’s te onderzoeken en uit te schreven over hun bewezen nut en werkwijze kan er 
later een vergelijking gemaakt worden welke het meest toepasbaar is binnen de Faam. 
 
3. Wat zijn, volgens de literatuur, factoren die invloed hebben op pesten bij kinderen tussen 

de 12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking? 
Deze vraag zal doormiddel van literatuurstudie beantwoord worden. Door te onderzoeken wat de 
algemene belemmerende en beschermende factoren zijn voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar met 
een licht verstandelijke beperking die pesten of gepest worden, wordt er een goed beeld geschetst 
over wat het veroorzaakt of juist doet uitdoven dat er gepest wordt. Hierdoor kunnen de 
antipestprogramma’s afgewogen worden over waar zij zich het meest op focussen.  
 

2. “Wat zijn de suggesties van de leerlingen van de Faam in het beter omgaan met het 
pestgedrag?” 

Deze vraag zal beantwoord worden doormiddel van een kwantitatief onderzoek om te achterhalen wat 
de ervaringen en meningen zijn van de leerlingen (Brinkman & Oldenhuis, 2014).  
Via een enquête, die onder de leerlingen van de Faam uitgedeeld zal worden, zullen de gegevens 
worden verzameld. Vanwege de intelligentie van de leerlingen en grote van de groep respondenten is 
een enquête de beste weg om gegevens te verzamelen. Ze zijn al bekend met deze vorm van 
onderzoek en het kan zowel visueel met plaatjes als auditief ondersteund worden. De leerlingen 
kunnen op een anonieme wijze hun meningen geven waardoor er minder sociaal wenselijke 
antwoorden worden gegeven. Dit maakt het onderzoek meer betrouwbaar. 
Het programma dat hiervoor gebruikt zal worden is google formulieren. Dit is een programma dat op 
een anonieme wijze gegevens kan generen van respondenten en direct vertaald in verschillende 
grafieken en tabellen.  
 

3. Welke knelpunten ervaren de leraren van de Faam bij het omgaan met pestgedrag? 
Deze vraag zal beantwoord worden doormiddel van een kwalitatief onderzoek omdat het van belang is 
om te achterhalen wat de ervaringen en meningen zijn (Brinkman & Oldenhuis, 2014). Dit krijgt de 
vorm van een semigestructureerd interview onder 8 leerkrachten binnen de Faam. Deze leerkrachten 
bekleden naast hun taak als leraar ook nog een extra rol binnen de Faam. Hierdoor wordt er een zo 
duidelijk mogelijk beeld naar geschetst vanuit verschillende onderdelen over de knelpunten bij het 
omgaan met pestgedrag. 
 

4. “Wat zijn de suggesties van de leraren op de Faam in het omgaan met pestgedrag?” 
Deze vraag zal beantwoord worden doormiddel van een kwalitatief onderzoek omdat het van belang is 
om te achterhalen wat de ervaringen en meningen zijn (Brinkman & Oldenhuis, 2014). Dit krijgt de 
vorm van een semigestructureerd interview onder 8 leerkrachten binnen de Faam. Deze leerkrachten 
bekleden naast hun taak als leraar ook nog een extra rol binnen de Faam. Hierdoor wordt er een zo 
duidelijk mogelijk beeld naar geschetst vanuit verschillende onderdelen over de suggesties bij het 
omgaan met pestgedrag. 
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PLANNING 
Om het onderzoek uit te voeren is er een planning opgesteld waarin de volgende zaken 
opgesplitst zijn beschreven: literatuuronderzoek, onderzoek per deelvraag, het analyseren van de 
resultaten, het overleggen met de opdrachtgever en het schrijven van de scriptie. 
De start bij de opdrachtgever is voor de eerste stappen en vormgeving per 1 April 2021. 
De start van het onderzoek is afhankelijk van de goedkeuring van het plan van aanpak. 
De planning is daarom aangegeven als optellende weken in plaats van kalender weken. 

Planning: 
 
WEEK BESCHRIJVING 
1 T/M 5 Gegevens vergaren en uitwerken literatuuronderzoek ter beantwoording van deelvragen 1 t/m 

3  
6  Overleg opdrachtgever over ingewonnen informatie van het literatuuronderzoek 
7 T/M 8  Voorbereiden enquête ter beantwoording van deelvraag 4.  

- Vragen opstellen 
- Kiezen van het gewenst te gebruiken programma 
- In de weekmededelingen doorgeven dat er een enquête wordt gehouden onder de leerlingen 

9  Afname enquête onder de leerlingen 
9  Voorbereiden semigestructureerde interviews ter beantwoording van deelvraag 5 

- inplannen interviews 
- Vragen opstellen 

10 T/M 12 Uitvoeren interviews 
13 T/M 15 Verwerken gegevens enquêtes  
15 T/M 17 Uitwerken uitkomsten interviews 
18 Overleg met opdrachtgever over uitkomsten interviews en enquêtes 
19 T/M 25 Gegevens onderzoek analyseren en verwerken tot adviesrapport  
26 Overleg opdracht over eerste versie adviesrapport; aanpassen waar nodig 
27 T/M 32 Uitwerken scriptie verslag 
33 T/M 35  Scriptie verslag + adviesrapport inleveren 
36 Feedback verwerken in verslag en inleveren bij scriptie adviseur. 
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BIJLAGE 1 UITLEG SAQI 
Hierna volgt de rapportage van de School Attitude Questionnaire Internet 
(SAQI). Deze rapportage is gebaseerd op de SAQIAdaptief. Deze 
adaptieve vorm bestaat uit maximaal 180 vragen (items). Het werkelijk 
aantal benodigde items is afhankelijk van de antwoorden van de 
leerling(e). Gemiddeld wordt de test afgebroken na ongeveer 100 items. 
De rapportage is op naam gesteld en dient met zorg gebruikt en bewaard 
te worden. De wettelijk geregelde bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de betreffende leerlingen is van toepassing. Alleen 
personen die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de betreffende 
leerling zijn gerechtigd de uitkomsten van de SAQI in te zien. Voor 
anderen mogen de gegevens op naam niet toegankelijk zijn. 
De rapportages zijn ingedeeld in de volgende paragrafen: 1 en 2 
(Algemeen), 3-6 (Individueel). 
1. Inleiding 
Toelichting op de uitslagen (namen van de schalen, interpretaties, 
adviezen, e.d.) 
2. Leerling nummers, namen en biografische gegevens 
3. INDIVIDUELE RAPPORTAGE PER KLAS:  
Genormeerde scores (stanines) 
4. INDIVIDUELE RAPPORTAGE PER KLAS:  
Aantallen negatieve en riskante indicaties, gemiddelde stanine per 
leerling 
5. INDIVIDUELE RAPPORTAGE PER GROEP:  
Aantallen negatieve en riskante indicaties, gemiddelden stanines per 
groep 
6. INDIVIDUELE RAPPORTAGES VAN DE SAQI:  
Grafisch en indien ingevuld Leerkrachtbeoordeling 
De rapportage is de standaardrapportage per leerling, per klas/groep. Het 
kan dienen als het complete dossier van school. Dit dossier bestaat uit de 
volgende onderdelen. 

1. Leerlingnummers en namen. Overzicht per klas van namen, 
leerlingnummer, geslacht en leeftijd. 

2. Toelichting op en interpretatie van de uitslagen. 
3. Normgegevens (staninescores normaal verdeelde waarden van 1 tot en 

met 9). Overzicht per klas van (a) de wijze van invulling (zes indicatoren 
samengevat), (b) het SAQI-totaal en drie hoofdschalen, (c) de negen 

SAQI-basisschalen, (d) twee schalen betreffende pesten. Zeer lage 
normscores (stanine 1 t/m 2) en de lage normscores (stanine 3) zijn 
gemarkeerd. Voor Sociale Wenselijkheid zijn ook de zeer hoge 
normscores (stanines 8 en 9) als onwenselijk gemarkeerd. Stanines 1 en 2 
zijn negatieve indicaties en stanine 3 zijn riskante indicaties omdat de 
betreffende leerlingen zonder extra aandacht van de school gemakkelijk 
naar negatieve indicaties kunnen zakken. De interpretaties van de 
gegevens van leerlingen is gebaseerd op de (gemiddelde) staninescores 
als op het aantal negatieve en riskante indicaties. 

4. Aantal negatieve en riskante indicaties per leerling per klas of groep. Dit 
overzicht per klas geeft per leerling het aantal negatieve (stanine 1 of 2) en 
het aantal riskante indicatoren (stanine 3). De gemiddelde stanine van een 
leerling is een van de beste maten voor potentiële problemen van de 
leerling: 

o een gemiddelde stanine lager dan stanine 3,00 wijst op een zeer sterke 
negatieve houding, 

o Een gemiddelde stanine tussen 3,01 en 4,00 wijst op een sterk negatieve 
houding, 

o Een gemiddelde stanine tussen 4,01 en 4,75 wijst op een negatieve 
houding, 

o Een gemiddelde stanine tussen 4,76 en 5,25 is gemiddelde houding (niet 
positief, niet negatief), 

o Een gemiddelde stanine tussen 5,26 en 6,00 wijst op een positieve 
houding, 

o Een gemiddelde stanine tussen 6,01 en 7,00 wijst op een sterk positieve 
houding, 

o Een gemiddelde stanine hoger dan stanine 7,01 wijst op een zeer sterke 
positieve houding. 
Als een leerling meer dan zes van de 20 indicatoren negatief heeft, wijst 
dat op problemen op school. Bij meer negatieve indicatoren kunnen de 
problemen ernstig tot heel ernstig zijn (5% van de leerlingen). De leerling 
kan dan specialistisch hulp nodig hebben voor problemen thuis, op school, 
met leeftijdgenoten of met zichzelf. Vaak zijn die leerlingen betrokken bij 
pesten (Anderen Pesten of Gepest Worden) 

5. Interpretatie van de normgegevens voor vijf groepen leerlingen. Dit 
overzicht per klas geeft de volgende groepen leerlingen. 

o Leerlingen met negatieve indicaties over de wijze van 
invulling van de SAQI. Deze leerlingen hebben de 
vragenlijst niet zoals bedoeld ingevuld en kunnen 
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bijzonder lage of juist hoge scores hebben op de 15 
inhoudelijke schalen als gevolg van slordig invullen, slecht 
lezen of bizarre oordelen. De uitslagen van deze 
leerlingen op de 15 inhoudelijke schalen moeten 
gecontroleerd worden met behulp van een nader gesprek 
over de negatieve scores (stanines 1 en 2). 

o Leerlingen met een zeer lage of negatieve houdingen ten 
aanzien van school en zichzelf (meer dan zes negatieve 
indicaties) die waarschijnlijk nader psychologisch 
onderzoek en specialistische hulp of begeleiding nodig 
hebben. Deze leerlingen hebben mogelijk ernstige 
problemen thuis, met leeftijdgenoten, op school en/of 
zichzelf. 

o Leerlingen met een beperkt aantal zeer lage of negatieve 
houdingen (drie tot vijf negatieve indicaties) ten aanzien 
van school en zichzelf die nadere aandacht en begeleiding 
van school nodig hebben op de negatieve indicaties, te 
beginnen met een gesprek over mogelijke oorzaken van 
de uitslagen. 

o Leerlingen uit de middengroep die weinig negatieve of 
riskante indicaties hebben op de inhoudelijke schalen en 
die weinig problemen hebben op school, kunnen wel 
gediend zijn met een gesprek over de uitslag met de 
studiebegeleider. 

o Leerlingen uit de goede tot zeer goede groep. Zij hebben 
geen negatieve of riskante indicaties. Wat hun houdingen 
betreft voor school en zichzelf zijn het leerlingen zonder 
problemen. Als de studieprestaties in orde zijn, dan lijken 
complimenten op hun plaats. 

In het algemeen is het van groot belang leerlingen die betrokken zijn bij 
pesten (negatieve of riskante indicaties op Anderen Pesten en Gepest 
Worden) daarop aan te spreken. Zowel pesten als gepest worden hebben 
ernstige gevolgen voor leerlingen op het schoolwerk nu en opleidingen in 
de toekomst. 

6. Samenvatting van bijzondere invulling van de SAQI. Dit overzicht per klas 
geeft de namen van leerlingen die de SAQI op een bijzondere wijze 
hebben ingevuld. De invulling kan effect hebben op de interpretatie van de 
houdingen van deze leerlingen. 

7. Grafisch profiel van normscores van gesignaleerde leerlingen. Dit overzicht 
per klas geeft de gegevens van leerlingen die relatief negatieve houdingen 
hebben ten aanzien van school en/of zichzelf. Bij elk grafisch profiel 
worden individuele interpretatie gegeven en zo nodig adviezen omtrent 
begeleiding en/of behandeling. 
De antwoorden per vraag (item) zijn opgeteld tot ruwe schaalscores (8-24; 
16-48; 24-72; 48-144, 144-432). De ruwe scores van de schalen zijn 
omgezet naar normscores. De normscore heet stanine en bestaat uit 
negen groepen (1-9) met voorgeschreven percentages leerlingen. De 
stanine geeft de positie van een leerling weer op een schaal tussen 
vergelijkbare medeleerlingen. In Schema 1 zijn de waarden van de 
stanine, de interpretatie van de stanine en het percentage leerlingen in de 
normgroep met dezelfde normscore. 
 
 
 
 
 
 
Schema 1 - Stanines, normscores van 1 t/m 9 

Stanine Interpretatie 
Percentage leerlingen  
in normgroep met 
dezelfde normscore 

1 Laagste score (negatieve indicaties) 4% 
2 Zeer lage score (negatieve indicaties) 7% 
3 Lage score (riskante indicaties) 12% 
4 Enigszins lager dan gemiddelde score 17% 
5 Gemiddelde score 20% 
6 Enigszins hoger dan gemiddelde score 17% 
7 Hoge score 12% 
8 Zeer hoge score 7% 
9 Hoogste score 4% 
Leerlingen met stanine 1 of stanine 2 hebben opvallend lage scores en 
worden gesignaleerd als ‘negatief’. De leerlingen in deze categorieën zijn 
op grond van de frequentie van voorkomen leerlingen met mogelijk 
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problematische houdingen ten aanzien van school en zichzelf. Zij hebben 
vaak speciale aandacht nodig van didactisch geschoolden. 
Leerlingen met stanine 3 hebben lage scores en worden gesignaleerd als 
‘riskant’. De leerlingen in deze categorie hebben het risico dat zij, zonder 
extra steun van de school, gemakkelijk kunnen afglijden naar de 
‘negatieve’ categorie. 
Leerlingen met stanine 4, stanine 5 of stanine 6 hebben gemiddelde 
scores. Zij hebben geen speciale aandacht of begeleiding nodig. 
Leerlingen met stanine 7 hebben hoge scores. Zij hebben geen speciale 
aandacht of begeleiding nodig. 
Leerlingen met stanine 8 of 9 hebben zeer hoge scores. Zij hebben geen 
speciale aandacht of begeleiding nodig. 
De sterk aanbevolen volgorde van stappen in de interpretatie van de SAQI 
zijn de volgende. 
I. De wijze van invulling is met zes Controleschalen aangegeven. Lage 
waarden zijn een indicatie voor afwijkende manieren van invullen die 
leiden tot een probleem bij de interpretatie. De problemen worden in de 
resultaten toegelicht [3A]. Kennis over de wijze van invulling moet 
voorafgaan aan de inhoudelijke interpretatie van de schalen. 
II. De SAQI is een hiërarchisch opgebouwd instrument: één totaalscore 
(SAQI), drie hoofdschalen (MOT, WEL en ZELF) en binnen elke 
hoofdschaal drie specifieke basisschalen. Dat is ook de volgorde waarin 
de resultaten worden geïnterpreteerd. Leerlingen met lage stanines op de 
totaalscore (Algemene Aanpassing) hebben een grote kans op 
problematische houdingen op het algemene gebied van aanpassing van 
zichzelf aan school. Leerlingen met lage stanines op de hoofdschalen 
hebben een grote kans op problematische houdingen op het globale 

gebieden als motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen. Leerlingen met 
lage stanines op de basisschalen hebben problematische houdingen op 
zeer specifieke gebieden binnen motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen. 
III. De twee schalen voor pesten (Anderen Pesten en Gepest Worden) 
staan los van deze hiërarchische structuur. Deze schalen geven bij lage 
stanines aan dat de leerling is betrokken bij pestgedrag ([zeer] veel 
pesten). Pestgedrag is zeer schadelijk voor zowel pestende als gepeste 
leerlingen, nu en in de toekomst. 
De presentatie van de schalen volgt de structuur van de SAQI: eerst I, 
daarna II en daarna III. 
Verder is het aantal negatieve en riskante indicatoren van belang. 
Onderzoek geeft een sterk verband aan tussen het aantal negatieve en 
riskante indicatoren enerzijds en negatief gedrag of negatieve behandeling 
door derden (agressie en pesten) anderzijds. De negatieve behandeling en 
het negatieve gedrag kan betrekking hebben op thuis, met en door 
leeftijdgenoten, op school en op zichzelf. Het onderzoek daarover van 
Vorst (2012) en Yurdakul (2013) is op de website van de uitgever te vinden 
(www.PsiTestuitgevers.nl). 
Het aantal negatieve en riskante indicatoren van 20 bestaande metingen 
van de SAQI spelen een belangrijke rol. Meer dan 6 negatieve indicatoren 
heeft klinische betekenis. Het verdient aanbeveling externe diagnose en 
begeleiding in te winnen. Interne begeleiding heeft het risico dat de 
diagnose niet onafhankelijk van school is waardoor de open medewerking 
van de leerling beperkt wordt. 
In de nieuwe rapportage spelen de normscores, de gemiddelde 
normscores en het aantal negatieve en riskante indicaties een belangrijke 
rol. 
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BIJLAGE 2 LEGENDA BIJ DE UITSLAG VAN DE SAQI 
 
Controleschalen 
Met de controleschalen kan de gebruiker vaststellen in hoeverre de 
vragenlijst is ingevuld zoals bedoeld. 
Bij leerlingen met negatieve indicaties op de controleschalen moeten de 
uitslagen met voorzichtigheid gebruikt worden omdat de uitslagen 
vertekend kunnen zijn door gebrekkig lezen, gebrekkige concentratie bij 
het maken van de lijst, slordige antwoorden of verdraaide antwoorden. 
Zie de tekst “controleschalen” op de website van de uitgever. 

IM 
Indruk Maken met sociaal gewenste antwoorden; leidt tot hoge 
(stanine 8 of 9) of juist lage scores (stanines 2 en 1). 

ZB 
Zelfbedrog door het ontkennen van negatieve eigenschappen; 
leidt meestal tot lage scores. 

WN 
’Weet Niet’-antwoorden waardoor onduidelijkheid blijft bestaan; 
leidt tot lage scores. 

TA 
Tegensprekende Antwoorden waardoor onduidelijkheid blijft 
bestaan; leidt tot lage scores. 

EA 

Evaluatieve Antwoorden waaruit blijkt dat de onderwerpen, 
uitspraken of antwoordmogelijkheden moeilijk of saai zijn 
beoordeeld. 

Lage scores (negatieve indicaties) wijzen op een sterke mate van 
afwijkende antwoordpatronen. 
Hoge scores wijzen op weinig afwijkende antwoordpatronen. 
 
Hoofdschalen 

SAQI 
Hoofdschaal die een totaalbeeld geeft van de houdingen van de 
leerlingen t.a.v. school (samenstelling van Basisschalen 1-9). 

MOT 
Motivatie; het streefniveau van de leerling t.a.v. de leertaken 
voor school (samenstelling van Basisschalen 1-3). 

WEL 
Welbevinden; het niveau van tevredenheid met het leven op 
school (samenstelling van Basisschalen 4-6). 

ZEL 
Zelfvertrouwen bij het uitvoeren van schooltaken (gespiegelde 
faalangst; (samenstelling van Basisschalen 7-9). 

 
 
 
Basisschalen 
LG Leertaak Gerichtheid (1) inzet voor het schoolwerk. 
CK Concentratie in de Klas (2) tijdens lessen. 

HH 
Huiswerk Houding (3) of werkhouding ten aanzien van 
opdrachten. 

PS Plezier op School (4) en met plezier werken aan schooltaken. 
SA Sociaal Aanvaard voelen (5) door medeleerlingen. 
RL Relatie met de leerkracht of leerkrachten (6). 

UV 
Uitdrukking Vaardigheid (7) of zelfvertrouwen hebben in de 
manier van zich in taal kunnen uitdrukken. 

ZP 
Zekerheid bij proefwerken (8) of zelfvertrouwen hebben 
tentamens, overhoringen en toetsen aan te kunnen. 

SV 
Sociale Vaardigheid op school (9) of vertrouwen zich te kunnen 
redden in sociaal moeilijke situaties. 

 
Schoolveiligheidschalen 
AV Algemene veiligheid op school. 
FV Fysieke veiligheid op school 
SEV Sociaal-emotionele veiligheid op school 
Lage scores (negatieve indicaties) wijzen op een laag gevoel van 
veiligheid. 
Hoge scores wijzen op hoog gevoel van veiligheid op school. 
Pestschalen 

AP 
Anderen Pesten, de mate waarin iemand betrokken is bij het 
pesten van anderen. 

GW 
Gepest Worden, de mate waarin iemand door een of meer 
personen gepest wordt. 

Lage scores (negatieve indicaties) wijzen op veel pesten of gepest 
worden. 
Hoge scores wijzen op weinig pesten of gepest worden. 
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BIJLAGE 3 UITSLAGEN SAQI  
School: Praktijkschool de Faam 
Plaats: Zaandam 
Niveau/schooltype: 1e klas Praktijkonderwijs (PRO) 

 
KLAS 1A  
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KLAS 1B  
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KLAS 1C  
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KLAS 1D  
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KLAS 2 
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KLAS 3A  
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KLAS 3B  


