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Voorwoord 

 
Toenemende aandacht voor de beleving en de mening van het kind zelf wanneer het gaat 

over sociaal-emotioneel functioneren leidde tot een vraag van scholen naar een 

leerlingvragenlijst bij de al bestaande leerkrachtvragenlijst van ZIEN!. Ook de 

onderwijsinspectie vraagt bij het beoordelen van sociale opbrengsten steeds vaker naar de 

resultaten van een leerlingvragenlijst. Ook voor het monitoren van sociale veiligheid is een 

leerlingvragenlijst onmisbaar. 

 

Veel scholen gebruiken inmiddels de leerlingvragenlijst van ZIEN!. Driestar 

onderwijsadvies wil deze scholen een betrouwbaar en valide instrument aanbieden om de 

beleving en ervaring van het kind zelf als het gaat om sociaal-emotioneel functioneren en 

sociale veiligheid te volgen. Dat heeft ons doen besluiten de vragenlijst te onderwerpen 

aan de toets van betrouwbaarheid en validiteit. 

 

In de verschillende fasen van het onderzoekstraject hebben scholen een waardevolle 

bijdrage geleverd door feedback te geven op de formulering van de stellingen en mee te 

werken aan pilots. Deze scholen willen we daarvoor graag bedanken. Daarnaast bedanken 

we de scholen die betrokken waren bij het validerings- en betrouwbaarheidsonderzoek 

voor hun medewerking. 

 

Verschillende collega’s van Driestar onderwijsadvies hebben een gewaardeerde bijdrage 

geleverd aan het opstellen van de verantwoording en de gebruikshandleiding. We 

bedanken met name Michel Vaders voor zijn input en betrokkenheid. 

 

Ten slotte bedanken we de medewerkers van ParnasSys, de technische beheerder van 

ZIEN!, voor hun inzet bij de wijzigingen die naar aanleiding van het onderzoek zijn 

doorgevoerd in het systeem. 
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1. Inleiding  

1.1 Volgen van het sociaal-emotioneel functioneren 

Scholen hechten de laatste jaren meer en meer belang aan het volgen van het sociaal-

emotioneel functioneren van kinderen. Daarbij staat de eigen beleving van het kind 

toenemend centraal; hoe ziet het kind zichzelf in sociaal-emotioneel opzicht en hoe ervaart 

hij het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid. Voor het beoordelen van de sociale 

opbrengsten geeft ook de Onderwijsinspectie prioriteit aan de gegevens uit zelfrapportage 

door kinderen, boven de rapportage door de leerkracht.  

De twee vragenlijsten ZIEN! Leerling vragen het kind zélf zijn sociale gedrag en 

emotionele beleving in kaart te brengen, evenals de diepere lagen onder het gedrag. Deze 

vragenlijsten kunnen, in aanvulling op en in vergelijking met de leerkrachtvragenlijst, 

leerkrachten helpen om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en eventuele 

zorgvragen nóg beter te analyseren. Het biedt de leerkracht inzicht in de diepere processen 

die een rol spelen bij het leren. Ook geeft het meer informatie over pestgedrag en 

pestbeleving.  

1.2 Verantwoording 

Dat ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat een conceptueel onderbouwd, valide en 

betrouwbaar meetinstrument is, wordt verantwoord in dit document. Voor ZIEN! Leerling 

5-8 Sociale vaardigheden is een aparte verantwoording beschikbaar. De 

leerlingvragenlijsten van ZIEN! vormen een aanvulling op de leerkrachtvragenlijst van 

ZIEN!, maar kunnen ook zelfstandig gebruikt worden.  

Voor de verantwoording van de leerkrachtvragenlijst wordt verwezen naar het 

document ‘Verantwoording pedagogisch expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs’ 

(Broer, Haverhals & De Bruijn, 2012). De verantwoording van deze leerlingvragenlijst 

bouwt voort op de verantwoording van de leerkrachtvragenlijst en vult aan.  

1.3 Ontwikkeling van het instrument 

Vanwege de groeiende vraag op basisscholen die ZIEN! gebruikten en vanwege het belang 

dat de Inspectie hecht aan een instrument dat de beleving van het kind zelf meet, 

ontstonden de plannen om een ZIEN!-leerlingvragenlijst te ontwikkelen. Hierbij zijn 

indertijd twee uitgangspunten geformuleerd. De eerste was dat de stellingen een 

herformulering zouden zijn van de stellingen op de leerkrachtlijst, om zo dicht mogelijk bij 

dezelfde ZIEN!-vaardigheden te blijven. De tweede was een theoretische verkenning of 

ook diepere lagen dan gedrag in kaart gebracht konden worden bij kinderen (dit geldt voor 

Welbevinden en Betrokkenheid, omdat de leerkrachtlijst zich hierbij enkel richt op 

observatie van gedrag). 
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 Voor het meten van welbevinden is een vragenlijst uit onderzoek van Ruit en 

Korthagen (gepubliceerd in 2013) gebruikt die valide en betrouwbaar bleek. Deze 

vragenlijst is een bewerkte versie van de vragenlijst van Evelein (2011). Deze is 

aanvankelijk letterlijk overgenomen. Het onderdeel ‘relatie’ wordt in het onderzoek van 

Ruit en Korthagen betrokken op leeftijdgenoten. Er is voor ZIEN! gekozen voor het 

toevoegen van twee stellingen bij dit onderdeel die ook vragen naar de relatie met de 

leerkracht (aanvankelijk dus geen aparte subcategorie). Hiervoor is gekozen naar 

aanleiding van de definitie van Laevers over welbevinden.  Volgens Laevers, Leijnen en 

Veulemans (1993), Laevers (1995) en Laevers en Depondt (2008) heeft de aanpak van de 

leerkracht namelijk direct invloed op het welbevinden van het kind. Met welbevinden wordt 

het zich thuis voelen bedoeld, het zichzelf kunnen zijn, het zich emotioneel veilig voelen 

en het plezier beleven aan de taak (Laevers, Leijnen & Veulemans, 1993; Laevers, 2004). 

De stellingen bij Betrokkenheid zijn opgesteld vanuit de literatuur van Laevers over 

betrokkenheid, aansluitend bij de uitgangspunten van betrokkenheid zoals beschreven in 

de verantwoording van de leerkrachtvragenlijst. Een kind dat betrokken is, richt zijn 

aandacht op een relatief klein gebied. Het kan moeilijk afgeleid worden en het toont veel 

doorzettingsvermogen. Echter, om tot volledige betrokkenheid te komen, is het nodig dat 

een kind door de activiteit in beslag genomen wordt (Laevers et al., 1994; Laevers & 

Depondt, 2008). Hiervoor is een positieve competentiebeleving nodig.  

In mei 2011 werden de vragen met betrekking tot Betrokkenheid en Welbevinden 

tijdelijk gratis beschikbaar gesteld aan alle ZIEN!-gebruikers. Ondertussen werd het 

vaardighedengedeelte verder ontwikkeld. Zo werd de vragenlijst gecompleteerd en 

gereedgemaakt voor een pilot. Toen de pilotversie klaar was, is een aantal methodes 

gebruikt om te onderzoeken of de leerlingvragenlijst past bij de doelgroep en of deze 

vragenlijst valide is. Zo hebben 167 leerlingen de stellingen in willekeurige volgorde 

ingevuld. Ook gaven basisschoolleerkrachten en collega’s van Driestar educatief feedback 

op de gekozen formuleringen. 

Na een aantal aanpassingen van stellingen om verschillende subcategorieën beter 

te onderscheiden en valide te meten, verscheen de volledige eerste versie van de ZIEN!-

leerlingvragenlijst in september 2011. In bijlage 3 zijn de stellingen hiervan terug te 

vinden. 

Nadat de leerlingvragenlijst een aantal maanden was gebruikt door een groeiend 

aantal scholen, zijn in januari 2012 de resultaten opgevraagd bij ParnasSys, anoniem en 

voor intern gebruik. Dit waren gegevens van 9000 leerlingen, zowel jongens als meisjes. 

Naar aanleiding van de factoranalyses op deze data zijn enkele stellingen gewijzigd. In 

september 2012 verscheen de tweede versie. Ook hiervan zijn de stellingen te vinden in 

bijlage 3. 
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Vanwege de toenemende aandacht voor pesten en sociale veiligheid op school is in 

augustus 2014 het onderdeel ‘pesten’ toegevoegd aan de leerlingvragenlijst. Met elk vier 

stellingen wordt zowel het pestgedrag als de pestbeleving gemeten. In deze nieuwe versie 

zijn ook andere stellingen aangepast, naar aanleiding van diverse pilotonderzoeken met 

verschillende formuleringen van de stellingen, waarbij leerlingen hardop denkend in 

aanwezigheid van een onderzoeker, de vragenlijst hebben ingevuld. 

In het voorjaar van 2016 zijn statistische analyses uitgevoerd over de gegevens 

van ingevulde vragenlijsten in de periode september tot december 2015, waarna de 

definitieve schalen zijn vastgesteld. Ook is toen besloten om de onderdelen die 

vaardigheden meten, te scheiden van de onderdelen die welbevinden, betrokkenheid, 

relatie met andere kinderen, autonomie, pestbeleving en pestgedrag meten. Dit is gedaan 

vanwege de lengte van de vragenlijst (scholen willen hem in twee delen kunnen afnemen) 

en de toenemende vraag van scholen die geen ZIEN! gebruiken naar een instrument dat 

voldoet aan de voorwaarden van de overheid om sociale veiligheid te meten. Zij hebben 

dan de mogelijkheid om alleen ZIEN! leerling 5-8 Leer- en leefklimaat te laten invullen. 

1.4 Opbouw verantwoording ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

De ZIEN!-leerlingvragenlijst bestaat uit twee delen: de ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en 

leefklimaat en de ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden. Deze verantwoording richt zich 

op het instrument ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat. Daarnaast bestaat er een 

verantwoording voor de ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden (Broer et al., 2016). Deze 

vragenlijsten hebben dezelfde doelgroep en grotendeels hetzelfde gebruiksdoel. Omdat 

deze beide vragenlijsten in eerste instantie één vragenlijst waren, zijn gegevens ten 

behoeve van de statistische onderzoeken afkomstig uit één vragenlijst. Dat betekent dat 

er tussen beide verantwoordingen veel overlap is als het gaat om het theoretisch kader en 

steekproefbeschrijvingen. 

In deze verantwoording wordt in hoofdstuk 2 de doelgroep en meetpretentie van 

ZIEN! Leerling toegelicht. Hoofdstuk 3 handelt over het begrippenkader rond welbevinden, 

betrokkenheid, relatie met andere kinderen en autonomie (de graadmeters) en pesten 

(pestgedrag en pestbeleving), en het onderliggend theoretisch construct. Ook wordt er 

beschreven hoe de categorieën zijn geoperationaliseerd. Hoofdstuk 4 licht het 

normeringsonderzoek toe en in hoofdstuk 5 wordt op basis van diverse analyses 

aangetoond dat ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat een betrouwbaar instrument is. In 

hoofdstuk 6 wordt de validiteit van het instrument onderbouwd.  
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2. Uitgangspunten van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en 

leefklimaat 

 

In dit hoofdstuk komt aan bod wat de functie is van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat, 

wat de beoogde doelgroep is en welke meerwaarde de vragenlijst biedt ten opzichte van 

de ZIEN!-leerkrachtvragenlijst en andere vragenlijsten die de eigen beleving van het 

sociaal-emotioneel functioneren meten. 

2.1 Gebruiksdoel 

De ZIEN! leerlingvragenlijsten zijn gericht op de eigen beleving van kinderen op de 

basisschool met betrekking tot hun sociaal-emotioneel functioneren. Sociaal functioneren 

bestaat uit gedragingen, ideeën en gevoelens die betrekking hebben op andere mensen. 

Hierbij gaat het niet alleen om sociaal gedrag, maar ook om communicatie, relaties, sociale 

cognities en emotionele reacties (Van Hekken & Kievit, 2002). Emotioneel functioneren 

wordt bepaald door het welbevinden en de betrokkenheid, de procesvariabelen in de 

ontwikkeling van het kind. In ZIEN! worden dit de ‘graadmeters’ genoemd (Broer, 

Haverhals & De Bruin, 2012; Laevers, 1995; Laevers, Heylen & Daniels, 2004; Laevers & 

Depondt, 2008).  

De vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat bestaat uit 32 stellingen 

waarmee de graadmeters Welbevinden en Betrokkenheid, Relatie andere kinderen en 

Autonomie worden onderzocht. Ook Pestbeleving en Pestgedrag worden in kaart gebracht. 

De categorieën Betrokkenheid en Welbevinden worden gemeten met acht stellingen, de 

overige categorieën bevatten elk vier stellingen. Door het systeem worden deze stellingen 

in willekeurige volgorde aangeboden. Door het invullen van de vragenlijst geven kinderen 

inzicht in hun eigen beleving wat betreft de mate waarin er sprake is van betrokkenheid, 

welbevinden, een positieve relatie met andere kinderen, een gevoel van autonomie en de 

aanwezigheid van pestbeleving en pestgedrag.  

Deze verantwoording heeft alleen betrekking op de digitale vragenlijst voor groep 

5-8. Voor jongere kinderen is er een eenvoudige vragenlijst, die op papier ingevuld wordt. 

Deze vragenlijst is nog niet statistisch onderzocht.  

Vanaf ongeveer 8-jarige leeftijd (groep 5) mogen we verwachten dat kinderen goed 

in staat zijn om over zichzelf na te denken. Zij kunnen dan namelijk mentaliseren; dat is 

het nadenken over eigen denken, ideeën, wensen en fantasieën (Frith & Frith, 2003). 

Zodoende kunnen zij ook zichzelf beoordelen op hun welbevinden, betrokkenheid, relatie 

met andere kinderen, autonomie, pestbeleving en pestgedrag.  

De vragenlijst is bedoeld om aan kinderen zélf te vragen hoe zij hun sociaal 

emotioneel functioneren beleven. Door deze uitkomst te vergelijken met de scores op de 

leerkrachtvragenlijst en de scores op de ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden, krijgt de 
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leerkracht een meer volledig beeld van het daadwerkelijk functioneren van het kind. Op 

basis van de uitkomsten en in vergelijking met de observaties die met de 

leerkrachtvragenlijst gedaan zijn, kan de leerkracht goed zicht krijgen op eventuele 

ondersteuningsbehoeften van een kind en op de mate waarin een kind zicht heeft op het 

eigen gedrag. Vervolgens kan de leerkracht zijn handelen daarop afstemmen.  

2.2 Waarom is ZIEN! Leerling ontwikkeld? 

ZIEN! is ontwikkeld om de factoren in kaart te brengen die als voorwaardelijk beschouwd 

kunnen worden voor het leren van kinderen, en voor de mate waarin de sociale 

ontwikkeltaken worden volbracht die horen bij de ontwikkelingsopgave van het kunnen 

omgaan met leeftijdsgenoten (zie voor een verdere uitwerking daarvan Broer, Haverhals 

en De Bruin, 2012). 

De leerkrachtvragenlijst richt zich op het observeerbare gedrag. Een leerkracht kan 

daar slechts voorzichtige conclusies aan verbinden, bijvoorbeeld of er mogelijk sprake is 

van bepaalde zorgbehoeften. In termen van het ijsbergmodel van McClelland (1961, uit 

Groen, 2011) kan de leerkracht alleen observeren wat zich boven het wateroppervlak 

bevindt. De basisbehoeften van het kind (de mate waarin voldaan wordt aan de 

psychologische behoeften relatie, competentie en autonomie) komen maar ten dele tot 

uiting in gedrag. Het gaat bij de leerkrachtvragenlijst dan ook om uitingen van 

kernbelevingen en kernovertuigingen, want de leerkracht kan deze ten diepste niet 

observeren.  

Veel testen voor het in kaart brengen van het sociaal-emotioneel functioneren 

richten zich op de mate waarin kinderen problemen hebben op verschillende 

ontwikkelingsgebieden. ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat brengt in eerste instantie 

in kaart in welke mate er sprake is van (positief) welbevinden, betrokkenheid, relatie met 

andere kinderen en autonomie. Door te focussen op positieve aspecten van het sociaal-

emotioneel functioneren, krijgt een leerkracht handvatten om te kijken of de beleving (op 

deelaspecten) positief is. Op alle aspecten die bevraagd worden, kan de leerkracht invloed 

uitoefenen. Alle aspecten die als positief worden beleefd, kunnen als compenserende factor 

gebruikt worden in de begeleiding van het kind. Ter signalering van pestgedrag en 

pestbeleving zijn daarnaast ook (negatief geformuleerde) stellingen opgenomen met 

betrekking tot deze categorieën, in het kader van de wet sociale veiligheid (Stichting School 

en Veiligheid, 2015). 

ZIEN! Leerling 5-8 leer- en leefklimaat brengt de subjectieve beleving van de 

factoren in kaart die als voorwaardelijk beschouwd kunnen worden voor het leren van 

kinderen en voor de mate waarin de sociale ontwikkeltaken worden volbracht die horen bij 

de ontwikkelingsopgave van het kunnen omgaan met leeftijdsgenoten. Door aan het kind 

zelf vragen te stellen, kan een laag dieper in kaart worden gebracht. De leerlingvragenlijst 

Leer- en leefklimaat richt zich op datgene wat zich onder het wateroppervlak bevindt, de 
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innerlijke lagen van de ontwikkeling. Het gaat dan om de gedachten en gevoelens die ten 

grondslag liggen aan het gedrag. Dit zijn enerzijds de beleving van de lessen en de eigen 

werkhouding, en anderzijds de beleving van zichzelf in relatie met anderen, het eigen 

kunnen en de eigen verantwoordelijkheid. Dit laatste is een weerspiegeling van de mate 

waarin de basisbehoeften worden vervuld. Vervulling van de basisbehoeften leidt tot een 

hoge mate van welbevinden en verhoogt de leerbaarheid (Deci & Ryan, 2000; Evelein, 

2005). Als de leerkracht zicht heeft op zowel de zichtbare als onzichtbare lagen van het 

functioneren, kan hij in zijn begeleiding aansluiten bij de daadwerkelijke behoeften van het 

kind.  

 

 

Figuur 2.1. IJsbergmodel toegepast op ZIEN!-begrippen.  

 

2.3 Meerwaarde van ZIEN! Leerling 

ZIEN! ondersteunt leerkrachten in het planmatig en doelgericht werken, het denken in 

mogelijkheden en het denken vanuit de onderwijsbehoeften van het kind. Dit sluit aan op 

de huidige trend van handelingsgericht werken, een manier van werken die passend 

onderwijs voor kinderen mogelijk maakt (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2010). 

Binnen Driestar educatief is een schoolwerkmodel ontwikkeld waarmee scholen worden 

begeleid bij het meer planmatig en doelgericht werken, bij allerlei thema’s en op 

verschillende niveaus (Muynck, Both, & Visser-Vogel, 2013). 

Voldoening 

Intrinsieke motivatie 

competentiebeleving 

 

Relatie 

Competentie 

Autonomie 

Volharding 

Opletten 

Blijven proberen 

concentreren 

Gedrag: Wat doe je? 

 

Kernbelevingen: Wat 

denk je? 

Basisbehoeften: Wat 

wil je? 
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ZIEN! Leerling betrekt het kind sterker bij dit proces en maakt het waarnemen en begrijpen 

objectiever, en het benadert de daadwerkelijke onderwijsbehoeften nauwkeuriger. 

Vervolgens zal het handelen ook beter afgestemd zijn op de situatie van het kind.  

 

 

Figuur 2.2. Cyclisch proces van handelingsgericht werken. 

2.4 Samenvatting 

ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat is ontwikkeld om de eigen beleving van kinderen 

met betrekking tot welbevinden, betrokkenheid, relatie met andere kinderen, autonomie 

en pestgedrag en pestbeleving te meten. ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden (waar 

een aparte verantwoording voor is), is ontwikkeld om in kaart te brengen in welke mate 

het kind vindt dat hij ruimtenemend en ruimtegevend pro-sociaal gedrag laat zien.  

De leerkrachtvragenlijst meet slechts het observeerbare gedrag, terwijl de 

leerlingvragenlijsten ook meten wat niet zichtbaar is voor de leerkracht, namelijk de 

gedachten en gevoelens van het kind die ten grondslag liggen aan het gedrag. Door de 

leerkrachtvragenlijst in combinatie met de leerlingvragenlijsten te gebruiken, worden de 

waarneming en het begrip van de leerkracht objectiever en kan de leerkracht beter bepalen 

wat de daadwerkelijke onderwijsbehoeften van de diverse kinderen in de groep zijn.  
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3. Theoretische achtergrond en operationalisatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en de 

operationalisatie van de diverse categorieën. Aangegeven wordt waaruit het theoretisch 

construct bestaat en hoe dit tot stand gekomen is. Uitgangspunt daarbij is een beschrijving 

van de pedagogische situatie vanuit het perspectief van het kind, met name de 

graadmeters welbevinden en betrokkenheid. 

Verder wordt per categorie een definitie van het begrip gegeven en vanuit een 

theoretische context toegelicht. Vervolgens worden de stellingen in logisch verband 

gebracht met de definitie.   

3.1 ZIEN! leerling in schema 

Het theoretisch concept van ZIEN! (zie Broer, Haverhals & De Bruin, 2012) wordt in deze 

verantwoording van de leerlingvragenlijst bekend verondersteld. Daarin wordt duidelijk 

gemaakt dat ZIEN! is gebaseerd op het model van Laevers (1995; Laevers & Depondt, 

2008; Laevers, Heylen, & Daniels, 2004) (zie verantwoording leerkrachtvragenlijst 

paragraaf 3.1 en 3.2).  

ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat richt zich op de procesvariabelen vanuit het 

perspectief van het kind en op pestgedrag en -beleving; ZIEN! Leerling 5-8 Sociale 

vaardigheden richt zich op de effectvariabelen vanuit het perspectief van het kind. De 

procesvariabelen worden daarbij onderverdeeld in voorwaardelijke factoren. Deze diepere 

psychologische factoren zijn alleen door het kind zélf in kaart te brengen.  

Figuur 3.1 Schematische weergave van het concept van ZIEN!. 

3.1.1 Procesvariabelen 

Laevers et al. (1994) maken onderscheid tussen proces- en effectvariabelen. Het proces is 

datgene wat zich in het kind afspeelt. Het betreft het volgen van het onderwijsleerproces 
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door aan het kind te vragen hoe het zich voelt en hoe het kind het aanbod ervaart. De 

procesvariabelen zijn welbevinden, betrokkenheid, relatie met andere kinderen en 

autonomie. Om tijdig te weten of een bepaalde aanpak effect heeft en of het kind zich 

voldoende ontwikkelt, richt de leerkracht zich op het proces. Onderzocht wordt wat zich bij 

het kind afspeelt als gevolg van de gecreëerde pedagogische situatie (Laevers et al., 1994; 

Laevers, 1995; Laevers et al., 2004; Laevers & Depondt, 2008). 

3.1.2 Effectvariabelen 

De school staat voor de taak om kinderen toe te rusten op didactisch en sociaal-emotioneel 

gebied. Op beide gebieden streeft de school doelen of resultaten na. Het gaat erom dat 

kinderen op sociaal en emotioneel gebied voldoende bagage meekrijgen om zich in de 

periode na de basisschool goed verder te kunnen ontwikkelen. De effectvariabelen die 

ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden in kaart brengt zijn de twee typen sociale 

vaardigheden: ruimtegevend en ruimtenemend gedrag.  

3.1.3 Aanpak 

 De (sociale) omgeving van het kind, met name de leerkracht, speelt een cruciale rol in 

het vervullen van de basisbehoeften. Sensitiviteit en responsiviteit van de leerkracht zijn 

de sleutelwoorden in het vervullen van de basisbehoeften en dus voor het creëren van de 

condities voor betrokkenheid en welbevinden. Als een leerkracht tegemoetkomt aan de 

psychologische basisbehoeften van de kinderen door een passend pedagogisch antwoord 

te geven (zie figuur 3.2), zal er hoogstwaarschijnlijk ook cognitieve activiteit gestimuleerd 

worden. 

Figuur 3.2. Psychologische basisbehoeften en bijpassende pedagogische antwoorden (Stevens, 

2004). 

 

Psychologische 

basisbehoeften 

 

   
Pedagogische  

antwoorden 

Relatie  
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Aanbod van (gelegenheid tot) 

verbondenheid door 

beschikbaarheid, vertrouwen en 

responsiviteit; 

Aanbod van verantwoordelijkheid 

    

Competentie   

Aanbod van uitdaging en ruimte, 

Aanbod van ondersteuning en 

grenzen 

    

Autonomie   

Aanbod van respect voor het kind als 

actor, aanbod van respect voor 

diens uniciteit, aanbod van het 

perspectief van de ander en het 

andere. 
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3.2 De graadmeters van ZIEN! Leerling 

ZIEN! brengt de pedagogische situatie in kaart op grond van het model van Laevers en 

doet dit vanuit twee invalshoeken, te weten ‘effect’ en ‘proces’.  

ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat richt zich op het proces en ZIEN! Leerling Sociale 

vaardigheden op het effect. 

Vanuit de statistische onderzoeken bleek het niet nodig om de drie basisbehoeften apart 

te bevragen. De stellingen die aanvankelijk geformuleerd waren voor de basisbehoefte 

‘relatie met de leerkracht’ bleken in de factoranalyse samen te vallen met de stellingen 

van Welbevinden. De stellingen die aanvankelijk geformuleerd waren voor de 

basisbehoefte ‘competentie’ bleken in de factoranalyse samen te vallen met de stellingen 

van Betrokkenheid.  

3.2.1 Welbevinden  

De stellingen van het onderdeel welbevinden brengen in kaart in hoeverre het kind zich 

goed voelt in de klas, zowel op relationeel gebied als op schools gebied. Volgens Laevers 

(2004) voert genieten de boventoon bij welbevinden: het kind ervaart plezier in wat het 

doet. Volgens Laevers (2004) moet al het handelen van de leerkracht ingebed zijn in een 

positieve leerkracht-kindrelatie. Er dient dan ook sprake te zijn van een positieve 

leerkracht-kind-relatie.  

 

DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

Laevers en Depondt (2008) onderscheiden zes basisbehoeften die nodig zijn voor de 

vervulling van welbevinden: lichamelijke behoeften, affectieve behoeften, duidelijkheid, 

bevestiging, ervaring om kundig te zijn en zingeving. De eerste vier behoeften hebben 

betrekking op de relatie met de leerkracht: het zijn zaken die direct plaatsvinden in de 

leerkracht-kind-relatie. Kundigheid en zingeving daarentegen hebben te maken met 

voldoening: als een kind zich kundig ervaart en nut bij de taak ervaart, ontstaat plezier. 

Laevers en Depondt (2008) noemen zes kenmerken van welbevinden die af te lezen zijn 

aan het kind: genot, ontspanning en innerlijke rust, vitaliteit, openheid, vermogen om 

zichzelf te durven zijn en zelfvertrouwen. Aan de basis hiervan ligt dat het kind in voeling 

is met zichzelf.  

De behoefte aan ervaring van positiviteit in de relatie met de leerkracht gaat over 

het streven van een kind om een positieve relatie met en betrokkenheid op de leerkracht 

te ervaren. Relatie is het gevoel van een kind dat het om de leerkracht geeft, dat anderen 

om hem geven en dat het bij andere personen of een gemeenschap behoort. Gerichtheid 

Welbevinden is het zich goed voelen in de klas zowel op relationeel gebied bij de 

leerkracht als op schools gebied.  
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op het ervaren van vertrouwen in mensen, duurzame contacten en een positieve band met 

anderen zijn belangrijke kenmerken van behoefte aan verbondenheid (Evelein, 2005). Ook 

op schools gebied dient een kind zich goed te voelen om welbevinden te ervaren. Een hoge 

mate van dit aspect van welbevinden wijst erop dat het lesaanbod op school aansluit bij 

de mogelijkheden en interesses van het kind. Kenmerken die hierbij horen zijn zichtbaar 

genieten, ijver en positieve verwoording van gevoelens over de activiteit. Het kind ervaart 

uitdagingen die het wil en kan aangaan, wat zorgt voor betrokkenheid op een activiteit of 

taak. Bij een hoge mate van betrokkenheid komt energie vrij en ervaart het kind een sterke 

voldoening. Wanneer energie vrijkomt, is dit zichtbaar in mimiek en houding; er is 

belangstelling en het kind heeft plezier in de activiteit of taak die het uitvoert. Plezier raakt 

het aspect van voldoening. Dat een kind zich goed voelt bij een activiteit, wijst op een 

hoge mate van welbevinden (Laevers et al., 1994; Laevers et al., 2004; Laevers & 

Depondt, 2008).  

 

Welbevinden is als volgt geoperationaliseerd in ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Betrokkenheid 

Intrinsieke motivatie is een van de meest cruciale karakteristieken van betrokkenheid 

(Laevers, 1994). Zo heeft een kind van nature de wil om grip te krijgen op zijn omgeving 

(Beemen, 2006). Deze gerichtheid zorgt voor verbondenheid met een activiteit of taak, 

ook wel betrokkenheid te noemen. Uit de mate van betrokkenheid en zelfstandigheid blijkt 

de mate van ontwikkeling (Stevens, 1997). Welbevinden is een basisvoorwaarde voor 

ontwikkeling, maar om tot daadwerkelijke ontwikkeling te komen, is betrokkenheid nodig 

(Broer et al., 2012).  

Betrokkenheid is te herkennen aan volharding, maar een kind is pas echt betrokken 

wanneer hij ook ervaart dat hij competent is in het uitvoeren van de taak. Betrokkenheid 

en welbevinden hangen dus in het onderwijsleerproces nauw met elkaar samen; je kunt 

ze niet scheiden maar wel onderscheiden. Intrinsieke motivatie neemt af als onvoldoende 

voldaan wordt aan de behoefte van het kind om zich competent, autonoom en verbonden 

Stellingen groep 5-8 

- Ik heb goed contact met mijn juf of meester 

- Mijn juf of meester snapt wat ik leuk vind en wat ik 

moeilijk vind 

- Ik ben blij dat ik bij mijn juf of meester in de klas zit 

- Ik voel me fijn bij mijn juf of meester 

- Ik vind de lessen leuk en interessant 

- Ik krijg werk dat ik graag doe 

- Ik ben blij met hoe ik mijn werk mag doen 

- Ik doe graag mee met de lessen 
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te voelen (Stevens, 1997; Deci & Ryan, 2000). Dit kan waargenomen worden in de mate 

van betrokkenheid van het kind (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). Laevers, Heylen en 

Daniels (2004) geven aan dat betrokkenheid vergroot kan worden door het in praktijk 

brengen van vijf factoren, te weten sfeer en relatie, aanpassing aan het kind, 

werkelijkheidsnabijheid, activiteit en verruimen van leerlinginitiatief.  

 

DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

In het algemeen geldt dat betrokkenheid er als volgt uit ziet. Het kind is geboeid en 

engageert zich ten volle in de situatie, is erdoor in beslag genomen. Er is geen spoor van 

berekening of afstand nemen. Ook het cognitief functioneren vertoont bijzondere 

kenmerken: het kind is alert, stelt zich open voor prikkels (voor zover relevant voor de 

activiteit), en is een gevoelig klankbord (Laevers et al., 1994; Laevers & Depondt, 2008). 

Concentratie is één van de duidelijkst waarneembare signalen van betrokkenheid. Iemand 

die betrokken is, richt zijn aandacht op een relatief beperkt gebied (Laevers, et al., 1994). 

Er is daarbij een geringe afleidbaarheid en een grote mate van persistentie, 

doorzettingsvermogen. Het kind laat de activiteit niet los, ook al is er bijvoorbeeld drukte 

van andere kinderen om hem heen. Het kind heeft ook geen besef van hoelang het met de 

taak bezig is. Er is dus sprake van een vertekende tijdservaring (Csikszentmihalyi, 1999; 

Laevers et al., 1994). Deze kenmerken zijn te zien aan de mimiek en werkhouding, en de 

getoonde ijver. Deze toestand waarin het kind volledig opgaat in het bezig zijn op zichzelf, 

waarin het kind zich niet meer bewust is van zichzelf en van de wereld om zich heen, wordt 

ook wel ‘flow’ genoemd. Hiervan is sprake wanneer de uitdagingen in de omgeving in 

balans zijn met het (door het kind beleefde) kunnen; er is een hoge mate van positieve 

competentiebeleving (Csikszentmihalyi, 1999; Bos & Stevens, 2010). Wanneer de 

uitdaging groter is dan de ervaren bekwaamheden, leidt dit tot angst, maar wanneer de 

ervaren bekwaamheden groter zijn de uitdaging, leidt dit tot verveling (figuur 1) 

(Csikszentmihalyi, Abuhamdeh, & Nakamura, 2007). In beide gevallen is er dan geen 

sprake van optimale competentiebeleving, hoewel er mogelijk wel sprake is van volharding. 

De behoefte aan competentie is het aangeboren streven om bekwaam te zijn. Het gaat 

hier om het gevoel effectief te zijn, capaciteiten te kunnen inzetten en deze te ervaren in 

interactie met de sociale omgeving. Dit is niet het verlangen naar het beschikken over 

concrete vaardigheden of capaciteiten, maar veel meer een verlangen naar het ervaren 

van vertrouwen in de effectiviteit van het eigen handelen (Evelein, 2005). 

Betrokkenheid is een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt met een activiteit 

of taak waarmee het kind bezig is.  
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Figuur 3.3. Relatie uitdaging en vaardigheden 

 

Betrokkenheid is als volgt geoperationaliseerd in de ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en 

leefklimaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Relatie met andere kinderen 

De categorie Relatie met andere kinderen wordt als volgt gedefinieerd: 

De behoefte aan relatie met andere kinderen gaat over het streven van een kind om een 

positieve relatie met en betrokkenheid op andere kinderen te ervaren. Het is het gevoel 

van een kind dat het om de andere kinderen geeft, dat andere kinderen om hem geven en 

dat het bij een groepje kinderen en/of de klas behoort. Evelein (2005) geeft aan dat 

gerichtheid op het ervaren van vertrouwen in mensen, duurzame contacten en een 

positieve band met anderen belangrijke kenmerken van behoefte aan verbondenheid  zijn. 

Relatie met kinderen is als volgt geoperationaliseerd in ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en 

leefklimaat. 

Stellingen groep 5-8 

- Tijdens de les let ik op 

- Ik houd mijn aandacht bij mijn werk 

- Ik werk door als ik zelf iets moet doen 

- Ik blijf het proberen als het niet meteen lukt 

- Ik vind dat ik moeilijke dingen goed aanpak 

- Mij lukt het om moeilijke dingen goed te doen 

- De dingen die ik doe op school, kan ik ook  

- Ik vind dat ik goed ben in wat ik doe 

 

Relatie met andere kinderen is het ervaren van een positieve relatie met andere kinderen.  

 



20 | P a g i n a                                                       Verantwoording ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Autonomie 

Autonomie kan als volgt gedefinieerd worden: 

 

Het begrip autonomie verwijst naar het verlangen van een kind om ervaringen en gedrag 

zelf te organiseren en om activiteiten uit te voeren die overeenstemmen met het eigen 

zelfbesef. Centraal bij het ervaren van autonomie staat dan ook de eigen wil, het maken 

van duidelijke eigen keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes 

(Evelein, 2005). Verder noemen Deci en Ryan (2000), Deci en Ryan (2001) en Sheldon et 

al. (2001) dat autonomie bestaat uit een hoge mate van eigen initiatief, eigen 

verantwoordelijkheid voor gedrag en het zoeken van activiteiten die uitdagend en 

interessant zijn (Evelein, 2005). Door Deci en Ryan (2000) wordt autonomie gedefinieerd 

als zelfgeorganiseerd handelen met respect voor de eigenheid van het zelf en de (externe) 

omstandigheden. Men handelt in overeenstemming met de eigen waarden, behoeften en 

intenties, maar houdt hierbij rekening met de omgeving (Evelein, 2005; Hodgins, Koestner 

& Duncan, 1996).  

 

Autonomie is als volgt geoperationaliseerd in ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat: 

 

 

 

 

 

3.3 Pestgedrag en pestbeleving 

Sinds de invoering van de wet Sociale veiligheid op school per 1 augustus 2015 zijn scholen 

verplicht de veiligheidsbeleving van hun kinderen te monitoren (Stichting School en 

Veiligheid, 2015). 

Stellingen groep 5-8 

Relatie kinderen 

- Ik doe dingen samen met andere kinderen 

- Ik heb vriendjes en vriendinnetjes 

- Ik voel dat andere kinderen mij aardig vinden 

- Ik vind dat ik genoeg vriendjes en vriendinnetjes heb 

 

 

Autonomie is het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en gedrag zelf te 

organiseren en om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het eigen 

zelfbesef.  

 

Stellingen groep 5-8 

- Ik mag doen wat ik zelf fijn en interessant vind 

- Ik mag de dingen doen zoals ik ze wil doen 

- Ik vind dat ik kan doen wat ik zelf fijn vind 

- Wat ik graag wil, gebeurt ook 
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De pestbeleving en het pestgedrag van kinderen is gebaseerd op centrale aspecten 

in verschillende definities van pesten. Deze definities zijn: ‘langdurig lichamelijk en/of 

psychisch geweld van een persoon of groep tegen een enkeling die niet in staat is zich te 

verweren’ (Hasselaar & De Muynck, 1999a); ‘het op systematische wijze toepassen van 

lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een of meer leerlingen ten opzichte van 

(meestal) een klasgenoot die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen’ (Van der Meer, 

2003); ‘Een leerling wordt gepest of tot slachtoffer gemaakt wanneer hij of zij bij herhaling 

wordt onderworpen aan de negatieve handelingen van medeleerlingen’ (Olweus et al., 

1992a); en ‘Pesten is een subtype van agressief gedrag, waarbij één of meerdere 

individuen bij herhaling een betrekkelijk machteloze ander aanvalt (aanvallen), vernedert 

(vernederen) of buitensluit (buitensluiten)’ (volgens Salmivalli in Goossens, Vermande, & 

Van der Meulen, 2012). 

 Centrale aspecten in deze definities zijn dat pesten een langdurig probleem is, dat 

het slachtoffer niet of minder weerbaar is, dat over het slachtoffer in enkelvoud 

gesproken wordt, dat de pesters meerdere personen kunnen zijn en dat het gaat over 

negatief gedrag zoals vernederen of buitensluiten. Het verschil met plagen bestaat hierin 

dat bij plagen sprake is van een gelijkwaardige relatie (Olweus et al., 1992a). 

Wanneer het gaat om pesten, zijn er meerdere mogelijke rollen die een kind kan hebben, 

namelijk pester, slachtoffer, dader-slachtoffer, aanmoediger, buitenstaander, meeloper, 

verdediger en niet-betrokkene (Olthof et al., 2011; Goossens et al., 2012). In deze 

vragenlijst wordt echter alleen onderscheid gemaakt tussen pesters en slachtoffers. De 

reden hiervan is dat dit de twee ‘hoofdrollen’ zijn in een pestsituatie waarvan duidelijk 

gebleken is dat zij invloed hebben op het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen 

(O’Brennan, Bradshaw, & Sawyer, 2009). Zo blijkt uit veel onderzoeken, samengevat door 

Goossens et al. (2012), dat slachtoffers ongelukkig, somber en angstig kunnen zijn, weinig 

vrienden hebben, school vermijden en geïsoleerd staan binnen de groep. 

3.3.1 Pestbeleving: definitie en operationalisatie 

Met betrekking tot pestbeleving hanteren we de volgende definitie: 

 

Voor het onderdeel pestbeleving is uitgegaan van de drie vormen van pesten van Van der 

Ploeg (2011), te weten fysiek, verbaal en relationeel pesten. Hierbij zijn fysiek en verbaal 

pesten directe vormen van pesten, terwijl relationeel pesten een indirecte vorm van pesten 

is.  

In ZIEN! Leerling is pestbeleving als volgt geoperationaliseerd: 

Pestbeleving is het gevoel van een kind dat er sprake is van een stelselmatig fysieke, 

verbale en/of relationele agressieve benadering door andere kinderen, waarbij het 

slachtoffer het gevoel heeft dat hij niet tegen de dader(s) op kan.  
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Stelling 1 behoort tot de categorie ‘fysiek pesten’, stelling 2 en 4 tot de categorie ‘verbaal 

pesten’ en stelling 3 tot de categorie ‘relationeel pesten’. In de categorie ‘verbaal pesten’ 

zijn twee stellingen opgenomen, omdat ‘uitlachen’ en ‘uitschelden’ twee verschillende 

zaken zijn volgens Wang, Ianotti en Nansel (2009).  

3.3.2 Pestgedrag: definitie en operationalisatie  

Pestgedrag kan als volgt gedefinieerd worden: 

Ook wat betreft pestgedrag is onderscheid gemaakt tussen fysiek, verbaal en relationeel 

pesten, en zijn twee stellingen opgenomen in de categorie ‘verbaal pesten’.  

In ZIEN! Leerling is pestgedrag als volgt geoperationaliseerd: 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling 1 behoort tot de categorie ‘fysiek pesten’, stelling 2 en 4 tot de categorie ‘verbaal 

pesten’ en stelling 3 tot de categorie ‘relationeel pesten’. In de categorie ‘verbaal pesten’ 

zijn twee stellingen opgenomen, omdat ‘uitlachen’ en ‘uitschelden’ twee verschillende 

zaken zijn volgens Wang, Ianotti en Nansel (2009).   

3.4 Samenvatting 

ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat meet de procesvariabelen (welbevinden en 

betrokkenheid met twee aanvullende basisbehoeften relatie met andere kinderen en 

competentiebeleving) vanuit het perspectief van het kind. De effectvariabelen met 

betrekking tot het sociaal-emotioneel functioneren worden gemeten met ZIEN! Leerling 5-

8 Sociale vaardigheden.  

Stellingen groep 5-8 

- Ik doe sommige kinderen pijn 

- Ik scheld sommige kinderen uit 

- Ik sluit sommige kinderen buiten 

- Ik lach sommige kinderen uit 

Pestgedrag is pro-actieve agressie van een of meer (mentaal of fysiek) sterkere 

kinderen jegens een (mentaal of fysiek) zwakker kind, waarbij er sprake is van 

herhaling over tijd.  

Stellingen groep 5-8 

- Andere kinderen doen mij pijn 

- Andere kinderen schelden mij uit 

- Andere kinderen sluiten mij buiten 

- Andere kinderen lachen mij uit 
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In het kader van het monitoren van de sociale veiligheid, wordt de pestbeleving en 

het pestgedrag bevraagd. Aspecten van fysiek, verbaal en relationeel pesten worden 

onderscheiden in de diverse stellingen.  

De operationalisatie van de definities per categorie heeft geleid tot stellingen die 

direct uit de literatuur te herleiden zijn. In de volgende hoofdstukken wordt op basis van 

statistische onderzoeken onderbouwd waarom de uiteindelijk gekozen stellingen 

geselecteerd zijn.  
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4. Normering 

 

Om waarde te geven aan de resultaten van een test, is het nodig om zogenoemde ruwe 

scores om te zetten in normen. Deze normen worden gebaseerd op de scores van een 

groep leerlingen. Voor ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat is een normeringsonderzoek 

uitgevoerd om deze normen vast te kunnen stellen. Hoe dit onderzoek werd uitgevoerd en 

welke normen dit opleverde wordt in dit hoofdstuk beschreven. 

4.1 Steekproeftrekking 

4.1.1 Samenstelling data 

De data voor het normeringsonderzoek zijn afkomstig van alle door leerlingen in het 

primair onderwijs ingevulde ZIEN!-leerlingvragenlijsten in de periode van 1 september t/m 

31 december 2015. In deze periode werd de ZIEN!-leerlingvragenlijst door 8672 leerlingen 

(4421 jongens en 4251 meisjes) van 225 verschillende scholen, zowel reguliere scholen 

(bao) als scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), ingevuld. 

Aan alle scholen die uiterlijk vanaf december 2014 een licentie hebben voor de 

ZIEN!-leerlingvragenlijst is door middel van een brief met antwoordkaart gevraagd of zij 

de gegevens van de ingevulde leerlingvragenlijsten beschikbaar willen stellen voor 

onderzoek dat uitgevoerd wordt door Driestar educatief. Op deze vraag hebben 51 scholen 

positief gereageerd. In totaal hebben op deze scholen 2577 jongens en 2661 meisjes de 

leerlingvragenlijst in de genoemde periode ingevuld. Deze dataset is gebruikt als basis voor 

de gestratificeerde normeringssteekproeven, en later ook voor de steekproeven die nodig 

waren om de betrouwbaarheid en de validiteit te onderzoeken. 

4.1.2 Criteria gestratificeerde normeringssteekproeven 

Bij het samenstellen van de normeringssteekproeven is de representativiteit voor de 

doelgroep van groot belang. Voor deze normeringssteekproeven is rekening gehouden met 

vier verschillende criteria, namelijk geografische regio, onderwijstype, schoolscore en 

geslacht. De gestratificeerde steekproeven zijn daardoor een afspiegeling geworden van 

de doelgroep van ZIEN!, namelijk alle leerlingen in groep 5-8 van het Nederlandse primair 

onderwijs. Informatie over de criteria werd gevonden op de website van DUO (Dienst 

Uitvoering Onderwijs, 2016a). 

 Ten behoeve van de regiospreiding zijn de provincies in Nederland verdeeld in vier 

regio’s: noord (Groningen, Friesland en Drenthe), oost (Overijssel, Gelderland en 

Flevoland), zuid (Brabant en Limburg) en west (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en 

Zeeland). In deze regio’s waren op de teldatum (01-10-2015) respectievelijk 10,0%, 

22,3%, 48,1% en 19,6% van de leerlingen ingeschreven in het basisonderwijs. 
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 ZIEN! Leerling is bedoeld voor leerlingen in de groepen 5-8 van het reguliere 

basisonderwijs én van het speciale basisonderwijs. Bij het opstellen van de 

normeringssteekproeven is daarom rekening gehouden met de relatieve leerlingaantallen 

van deze beide schooltypen. Op de teldatum 01-10-2015 volgden 2,4% van de 

basisschoolleerlingen speciaal basisonderwijs, de overige 97,6% volgde het reguliere 

basisonderwijs. 

 Evenals de ZIEN!-leerkrachtvragenlijst hebben de beide ZIEN!-leerlingvragenlijsten 

geen aparte normering voor het sbo, om dezelfde redenen als die genoemd worden in de 

verantwoording van de leerkrachtvragenlijst. Leerkrachten (ook op het sbo) willen namelijk 

een leerling kunnen vergelijken met een leerling van ongeveer dezelfde leeftijd (groep 5-

8) en hetzelfde geslacht (jongen of meisje). Sinds de invoering van de Wet passend 

onderwijs op 1 augustus 2014 (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016) 

zullen bovendien steeds meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het bao blijven 

volgen. Er zijn steeds meer middelen beschikbaar om leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften op het bao extra ondersteuning te bieden, wanneer een bao-instelling 

daarvoor de capaciteiten heeft. Dat maakt dat de grens tussen bao en sbo niet scherp te 

trekken is. Er zijn daarom geen aparte normen opgesteld voor het sbo. 

 De etniciteit van de leerlingen is niet meegewogen al criterium, omdat van 

basisschoolleerlingen daarover geen gegevens beschikbaar zijn, blijkt uit navraag bij DUO 

(E. Ruijtenberg, persoonlijke communicatie, 19 april 2016). In plaats daarvan is het 

criterium leerlinggewicht meegenomen in de normeringssteekproeven. Dat is een criterium 

dat aan leerlingen op het bao wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de 

ouders. Een gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen waarvan beide ouders of de ouder 

die belast is met de dagelijkse verzorging maximaal lbo/bso, praktijkonderwijs of vmbo 

basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gedaan heeft. Een gewicht 1,2 wordt toegekend 

aan een leerling waarvan een ouder maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk gedaan heeft 

en de andere ouder óf maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk óf maximaal lbo/vbo, 

praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft gedaan. Alle 

leerlingen waarvan minimaal één van de ouders een opleiding heeft gehad in het overige 

voortgezet onderwijs, krijgen het gewicht 0. 

 Voor het normeringsonderzoek is dezelfde indeling in categorieën gebruikt als bij 

het normeringsonderzoek ten behoeve van de leerkrachtvragenlijst. De gebruikte indeling 

werd toentertijd door het leerlingvolgsysteem ParnasSys gehanteerd (Broer et al., 2012). 

Deze indeling is op basis van het percentage leerlingen met een gewicht 0,3 of 1,2 op een 

school. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of een leerling een gewicht 0,3 of 1,2 

heeft. Gegevens over het aantal leerlingen met een gewicht 0.3 of 1.2 zijn gedownload 

van de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2016a). Op basis daarvan is de 

landelijke verdeling op basis van de categorieën vastgesteld. Daarnaast is een extra 
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categorie toegevoegd voor leerlingen die een sbo-school bezoeken. Op sbo-scholen geldt 

geen leerlinggewicht. De landelijke verdeling over de gehanteerde categorieën wordt 

weergegeven in tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 
Indeling van schoolcategorieën 

Schoolcategorie Percentage gewogen leerlingen (0,3 en 1,2) Landelijke verdeling 

1 < 15% 78,8% 

2 15% - 24% 9,7% 

3 25% - 49% 8,3% 

4 50% - 100% 1,1% 

5 Sbo 2,3% 

 

4.2 Samenstelling en representativiteit normeringssteekproeven 

Voor alle leerlingen in de dataset zijn de gegevens met betrekking tot regio en 

schoolcategorie van hun school toegevoegd. De dataset is opgesplitst in twee groepen: 

jongens en meisjes. Dit om te onderzoeken of een verschillende normering voor jongens 

en meisjes statistisch gezien nodig is. Uit elk van deze twee groepen werd een 

gestratificeerde steekproef getrokken, eerst op basis van regio en vervolgens op basis van 

schoolcategorie. Daarbij werd telkens rekening gehouden met landelijke verdelingen. In 

tabel 4.2 zijn de gegevens van deze steekproeven weergegeven. Voor jongens en meisjes 

zijn gegevens van achtereenvolgens het aantal proefpersonen (N), het gemiddelde (M), de 

standaardfout van het gemiddelde (SEx), de standaardmeetfout (SEM) de standaarddeviatie 

(SD), de skewness (G1), de kurtosis (G2), de t-waarde (t) en de effectgrootte (ES) 

weergegeven. In bijlage 6.1 worden de skewness en kurtosis bovendien in een histogram 

weergegeven. 

De ruwe scores op de schalen Pestbeleving en Pestgedrag zijn ten behoeve van de 

normering omgepoold. Dit omdat het zo min mogelijk voorkomen van genoemd gedrag in 

de stellingen de meest gewenste situatie is, in tegenstelling tot de stellingen van de andere 

schalen. Na ompoling geldt ook voor Pestbeleving en Pestgedrag dat hoe hoger de ruwe 

score en percentielscore, hoe wenselijker het gedrag is. 
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Tabel 4.2 
Descriptieve gegevens ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

Subschaal geslacht N M SEx SEM SD G1 G2 t1 ES 

Betrokkenheid 
jongens 499 23,85 ,18 ,09 3,95 -,03 -,54 

2,55* ,16 
meisjes 500 23,20 ,18 ,08 4,06 -,17 -,36 

Welbevinden 
jongens 499 24,59 ,21 ,09 4,68 -,46 -,17 

-2,70* -,17 
meisjes 500 25,36 ,19 ,08 4,29 -,53 ,06 

Relatie andere 
kinderen 

jongens 499 13,48 ,11 ,06 2,35 -1,33 1,85 
2,00* -,13 

meisjes 500 13,18 ,11 ,06 2,49 -1,18 1,20 

Autonomie 
jongens 499 10,12 ,11 ,06 2,55 -,06 -,49 

-,54 -,04 
meisjes 500 10,21 ,11 ,06 2,47 -,05 -,35 

Pestbeleving 
jongens 499 14,33 ,10 ,04 2,18 -1,71 2,96 

3,37** ,21 
meisjes 500 14,77 ,08 ,04 1,85 -1,88 3,82 

Pestgedrag 
jongens 499 14,84 ,07 ,04 1,58 -1,67 3,45 

6,87** ,44 
meisjes 500 15,46 ,05 ,03 1,17 -3,10 12,26 

df. = 997; * = p < ,05; ** p < .001          
 

De verschillen tussen jongens en meisjes zijn alleen op de schaal Autonomie niet 

significant. De effectgroottes voor de vier graadmeters (Welbevinden, Betrokkenheid, 

Relatie andere kinderen en Autonomie) zijn klein. De effectgrootte voor Pestbeleving is 

gemiddeld, de effectgrootte voor Pestgedrag is dat ook. Voor bijna alle schalen kan dus 

gesteld worden dat er inderdaad een verschil is tussen jongens en meisjes. 

 Daarnaast is onderzocht in hoeverre deze steekproeven representatief zijn voor de 

populatie leerlingen waarvoor ZIEN! Leerling is bedoeld. In tabel 4.3 wordt de verdeling 

over de regio’s en schoolcategorieën voor de beide steekproeven afgezet tegen de 

landelijke verdeling. 

 

Tabel 4.3 
Demografische gegevens normeringssteekproeven 

  Landelijk Jongens (N = 499) Meisjes (N = 500) 

Regio 

noord 10,0% 8,0% 9,8% 

oost 22,3% 22,0% 22,8% 

west 48,1% 50,3% 48,6% 

zuid 19,6% 19,6% 18,8% 

Schoolcategorie 

1 78,8% 79,0% 78,8% 

2 9,7% 9,4% 9,6% 

3 8,3% 8,2% 8,2% 

4 1,1% 1,0% 1,0% 

5 2,3% 2,4% 2,4% 

 

De landelijke verdeling wordt in de normeringssteekproeven voor jongens en meisjes goed 

teruggevonden. Voor jongens is de regio ‘noord’ iets ondervertegenwoordigd ten gunste 
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van de regio ‘west’. Voor de verdeling over de schoolcategorieën zijn nauwelijks 

afwijkingen van de landelijke verdeling voor beide steekproeven. 

Voor de variabelen 'regio' en 'schoolcategorie' is met behulp van een t-toets nagegaan of 

er verschillen zijn tussen de gemiddelden van de zes verschillende schalen van jongens en 

meisjes. Een overzicht daarvan is opgenomen in bijlage 6.2 en 6.3. Voor het overgrote 

deel van de gemiddelden geldt dat er geen significante verschillen zijn tussen regio’s of 

schoolcategorieën. Er is slechts één significant verschil tussen gemiddelden gevonden, 

namelijk in de schaal Betrokkenheid van meisjes voor de variabele ‘regio’. 

 De variabele leeftijd (of leerjaar) is niet meegewogen in het samenstellen van de 

normeringssteekproeven. Dit omdat dergelijke gegevens in verband met privacy niet 

werden verstrekt door de technisch ontwikkelaar van ZIEN!; Topicus in Deventer. Van de 

leerlingen die meegewerkt hebben aan het test-hertestonderzoek waren leeftijd en leerjaar 

wel bekend, omdat gevraagd is of scholen die voor de meewerkende leerlingen aan wilden 

geven. Voor deze steekproef is onderzocht of er significante verschillen gevonden werden 

tussen de leerjaren (5, 6, 7 en 8). De resultaten daarvan zijn terug te vinden in bijlage 

6.4. Voor alle schalen geldt, dat er geen significante verschillen tussen de leerjaren zijn 

gevonden. Daarom kan gesteld worden dat het voor de normtabellen geen onoverkomelijk 

probleem is dat de leeftijd daarin geen rol speelt. 

4.3 Normtabellen 

Evenals voor de leerkrachtvragenlijst van ZIEN! worden ook voor ZIEN! Leerling de scores 

omgezet in normen op basis van rangorde. Dit om de ruwe scores te kunnen interpreteren. 

Hierbij wordt de normindeling van het Cito-leerlingvolgsysteem aangehouden, waarbij de 

niveaus D (15% leerlingen die boven de laagste 10% scoort) en niveau E (10% laagst 

scorende leerlingen) bij elkaar zijn genomen in het vierde niveau, zodat een indeling in 

kwartielen ontstaat. In paragraaf 4.2 is de motivering te vinden voor het feit dat er aparte 

normtabellen voor jongens en meisjes zijn. In bijlage 4 is de normering te vinden voor alle 

schalen op percentielniveau. In tabel 4.4 is de indeling in kwartielen opgenomen. Deze 

normering is met betrekking tot Pestbeleving en Pestgedrag vastgesteld op basis van de 

omgepoolde scores. 
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Tabel 4.4 
Normtabellen voor ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat (jongens en meisjes 

 Rood 
(0 t/m 24%) 

Oranje 
(25% - 49%) 

Groen 
(50% - 74%) 

Blauw 
(75%-100%) 

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes 

Betrokkenheid 8-20 8-19 21-23 20-22 24-26 23-25 27-32 26-32 

Welbevinden 8-21 8-21 22-24 22-25 25-27 26-28 28-32 29-32 

Relatie andere 
leerlingen 

4-11 4-11 12-13 12-13 14 14 15-16 15-16 

Autonomie 4-7 4-7 8-9 8-9 10-11 10-11 12-16 12-16 

Pestbeleving 4-12 4-13 13-14 14-15 15 - 16 16 

Pestgedrag 4-13 4-14 14-15 15 - - 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 | P a g i n a                                                       Verantwoording ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

 

5. Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid vormt een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van een test. Een test 

is betrouwbaar als hij nauwkeurig en zuiver meet. Dat wil zeggen dat de uitkomst niet 

afhankelijk mag zijn van toeval. Het is gebruikelijk om de betrouwbaarheid van een test 

op meerdere manieren vast te stellen. Voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van 

ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat is onderzoek gedaan naar de interne consistentie 

en de test-hertest-betrouwbaarheid.  

5.1 Interne consistentie 

Om de interne consistentie vast te stellen is gebruik gemaakt van Guttmans lambda2. Met 

de interne consistentie wordt weergegeven in hoeverre de verschillende items en/of 

schalen met elkaar samenhangen. De gegevens zijn afkomstig uit een representatieve 

steekproef. De steekproeven voor deze betrouwbaarheidsanalyse zijn genomen uit 

hetzelfde databestand als de normeringssteekproeven.  In bijlage 6.6 zijn de gegevens van 

deze steekproeven terug te vinden.  

Voor elke schaal van de leerlingvragenlijst is de waarde van Guttmans lambda2 berekend. 

In tabel 5.1 zijn de resultaten van deze analyse weergeven. 

 

Tabel 5.1 
Guttmans Lambda2 per schaal per normgroep 

Schaal Jongens (N=750) Meisjes (N=750) 

Betrokkenheid ,76  ,78 

Welbevinden ,82 ,82 

Relatie andere kinderen ,73 ,75 

Autonomie ,74 ,74 

Pestbeleving ,80 ,76 

Pestgedrag ,70 ,65 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Guttmans lambda2 bij jongens voor alle schalen minimaal 

,70 is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze schalen, wat betreft de interne 

consistentie, betrouwbaar zijn. Voor meisjes is een overeenkomstig beeld te zien. Alleen 

van de schaal Pestgedrag ligt de waarde beneden ,70. Daarom is gekeken of de waarde 

van Guttmans lambda2 hoger wordt als één van de items wordt weggelaten. Dat was niet 

het geval. 

 In bijlage 6.5 zijn de gegevens van jongens en meisjes opgenomen van de 

afzonderlijke items. Voor de afzonderlijke items van elke schaal worden ook de inter-

itemcorrelaties (rit) weergegeven. Voor bijna alle items ligt de rit tussen ,40 en ,60. Voor 

de normgroep ‘jongens’ is de rit voor één item van de schaal ‘Relatie andere kinderen’ lager 
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dan ,40. Voor de normgroep ‘meisjes’ gaat dit om twee items van de schaal Pestgedrag. 

Voor deze drie items is nagegaan wat de waarde van lambda2 voor de betreffende schaal 

wordt als het item wordt weggelaten. In alle gevallen zou de betrouwbaarheid van de 

schaal niet groter worden als het item wordt weggelaten. 

5.2 Stabiliteit 

De stabiliteit van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat is onderzocht door middel van 

een test-hertest. Daarmee wordt bepaald in welke mate de uitkomsten op twee 

verschillende meetmomenten met elkaar overeenkomen. Wanneer de resultaten op de 

twee momenten voldoende overeenkomen, kan gesteld worden de test stabiel is. De 

tijdsperiode tussen de twee afnamemomenten moet lang genoeg zijn om niet langer de 

herinneringen te hebben aan de antwoorden van het eerste moment. Echter, de periode 

mag niet zo lang zijn dat de leerling in tussentijd een significante ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. Door een correlatieberekening uit te voeren kan vastgesteld worden in welke 

mate de scores op beide momenten met elkaar samenhangen. De interne consistentie 

(zoals uitgewerkt in paragraaf 5.1) hangt samen met de hoogte van de correlatie uit de 

test-hertest-analyse. Wanneer de waarde van de interne consistentie laag is, is de waarde 

van de test-hertestbetrouwbaarheid ook laag. Aangezien in paragraaf 5.1 vastgesteld is 

dat de interne consistentie voldoende is, is het zinvol om de stabiliteit van ZIEN! Leerling 

5-8 Leer- en leefklimaat te bepalen. 

5.2.1  Procedure dataverzameling 

In maart 2016 zijn alle scholen die gebruikmaken van de ZIEN! leerlingvragenlijst middels 

een brief benaderd met de vraag of ze mee wilden werken aan het onderzoek naar de 

stabiliteit van de ZIEN!-leerlingvragenlijst. Deze scholen maakten gebruik van 

leerlingvragenlijst die toen in gebruik was, waar de stellingen van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- 

en leefklimaat en ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden beiden in waren opgenomen. In 

deze brief werd het doel van dit onderzoek uitgelegd, waarna gevraagd werd met hoeveel 

leerlingen zou worden deelgenomen. De betreffende leerkrachten ontvingen vervolgens 

via de contactpersoon van de school een brief met instructies. Deze is opgenomen als 

bijlage 5.  

In totaal hebben 214 leerlingen (118 meisjes en 96 jongens) uit 21 klassen van 10 

verschillende scholen aan dit onderzoek deelgenomen. Zij vulden in april 2016 twee keer 

de ZIEN! leerlingvragenlijst in, met een tussentijd van twee weken. Voor deze relatief korte 

tussentijd is gekozen omdat de kans klein werd geacht dat basisschoolleerlingen hun 

antwoorden op een vragenlijst van 57 stellingen die in willekeurige volgorde worden 

aangeboden zouden onthouden. Wanneer de tweede invulronde later zou zijn, zou deze 

bovendien na de meivakantie liggen, terwijl de eerste invulronde voor de meivakantie was. 

Deze factor zou van invloed kunnen zijn op de scores van de leerlingen: het gegeven dat 
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leerlingen twee weken lang niet in de schoolse context hebben gefunctioneerd, kan de 

beleving van functioneren op school vertekenen doordat er veel andere ervaringen zijn 

geweest. 

De ingevulde lijsten werden geanonimiseerd per school teruggestuurd. De scores 

van deze lijsten zijn gebruikt voor het test-hertestonderzoek. De demografische gegevens 

behorend bij de steekproeven zijn opgenomen in bijlage 6.7. Alle leerlingen die 

meegewerkt hebben zijn afkomstig uit schoolcategorie 1. Daarom is de verdeling over de 

categorieën niet opgenomen in de tabel. 

5.2.2  Test-hertestbetrouwbaarheid 

Voor het bepalen van de test-hertestbetrouwbaarheid is een berekening van Pearsons 

correlatiecoëfficiënt uitgevoerd. Uit tabel 5.2 blijkt dat bijna alle correlaties hoger zijn dan 

,60. Voor de normgroep jongens is de correlatie voor de schaal ‘Autonomie’ lager, namelijk 

,43. Het is wel een correlatie die significant is (p < ,001). Voor meisjes is de correlatie op 

deze schaal wel groter dan ,60. Voor meisjes is de correlatie voor de schaal ‘Pestgedrag’ 

laag, namelijk ,23, maar wel significant op p < ,05 niveau. Voor jongens is de correlatie 

op deze schaal wel hoog.  

Daarnaast blijkt uit de t-waarden dat er voor jongens geen enkel significant verschil 

is tussen de beide meetmomenten. Voor meisjes is er voor de schalen ‘Betrokkenheid’, 

‘Welbevinden’, ‘Relatie andere kinderen’ en ‘Autonomie’ een significant verschil. Dit kan 

verklaard worden door het leereffect dat optreedt na het meermalen invullen van dezelfde 

vragenlijst. Wanneer proefpersonen meerdere keren eenzelfde vragenlijst invullen, worden 

ze daar steeds beter in. Dit kan te maken hebben met de korte tussentijd tussen de twee 

invulmomenten. Concluderend kan gesteld worden dat ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en 

leefklimaat voor jongens een stabiele test is. 

Tabel 5.2 
Test-hertestgegevens van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

 
jongens (N = 96) meisjes (N = 118) 

M SD R t1 M SD r t2 

Betrokkenheid  
23,52 3,54 

,67** -1,51 
23,41 3,84 

,79** -2,71* 
23,99 3,93 24,03 3,79 

Welbevinden 
24,20 4,47 

,79** -1,76 
25,67 3,91 

,78** -3,28** 
24,72 4,55 26,47 4,02 

Relatie andere 

kinderen 

13,61 2,06 
,72** -,31 

13,50 2,05 
,78** -3,55** 

13,67 2,31 13,94 1,99 

Autonomie  
10,26 2,33 

,43** -1,79 
10,51 2,26 

,67** -4,00** 
10,91 3,84 11,21 2,24 

Pestbeleving  
5,12 1,78 

,63** -1,25 
4,79 1,67 

,73** -,56 
5,32 1,98 4,86 1,85 

Pestgedrag 
5,01 1,48 

,80** 1,60 
4,52 1,49 

,23* 1,30 
4,86 1,34 4,32 1,10 

1  df = 95;  2  df = 117; * p <  ,05;  ** p < ,001 
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5.3 Vraagonzuiverheid 

Onzuiverheid van vragen, DIF (differential item functioning), treedt op wanneer er een 

samenhang is tussen groepslidmaatschap en de respons op een vraag. Met andere 

woorden, de kans op een bepaald antwoord hangt niet alleen af van de vaardigheid van de 

leerling, maar ook van bijvoorbeeld sekse. Omdat de normtabellen van ZIEN! rekening 

houden met het geslacht van de leerlingen is het van belang om de sekse-gerelateerde 

vraagonzuiverheid van ZIEN! te bepalen. 

Daarom is nagegaan of de kans op een bepaalde reactie niet alleen afhangt van de 

sociaal-emotionele kenmerken van de leerlingen, maar ook van het geslacht. Er is voor 

beide versies van ZIEN! gekeken of er DIF optreedt tussen jongens en meisjes. Daartoe 

werd gebruikt gemaakt van de Mantel-Haenszel (M-H) procedure. Deze is uitgevoerd op 

de gegevens van de normeringssteekproeven.  Nadat geconstateerd is dat er geen lege 

cellen zijn, berekent deze procedure per item de 2-score en de effectgrootte. Beide gege-

vens worden gebruikt om de vraagonzuiverheid van een item vast te stellen.  

In bijlage 6.8 zijn de resultaten van de M-H procedure vermeld. Per item is de 2-

score weergegeven met de bijbehorende p-waarde. Zo is eenvoudig te zien voor welke 

items de scores van jongens en meisjes significant verschillen. Ook de effectgrootte met 

de daarbij behorende grenzen van het betrouwbaarheidsinterval worden weergegeven. 

Daarbij geldt, dat een waarde van ‘0’ betekent dat er geen DIF is, een positieve waarde 

betekent DIF ten voordele van de focusgroep (jongens) en een negatieve waarde duidt op 

DIF ten voordele van de referentiegroep (meisjes). In de laatste kolom (class) wordt per 

item het eindoordeel over de vraagonzuiverheid gegeven. Er zijn drie klassen: AA duidt op 

een te verwaarlozen DIF (chi-kwadraat is niet significant; ES is kleiner dan 1,00), BB geeft 

een gematigde DIF aan (chi-kwadraat is significant; ES ligt tussen 1,00 en 1,50) en CC 

staat voor een grote DIF (chi-kwadraat is significant; ES is 1,50 of groter). Een + geeft 

aan dat het item gemakkelijker is voor de jongens dan voor de meisjes. Een – duidt aan 

dat het item moeilijker is voor de jongens dan voor de meisjes. 

Uit bijlage 6.8 blijkt dat er binnen drie van de zes schalen voor één of twee items 

een gematigde vraagonzuiverheid optreedt. Er is voor in totaal vijf items een significant 

verschil tussen de scores van jongens en meisjes. Dit gegeven gaat gepaard met een 

relatief grotere effectgrootte. De conclusie is daarom dat bij een aantal items 

vraagonzuiverheid een rol speelt.  

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de interne consistentie en stabiliteit van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en 

leefklimaat beschreven. Geconcludeerd kan worden dat deze vragenlijst een betrouwbaar 

instrument is. De interne consistentie is op één schaal na voldoende tot goed. Uit de test-

hertestanalyse blijkt dat het een stabiel instrument is. In een enkel geval treedt 
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vraagonzuiverheid op. De betrouwbaarheid van de vragenlijst zou nog verbeterd kunnen 

worden. In de loop der tijd zal dan ook onderzocht worden welke aanpassingen zorgen 

voor vergroting van de betrouwbaarheid. 
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6. Begripsvaliditeit 

Een tweede kwaliteitskenmerk van een meetinstrument is de validiteit. Met validiteit wordt 

bedoeld dat het instrument het construct meet dat het beoogt te meten. Dit construct is 

reeds uitgewerkt in de hoofdstukken 2, 3 en 4. Omdat het doel van ZIEN! is om onderscheid 

te kunnen maken tussen leerlingen op een aantal kenmerken van het sociaal-emotioneel 

functioneren, is een onderzoek naar de begripsvaliditeit uitgevoerd. Omdat ZIEN! niet is 

ontwikkeld om voorspellingen te kunnen doen, is niet de predictieve validiteit onderzocht.  

Eerst zal de interne structuur van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

beschreven worden, waarna een beschrijving zal worden gegeven van de mate waarin de 

vragenlijst correleert met andere instrumenten die soortgelijke constructen meten. 

6.1 Interne structuur 

Bij het vaststellen van de kwaliteit van de interne structuur, is gebruik gemaakt van een 

representatieve steekproef uit hetzelfde databestand als de normeringssteekproeven. De 

demografische gegevens van de steekproeven zijn te vinden in bijlage 6.9. Een PCA 

(principale componenten analyse) met varimaxrotatie is toegepast op de data. De gezochte 

structuur werd daarin teruggevonden. In bijlage 6.10 zijn de uitkomsten van de analyse 

te zien. De zes categorieën (Betrokkenheid, Welbevinden, Relatie andere kinderen, 

Autonomie, Pestbeleving en Pestgedrag) zijn zeer goed te herkennen als onafhankelijke 

factoren. 

De enige kleine uitzondering daarop is item 10 voor de betrouwbaarheidssteekproef 

‘ZIEN! Leerling jongens’ en item 11 voor de betrouwbaarheidssteekproef ‘ZIEN! Leerling 

meisjes’. Deze items laden zoals verondersteld hoog op de factor Welbevinden, maar laden 

daarnaast hoog op de factor Betrokkenheid. Daarnaast zijn er nog enkele items die hoger 

dan ,30 laden op andere factoren dan de schaal waartoe ze op grond van de theorie 

gerekend moeten worden. Dit geldt vooral voor de schalen ‘Betrokkenheid’ en 

‘Welbevinden’. 

De zes factoren verklaren bij de betrouwbaarheidssteekproef 50,06 procent van de 

variantie bij de jongens en 49,38 procent van de variantie bij de meisjes. De eigenwaarden 

en percentages van de verklaarde variantie zijn weergegeven in tabel 6.1. 
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Tabel 6.1 
Eigenwaarden en verklaarde variantie ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

Jongens Meisjes 

Component totaal % variantie cumulatief % Component totaal % variantie cumulatief % 

Welbevinden 6,71 20,97 20,97 Welbevinden 7,02 21,92 21,92 

Betrokkenheid 2,97 9,29 30,26 Betrokkenheid 2,78 8,68 30,60 

Pestbeleving 1,97 6,15 36,41 Pestbeleving 1,79 5,60 36,20 

Relatie andere 

kinderen 
1,72 5,37 41,78 

Relatie andere 

kinderen 
1,69 5,27 41,47 

Autonomie 1,56 4,86 46,64 Autonomie 1,44 4,51 45,98 

Pestgedrag 1,09 3,42 50,06 Pestgedrag 1,09 3,40 49,38 

 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de mate waarin de verschillende schalen die door de 

factoranalyse worden onderbouwd, met elkaar samenhangen. Daartoe zijn de correlaties 

tussen de schalen berekend. In tabel 6.2 zijn de resultaten weergegeven, zowel voor 

jongens als voor meisjes. Deze analyse is gebaseerd op de data uit de 

betrouwbaarheidssteekproef. Alleen de correlatie tussen ‘Autonomie’ en ‘Pestgedrag’ is 

voor meisjes niet significant. Alle andere correlaties zijn significant op 1%-niveau. In het 

algemeen zijn de correlaties tussen de verschillende schalen voor zowel jongens als 

meisjes gematigd. De correlaties tussen de graadmeters enerzijds en de schalen 

‘Pestgedrag’ en ‘Pestbeleving’ anderzijds zijn altijd negatief. 

 

Tabel 6.2 
Correlaties tussen de verschillende schalen van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

  

Jongens (N = 750) Meisjes (N = 750) 
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Betrokkenheid    ,51 ,42 ,40 -,15 -,20   ,56 ,38 ,40 -,18 -,20 

Welbevinden     ,39 ,35 -,10 -,20     ,40 ,41 -,18 -,14 

Relatie andere kinderen       ,30 -,36 -,20       ,34 -,47 -,15 

Autonomie         -,20 -,10         -,17 -,07* 

Pestbeleving           ,42           ,33 

Pestgedrag                         

* Niet significant op .05-niveau 
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Voor Pestbeleving is de negatieve correlatie het grootste voor Relatie met andere kinderen. 

Dat zijn vanuit de literatuur goed te verklaren verbanden. De graadmeters onderling 

hebben allemaal een significante correlatie. Dat ondersteunt de opvatting dat de 

graadmeters elkaar positief beïnvloeden. 

6.2 Externe criteria 

Daarnaast is onderzocht in welke mate ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat correleert 

met andere vragenlijsten die op onderdelen soortgelijke constructen meten. Gekozen is 

voor een drietal vragenlijsten, namelijk de Digitale Schoolvragenlijst (SVL, 2008), de 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV, 2013) en de Nederlandse 

Persoonlijkheidsvragenlijst Junior 2 (NPV-J 2, 2011). Bij het selecteren van de 

instrumenten is gebruik gemaakt van een viertal criteria: het zijn vragenlijsten die ingevuld 

worden door de leerlingen zelf, ze hebben een positieve COTAN-beoordeling, ze bevatten 

(op onderdelen) vergelijkbare constructen en ze zijn geschikt voor kinderen in groep 5-8.  

In totaal hebben acht scholen aan dit onderzoek deelgenomen met in totaal 

leerlingen uit 20 verschillende klassen. De drie vragenlijsten en de ZIEN!-leerlingvragenlijst 

zijn ingevuld door 134 leerlingen in de periode mei 2016. De demografische gegevens van 

de leerlingen zijn opgenomen in bijlage 6.11. Alle leerlingen die meegewerkt hebben zijn 

afkomstig uit schoolcategorie 1. Daarom is dit niet apart weergegeven in de tabel. 

De leerkrachten ontvingen elk een instructie met betrekking tot het laten invullen 

van de vragenlijsten. Deze is te vinden in bijlage 5. Voor de relaties met de schalen van 

de SVL zijn alleen de resultaten van de leerlingen uit groep 6-8 meegenomen, omdat de 

validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst voor deze groepen is onderzocht, en 

leerkrachten uit groep 5 aangaven dat de leerlingen het invullen erg lastig vonden. Veel 

leerlingen uit groep 5 hadden de vragenlijst ook niet volledig ingevuld. Voor het onderzoek 

naar de externe criteria is geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes, vanwege 

het geringe aantal proefpersonen.  

6.2.1  SVL 

Het doel van de Schoolvragenlijst (Vorst, 2008) is het inventariseren van de opvattingen 

en houdingen van 9-16-jarige leerlingen die van belang zijn voor het onderwijs-leerproces 

op school. Er worden drie typen houdingen gemeten, die elk uit verschillende subschalen 

bestaan: de werkhouding bestaat uit de subschalen ‘leertaakgerichtheid’, ‘concentratie in 

de klas’ en ‘huiswerkattitude’; het welbevinden ten opzichte van het schoolleven bevat de 

subschalen ‘plezier op school’, ‘sociaal aanvaard voelen’ en ‘relatie met de leerkrachten’; 

de houding ten aanzien van de eigen mogelijkheden bestaat uit de subschalen 

‘uitdrukkingsvaardigheid’, ‘zelfvertrouwen bij proefwerken’ en ‘sociale vaardigheid’.  

Bij het correlatieonderzoek naar deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de ruwe scores. 

Voor het vaststellen van de kwaliteit van de SVL is gebruikgemaakt van de COTAN-



38 | P a g i n a                                                       Verantwoording ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

 

beoordeling uit 2008. Hiertoe is gekeken naar de beoordelingen met betrekking tot de 

uitgangspunten van de testconstructie, kwaliteit van de handleiding, betrouwbaarheid en 

validiteit. Voor de SVL geldt dat deze aspecten respectievelijk beoordeeld zijn met 

‘voldoende’, ‘goed’, ‘voldoende’ en ‘goed’.   

6.2.2  VPV 

De Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (Van der Ploeg & Scholte, 2013) is een 

vragenlijst die bedoeld is om inzicht te krijgen in de psychosociale vaardigheden van 

kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 9 tot en met 18 jaar. Dit instrument meet de 

psychosociale vaardigheden aan de hand van vier subschalen bestaand uit elk negen items: 

‘relationele vaardigheden’, ‘affectieve vaardigheden’, ‘zelfsturing’ en ‘zelfbewustzijn’. De 

subschalen ‘relationele vaardigheden’ en ‘affectieve vaardigheden’ vormen samen de 

hoofdschaal ‘interpersoonlijke vaardigheden’; de subschalen ‘zelfsturing’ en 

‘zelfbewustzijn’ vormen samen de hoofdschaal ‘intrapersoonlijke vaardigheden’. Bij het 

correlatieonderzoek naar deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de ruwe scores. De 

COTAN-beoordeling van de VPV uit 2013 toont aan dat de uitgangspunten van de 

testconstructie, kwaliteit van de handleiding, betrouwbaarheid en validiteit respectievelijk 

beoordeeld zijn met ‘goed’, ‘goed’, ‘goed’ en ‘voldoende’. 

6.2.3  NPV-J 2 

De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Junior 2 (Luteijn, Van Dijk & Barelds, 2011) is 

een instrument dat een aantal persoonlijkheidskenmerken meet bij leerlingen van 9 tot en 

met 16 jaar. De vragenlijst omvat vijf schalen die elk 20 items bevatten: ‘inadequatie’, 

‘volharding’, ‘sociale inadequatie’, ‘recalcitrantie’ en ‘dominantie’. Bij het 

correlatieonderzoek naar deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de ruwe scores. 

De COTAN-beoordeling van de NPV-J 2 uit 2011 toont aan dat de uitgangspunten van de 

testconstructie, kwaliteit van de handleiding, betrouwbaarheid en validiteit allen 

beoordeeld zijn met ‘goed’. 

6.2.4  Hypothesetoetsing 

Om onderzoek te doen naar de correlatie met de beschreven externe criteria, is een aantal 

hypothesen opgesteld. Deze worden per categorie weergegeven. Achter de schaal van de 

betreffende vragenlijst staat de definitie zoals deze door de uitgevers wordt gegeven. 

 

Betrokkenheid (Een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt met een activiteit of 

taak waarmee het kind bezig is.) 

Hypothesen voor de totaalscore op vraag 1-8: 

- Positieve samenhang met de schaal Volharding van de NPV-J2. Definitie: 

Hoogscoorders op deze schaal zijn prestatiegericht en hebben een hoge 



   

Verantwoording ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat                                   39 | P a g i n a  

 

taakopvatting voor school- en huiswerk. Zij kunnen lang achter elkaar doorwerken 

en kunnen zich goed concentreren. Ze werken netjes en efficiënt, zijn ordelijk, 

betrouwbaar en letten goed op. Laagscoorders hebben een lage taakopvatting voor 

school– en huiswerk en hebben weinig doorzettingsvermogen. Ze werken weinig 

geconcentreerd en slordig en letten vaak niet op. Laagscoorders zijn vaak impulsief, 

komen afspraken vaak niet na, zijn snel afgeleid en leveren zeer wisselende 

prestaties.) 

- Positieve samenhang met de hoofdschaal Motivationele houding van de SVL (De 

mate waarin de leerling zich kan/wil inzetten, concentreren, ordelijk en 

gedisciplineerd kan/wil werken voor schooltaken.) 

- Positieve samenhang met de subschaal Leertaakgerichtheid van de SVL (De mate 

waarin de leerling zich denkt in te zetten voor het schoolwerk en het goed/hard 

werken voor schooltaken belangrijk vindt.) 

- Positieve samenhang met de subschaal Concentratie in de klas van de SVL (De 

mate waarin de leerling zich meent te (kunnen) concentreren op schooltaken tijdens 

de lesuren.) 

- Positieve samenhang met de subschaal Huiswerkattitude van de SVL (De mate 

waarin de leerling zich denkt in te zetten voor het huiswerk; het op tijd, regelmatig 

en goed werken ervoor van belang vindt.) 

- Positieve samenhang met de schaal Zelfsturing van de VPV (Het vermogen om 

richting te geven aan en controle te houden over het eigen leven; het focussen op 

bepaalde doelen.) 

 

Welbevinden (Het zich goed voelen in de klas; zowel op relationeel gebied bij de 

leerkracht als op schools gebied.) 

Hypothesen voor de totaalscore van vraag 9-16: 

- Positieve samenhang met de subschaal Plezier op school van de SVL. (De mate 

waarin de leerling tevreden zegt te zijn met de school in het algemeen en 

bevrediging ontleent aan het schoolgaan.) 

- Positieve samenhang met de subschaal Relatie met leerkrachten van de SVL.  (De 

mate waarin de leerling zegt een functionele relatie te onderhouden met de 

leerkrachten.) 

- Positieve samenhang met de hoofdschaal Welbevinden van de SVL. (De mate 

waarin leerlingen bevrediging ontlenen aan het schoolwerk, aan de relaties met 

medeleerlingen en leerkrachten.) 

 

Relatie andere kinderen (het ervaren van een positieve relatie met andere kinderen.) 

Hypothesen voor de totaalscore van vraag 17-20: 
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- Positieve samenhang met de subschaal Sociaal aanvaard voelen van de SVL (De 

mate waarin de leerling zegt zich aanvaard te voelen door 

klasgenoten/medeleerlingen, met klasgenoten een goede relatie te hebben.) 

- Negatieve samenhang met de subschaal Pest anderen van de SVL (nog geen 

definitie beschikbaar; schaal in ontwikkeling) 

- Negatieve samenhang met de subschaal Gepest worden van de SVL (nog geen 

definitie beschikbaar; schaal in ontwikkeling) 

- Negatieve samenhang met de schaal Inadequatie van de NPV-J2 (Kinderen die hoog 

scoren op deze schaal geven daarmee te kennen dat ze zich vaak gespannen, 

(faal)angstig, somber, (over)bezorgd en (over)gevoelig voelen. Hiermee gaan vaak 

gevoelens van neerslachtigheid en moedeloosheid gepaard. Deze kinderen hebben 

weinig zelfvertrouwen en zijn vaak weinig energiek en moeilijk in de omgang. 

Laagscoorders op deze schaal geven te kennen dat ze zich ontspannen, 

zelfverzekerd, opgewekt en onbezorgd voelen. Zij zijn gemakkelijk in de omgang, 

kunnen goed met tegenslagen omgaan en zijn energiek, evenwichtig en stabiel). 

- Negatieve samenhang met de schaal Recalcitrantie van de NPV-J2 (Hoogscoorders 

op deze schaal wantrouwen anderen en zijn geneigd zich af te zetten tegen anderen. 

Ze gedragen zich egoïstisch en onaardig, houden weinig rekening met anderen en 

willen niet dat anderen zich met hen bemoeien. Ze hebben een negatieve houding 

en voelen zich vaak verongelijkt. Ze hebben de neiging voor hun 

verantwoordelijkheid weg te lopen en vertonen uitstel- en vermijdingsgedrag. 

Laagscoorders hebben vertrouwen in anderen, zoals medeleerlingen en 

leerkrachten. Zij willen zich inzetten voor anderen, zijn altruïstisch en vriendelijk 

en houden rekening met anderen. Ze hebben geen problemen hulp van anderen te 

accepteren en hebben een positieve instelling. Zij voelen zich verantwoordelijk en 

vertonen geen uitstel- en vermijdingsgedrag.) 

- Positieve samenhang met de schaal Relationele vaardigheden van de VPV (Het 

vermogen om relaties aan te gaan en op te bouwen.) 

 

Autonomie (Het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en gedrag zelf te organiseren 

en om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het eigen zelfbesef.) 

Voor deze schaal is helaas geen passend extern criterium gevonden. 

 

Pestbeleving (Het gevoel van een kind dat er sprake is van een stelselmatig fysieke, 

verbale en/of relationele agressieve benadering door andere kinderen, waarbij het 

slachtoffer het gevoel heeft dat hij niet tegen de dader(s) op kan.) 

Hypothesen voor de totaalscore van vraag 25-28: 

- Positieve samenhang met de subschaal Gepest worden van de SVL 
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- Negatieve samenhang met de subschaal Sociaal aanvaard voelen van de SVL 

(definitie zie bij Relatie andere kinderen) 

- Positieve samenhang met de schaal Inadequatie van de NPV-J2 (definitie zie bij 

Relatie andere kinderen) 

- Positieve samenhang met de schaal Recalcitrantie van de NPV-J2 (definitie zie bij 

Relatie andere kinderen) 

 

Pestgedrag (Pro-actieve agressie van een of meer (mentaal of fysiek) sterkere kinderen 

jegens een (mentaal of fysiek) zwakker kind, waarbij er sprake is van herhaling over tijd.) 

- Positieve samenhang met de subschaal Pest anderen van de SVL 

 

Op de gegevens van de schalen van de verschillende vragenlijsten is een 

correlatieberekening uitgevoerd. De resultaten van deze berekening voor de verschillende 

hypothesen zijn weergegeven in bijlage 6.12. De grijs gearceerde waarden zijn daarbij 

voorspelde relaties. Voor de relaties tussen de schalen van ZIEN! en die van de SVL is 

bovendien een principale componenten analyse met varimaxrotatie uitgevoerd. De 

resultaten daarvan zijn ook te vinden in bijlage 6.12.  

De scores op de NPV-J 2 zijn als volgt gestandaardiseerd: het totaal aantal punten 

is gedeeld door het aantal ingevulde vragen. Sommige leerlingen hadden niet alle vragen 

beantwoord. Om een vertekend beeld te voorkomen, is deze correctie gebruikt.  

De resultaten bevestigen alle opgestelde hypothesen. De correlatie is laag tot 

middelmatig. De correlatie tussen Pestbeleving en Sociaal aanvaard voelen is hoog. Lagere 

correlaties zijn vaak wel te verklaren. Zo bevat de hoofdschaal Welbevinden van de SVL 

ook de subschaal Sociaal aanvaard voelen. Bij ZIEN! is dit een aparte categorie (Relatie 

andere kinderen). De hoofdschaal Welbevinden van de SVL bevraagt dus ook andere 

dingen dan de schaal Welbevinden van ZIEN!.  

De schalen Pest anderen en Gepest worden van de SVL zijn nog in ontwikkeling. Er 

zijn dan ook nog geen gegevens bekend over de betrouwbaarheid en validiteit van deze 

schalen. Dat kan de oorzaak zijn dat de correlatie tussen Pestgedrag en Pest anderen laag 

is.  

Zowel uit de correlaties als uit de factoranalyse blijkt dat er slechts een geringe 

overeenkomst is tussen de (sub)schalen Concentratie in de klas, Leertaakgerichtheid, 

Huiswerkattitude en Motivationele houding (SVL) en Betrokkenheid. De lage score voor 

Huiswerkattitude is achteraf begrijpelijk. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit dat deze 

schaal niet de betrokkenheid op school meet, maar de betrokkenheid thuis op schoolwerk 

(huiswerk). Dat wordt in de ZIEN!-schaal Betrokkenheid niet bevraagd. Een factoranalyse 

op alleen de drie genoemde subschalen van Motivationele houding en de ZIEN!-schaal 

Betrokkenheid levert wel een mooie factor op (zie tabel 6.3). 
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Tabel 6.3 
Factoranalyse Betrokkenheid en externe criteria SVL 

 Component 1 

Concentratie in de klas ,84 
Huiswerkattitude ,85 
Leertaakgerichtheid ,82 
Betrokkenheid ,61 

 

Er zijn ook significante correlaties gevonden waarvoor geen hypothese was opgesteld. Deze 

zijn over het algemeen goed te verklaren.  

Welbevinden zoals gemeten door ZIEN! hangt positief samen met zowel 

Motivationele houding (SVL) als Volharding (NPV-J2). Dit kan verklaard worden door het 

gegeven dat voor ontwikkeling zowel welbevinden als betrokkenheid een voorwaarde is 

(Broer, Haverhals & De Bruin, 2012). Wanneer een kind zich goed ontwikkelt, is er dus een 

positieve betrokkenheid, en een positief welbevinden. Uit de correlaties tussen de schalen 

van ZIEN! onderling (tabel 6.2) blijkt ook al dat Betrokkenheid en Welbevinden correleren. 

Ook de correlatie tussen Pestbeleving en Pest anderen kan verklaard worden. Uit 

de literatuur blijkt namelijk dat kinderen die pesten zelf ook gepest kunnen worden (de 

dader-slachtoffer). Uit de factoranalyse blijkt echter dat Pestgedrag (ZIEN!) duidelijk een 

andere factor is dan Pestbeleving (ZIEN!) en Gepest worden (SVL). Pest anderen (SVL) 

valt ook hier in dezelfde factor als Pestbeleving en Gepest worden. De oorzaak kan liggen 

in het feit dat deze schaal van de SVL nog in ontwikkeling is. Daarnaast gaven veel 

leerkrachten aan dat de leerlingen die deelnamen aan het onderzoek de SVL erg lang 

vonden. Ze konden niet tussentijds stoppen en later verder gaan. Dat kan de resultaten 

beïnvloed hebben. 

Dat Pestbeleving negatief samenhangt met Welbevinden (SVL), is goed te 

verklaren. Uit de literatuur blijkt dat veel gepeste kinderen ook een laag welbevinden 

hebben.  

6.3 Conclusie 

De zes begrippen van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat zoals die in het theoretisch 

kader zijn uitgewerkt, worden daadwerkelijk onderscheiden. Dit blijkt uit de factoranalyse. 

De zes factoren samen verklaren een groot deel van de variantie. De samenhang tussen 

de schalen onderling is over het algemeen groot. Dat is theoretisch goed te verklaren. Alle 

hypothesen met betrekking tot de relatie van de schalen van ZIEN! met dergelijke 

vragenlijsten konden worden bevestigd. Andere gevonden correlaties zijn logisch te 

verklaren. Geconcludeerd kan worden dat de ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat een 

valide instrument is. 
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Bijlage 1. Stellingen en toelichtingen 

Betrokkenheid  

1. Als mijn juf of meester iets uitlegt, let 

ik op.  

 

2. Als ik met mijn werk bezig ben, houd ik 

mijn aandacht erbij. 

 

3. Als ik een opdracht moet doen, werk ik 

een tijd lang achter elkaar door. 

 

4. Als me iets niet gelijk lukt, blijf ik het 

proberen.  

 

5. Ik vind dat ik moeilijke dingen goed 

aanpak. 

 

6. Mij lukt het om moeilijke dingen goed te 

doen. 

 

7. De dingen die ik doe op school, kan ik 

ook. 

 

8. Ik vind dat ik goed ben in wat ik doe.  

Welbevinden  

9. Ik vind de lessen van mijn juf of 

meester leuk en interessant. 

 

10. Ik krijg werk dat ik graag doe.  

11. Ik ben blij met hoe ik mijn werk mag 

doen. 

 

12. Ik doe graag mee met de lessen.  

13. Ik heb goed contact met mijn juf of 

meester. 

Bijvoorbeeld: Je kunt goed praten met je 

juf of meester. 

14. Mijn juf of meester snapt wat ik leuk 

vind en wat ik moeilijk vind. 

 

15. Ik ben blij dat ik bij mijn juf of meester 

in de klas zit. 

 

16. Ik voel me fijn bij mijn juf of meester.  

Relatie andere kinderen  

17. Ik doe dingen samen met andere 

kinderen. 

 

18. Ik heb vriendjes en vriendinnetjes.  
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19. Ik voel dat andere kinderen mij aardig 

vinden. 

20. Ik vind dat ik genoeg vriendjes en 

vriendinnetjes heb. 

 

Autonomie  

21. Ik mag doen wat ik zelf fijn en 

interessant vind. 

Bijvoorbeeld dat je bij handvaardigheid 

zelf mag weten hoe je iets gaat maken, of 

dat je bij het buiten spelen mag kiezen 

wat je gaat doen. 

22. Ik mag de dingen doen zoals ik ze wil 

doen. 

Bijvoorbeeld dat je bij handvaardigheid 

zelf mag weten hoe je iets gaat maken, of 

dat je bij het buiten spelen mag kiezen 

wat je gaat doen. 

23. Ik vind dat ik kan doen wat ik zelf fijn 

vind. 

Bijvoorbeeld dat je bij handvaardigheid 

zelf mag weten hoe je iets gaat maken, of 

dat je bij het buiten spelen mag kiezen 

wat je gaat doen. 

24. Wat ik graag wil, gebeurt ook. Bijvoorbeeld dat je bij handvaardigheid 

zelf mag weten hoe je iets gaat maken, of 

dat je bij het buiten spelen mag kiezen 

wat je gaat doen. 

Pestbeleving  

25. Andere kinderen doen mij pijn.  

26. Andere kinderen schelden mij uit.  

27. Andere kinderen sluiten mij buiten. Bijvoorbeeld dat je niet mee mag doen 

als de andere kinderen iets gaan doen. 

28. Andere kinderen lachen mij uit.  

Pestgedrag  

29. Ik doe sommige kinderen pijn.  

30. Ik scheld sommige kinderen uit.  

31. Ik sluit sommige kinderen buiten. Bijvoorbeeld dat je sommige kinderen 

niet mee laat doen als jullie iets gaan 

doen. 

32. Ik lach sommige kinderen uit.  
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Bijlage 2. Verklarende woordenlijst 

Term Omschrijving 

Autonomie het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en 

gedrag zelf te organiseren en om activiteiten uit te 

voeren in overeenstemming met het eigen zelfbesef.  

 

Basisbehoefte De mate waarin voldaan wordt aan de psychologische 

behoeften relatie, competentie en autonomie. 

 

Betrokkenheid Een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt 

met een activiteit of taak waarmee het kind bezig is.  

 

Effectvariabelen Het resultaat, het zichtbare functioneren. 

 

Graadmeters De voorwaardelijke procesvariabelen voor de 

ontwikkeling van kinderen. 

 

Impulsbeheersing De vaardigheid om in sociaal verband het eigen gedrag 

te reguleren door het onderdrukken van impulsen. 

 

Inlevingsvermogen De vaardigheid het eigen gedrag af te stemmen op de 

gedachten en gevoelens van een ander. 

 

Mentaliseren Het nadenken over eigen denken, ideeën, wensen en 

fantasieën. 

 

Pestbeleving Het gevoel van een kind dat er sprake is van een 

stelselmatig fysieke, verbale en/of relationele 

agressieve benadering door andere kinderen, waarbij 

het slachtoffer het gevoel heeft dat hij niet tegen de 

dader(s) op kan. 

Pestgedrag Pro-actieve agressie van een of meer (mentaal of 

fysiek) sterkere kinderen jegens een (mentaal of 

fysiek) zwakker kind, waarbij er sprake is van 

herhaling over tijd.  
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Procesvariabelen De graadmeters die gedurende het 

onderwijsleerproces voorwaardelijk zijn om zich te 

kunnen ontwikkelen. 

 

Relatie Verbondenheid tussen twee of meer personen. 

 

Relatie andere kinderen Het ervaren van een positieve relatie met andere 

kinderen. 

 

Sociaal functioneren Gedragingen, ideeën en gevoelens die betrokken zijn 

op andere mensen. 

 

Sociaal initiatief De vaardigheid om in sociale situaties contact te 

zoeken en te maken, zowel non-verbaal als verbaal. 

 

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

 

Het oplossen van een reeks ontwikkelingsopgaven. 

Sociale autonomie De vaardigheid de eigen mening en behoeften tot 

uitdrukking te brengen en hieraan trouw te blijven. 

 

Sociale flexibiliteit De vaardigheid om het eigen gedrag aan te passen op 

veranderende omstandigheden en situaties in het 

sociale verkeer. 

 

Welbevinden Het zich goed voelen in de klas zowel op relationeel 

gebied bij de leerkracht als op schools gebied 
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Bijlage 3. Factoranalyses tijdens de ontwikkeling van de 

vragenlijst 

De plaats van deze factoranalyses in het ontwikkelproces van ZIEN! wordt toegelicht in 

paragraaf 1.3 van dit verantwoordingsdocument. Bij deze factoranalyses is geen 

onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. 

 

 

Tabel B3.1 

Factoranalyse van graadmeters versie 2 – begin 
2013 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

9 ,127 ,712 ,151 ,105 ,101 ,056 

10 ,083 ,789 ,086 ,042 ,044 ,039 

11 ,162 ,656 ,191 ,135 ,117 ,027 

12 ,064 ,785 ,047 ,077 ,031 ,072 

13 ,702 ,113 ,120 ,128 ,156 ,067 

14 ,678 ,113 ,144 ,170 ,174 -,039 

15 ,744 ,080 ,072 ,015 ,093 ,243 

16 ,740 ,143 ,107 ,088 ,086 ,190 

17 ,102 ,104 ,639 ,114 ,200 ,042 

18 ,049 ,086 ,722 ,107 ,136 ,095 

19 ,123 ,111 ,631 ,132 ,124 ,118 

20 ,165 ,135 ,632 ,175 ,027 ,091 

21 ,094 ,080 ,101 ,740 ,048 ,139 

22 ,082 ,059 ,085 ,738 ,079 ,079 

23 ,052 ,090 ,186 ,670 ,005 ,070 

24 ,103 ,094 ,111 ,617 ,111 -,028 

1 ,304 ,066 ,058 ,040 ,675 ,126 

2 ,151 ,093 ,202 ,077 ,738 ,090 

3 ,056 ,074 ,203 ,128 ,605 ,165 

4 ,076 ,100 ,411 ,054 ,393 ,008 

5 ,087 ,055 ,038 ,123 ,071 ,787 

6 ,270 ,083 ,265 ,143 ,211 ,546 

7 ,387 ,141 ,271 ,064 ,245 ,402 

8 ,384 ,060 ,148 ,012 ,389 ,509 

 

 

 

 

 

 

Tabel B3.2 

Factoranalyse van sociale vaardigheden 
versie 2 – begin 2013 

 Component 

1 2 3 4 5 

25 ,178 ,079 ,160 ,702 ,055 

26 ,118 ,117 ,120 ,710 -,026 

27 ,057 ,417 ,251 ,288 ,119 

28 ,385 ,152 ,114 ,417 -,154 

29 -,054 ,358 ,149 ,450 ,158 

30 ,126 ,588 ,089 ,099 ,126 

31 ,321 ,356 ,369 ,074 -,094 

32 ,184 ,608 ,021 ,024 -,197 

33 ,164 ,609 ,078 ,031 ,050 

34 ,415 ,353 ,206 -,050 -,113 

35 ,050 ,162 ,673 ,138 -,006 

36 ,099 ,132 ,637 ,111 ,042 

37 ,022 ,002 ,677 ,156 ,028 

38 ,129 ,094 ,201 ,088 ,763 

39 ,160 ,114 ,519 ,010 ,328 

40 ,698 ,060 -,036 ,061 ,103 

41 ,607 ,102 ,157 ,050 ,046 

42 ,610 ,111 ,119 ,057 -,007 

43 ,650 ,113 ,084 ,027 ,054 

44 ,742 ,053 -,015 ,036 ,057 

45 ,007 ,523 ,064 ,258 ,092 

46 ,608 ,101 ,065 ,243 -,065 

47 ,314 ,299 ,303 ,251 -,305 

48 ,256 ,430 ,222 ,175 -,279 

49 ,428 ,226 ,062 ,252 -,079 
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Zie tabel B3.1 en B3.2. De zes subschalen zoals ze op dat moment worden onderscheiden 

in de ZIEN! leerlingvragenlijst, komen bijna goed tevoorschijn. Alle schalen zijn goed 

herkenbaar. Een factoranalyse om alle stellingen in twee factoren te dwingen 

(Betrokkenheid en Welbevinden) leverde niets op. De vijf sociale vaardigheden zoals ze in 

deze versie werden gehanteerd, worden deels teruggevonden. Vooral de items van de 

laatste schaal (Inlevingsvermogen) laden veelal hoog op een andere factor.  Zie tabel B3.3 

voor de formulering van de stellingen in deze tweede versie en in een eerste versie. 

Tabel B3.3 

Stellingen in versie 1 en versie 2 van de leerlingvragenlijst 

Versie 1 – september 2011 Versie 2 – september 2012 

BETROKKENHEID BETROKKENHEID 
Volharding Volharding 

Ik let op als mijn juf of meester iets uitlegt Als mijn juf of meester iets uitlegt, let ik op.  

Als ik met mijn werk bezig ben, houd ik mijn 

aandacht erbij 

Als ik met mijn werk bezig ben, houd ik mijn aandacht 

erbij. 

Als ik een opdracht moet doen, werk ik een tijd lang 

achter elkaar door 

Als ik een opdracht moet doen, werk ik een tijd lang 

achter elkaar door. 

Ik blijf proberen ook als me iets niet gelijk lukt Als me iets niet gelijk lukt, blijf ik het proberen.  

Voldoening Voldoening 

Ik vind de lessen van mijn juf of meester boeiend. 

Boeiend betekent leuk en interessant.  

Ik vind de lessen boeiend. 

Boeiend betekent leuk en interessant. 

Ik krijg werk dat ik graag doe Ik krijg werk dat ik graag doe. 

Ik ben blij met hoe ik mijn werk mag doen Ik ben blij met hoe ik mijn werk mag doen. 

Ik doe graag mee met de lessen Ik doe graag mee met de lessen. 

WELBEVINDEN WELBEVINDEN 
Relatie - kinderen Relatie - kinderen 

Ik heb goed contact met andere kinderen Ik heb goed contact met andere kinderen. 

Ik heb vriendschap Ik heb vriendschap. 

Ik voel dat andere kinderen mij aardig vinden Ik voel dat andere kinderen mij aardig vinden. 

Ik vind dat ik genoeg vriendjes en vriendinnetjes heb Ik vind dat ik genoeg vriendjes en vriendinnetjes heb. 

Relatie – leerkrachten Relatie – leerkrachten 

Ik heb goed contact met mijn juf of meester Ik heb goed contact met mijn juf of meester. 

Mijn juf of meester begrijpt me Mijn juf of meester begrijpt me. 

Ik ben blij dat ik bij mijn juf of meester in de klas zit Ik ben blij dat ik bij mijn juf of meester in de klas zit. 

Ik voel me bij mijn juf of meester op mijn gemak Ik voel me bij mijn juf of meester op mijn gemak. 

Competentie Competentie 

Ik vind dat ik moeilijke dingen goed aanpak Ik vind dat ik moeilijke dingen goed aanpak. 

Mij lukt het om moeilijke dingen goed te doen Mij lukt het om moeilijke dingen goed te doen. 

De dingen die ik doe op school, kan ik ook De dingen die ik doe op school, kan ik ook. 

Ik vind dat ik goed ben in wat ik doe Ik vind dat ik goed ben in wat ik doe. 

Autonomie Autonomie 

Ik mag doen wat ik zelf fijn en interessant vind Ik mag doen wat ik zelf fijn en interessant vind. 

Ik mag de dingen doen zoals ik ze wil doen Ik mag de dingen doen zoals ik ze wil doen. 

Ik vind dat ik kan doen wat ik zelf fijn vind Ik vind dat ik kan doen wat ik zelf fijn vind. 

Wat ik graag wil, gebeurt ook Wat ik graag wil, gebeurt ook. 

SOCIAAL GEDRAG SOCIAAL GEDRAG 
Sociaal initiatief Sociaal initiatief 

Ik vraag of ik mee mag doen 

Bijvoorbeeld als je alleen bent en je ziet andere 

kinderen spelen.  

Ik vraag of ik mee mag doen. 

Bijvoorbeeld als je alleen bent en je ziet andere 

kinderen spelen.  

Ik vraag of een ander met mij wil spelen 

Bijvoorbeeld als je aan het spelen bent en een ander 

kind doet iets alleen.  

Ik vraag of een ander met mij wil spelen. 

Bijvoorbeeld als je aan het spelen bent en een ander 

kind doet iets alleen.  

Ik vertel uit mezelf in de klas 

Bijvoorbeeld als jullie in de klas over iets praten en 

je mag het zelf weten of je wel of niet iets zegt. 

Ik stel uit mezelf vragen aan een ander. 

Bijvoorbeeld als jullie in de klas of op het plein over 

iets praten en je mag het zelf weten of je wel of niet 

iets vraagt.  

Ik zeg tegen anderen wat ze kunnen doen 

Bijvoorbeeld als je samen iets aan het maken bent. 
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Ik stap op een ander af 

Bijvoorbeeld als je als laatste buiten op het plein 

komt en iedereen is met elkaar aan het spelen.  

 

Ik zeg tegen anderen dat ze mee mogen doen. 

Bijvoorbeeld als je aan het spelen bent. 

Ik begin een praatje met iemand anders 

Bijvoorbeeld als je bij andere kinderen komt die niet 

zelf tegen je gaan praten. 

Ik begin een praatje met iemand anders. 

Bijvoorbeeld als je bij andere kinderen komt die niet 

zelf tegen je gaan praten.  

Sociale flexibiliteit Sociale flexibiliteit 

 Als een ander een goed idee heeft, pas ik mijn eigen 

idee aan.  

Bijvoorbeeld als je samen werkt of speelt. 

Als een ander wil overleggen, doe ik mee 

Bijvoorbeeld als je aan het samenspelen bent en je 

wilt allebei iets anders gaan doen. 

Als een ander wil overleggen, doe ik mee. 

Bijvoorbeeld als je aan het samenspelen bent en je 

wilt allebei iets anders gaan doen. 

Als ik moet kiezen denk ik aan wat de ander wil 

Bijvoorbeeld als je samen werkt of speelt. 

Als ik moet kiezen denk ik aan wat de ander wil. 

Bijvoorbeeld als je samen werkt of speelt. 

Ik verander mijn idee als een ander dat wil 

Bijvoorbeeld als een ander het heel belangrijk vindt 

dat iets gebeurt zoals hij of zij dat wil. 

Ik bedenk een ander idee als een ander dat wil. 

Bijvoorbeeld als een ander het geen goed idee vindt 

wat jij hebt bedacht. 

Als een ander zegt dat ik iets doe wat hij niet fijn 

vindt, doe ik wat anders 

Bijvoorbeeld als je samen werkt of speelt. 

 Als een ander iets doet waar ik het niet mee eens 

ben,  zoek ik een oplossing.  

Bijvoorbeeld als je samen werkt of speelt. 

Sociale autonomie Sociale autonomie 

Ik zeg wat ik ergens van vind 

Bijvoorbeeld als je zegt ‘dat is leuk’ of ‘dit is niet 

eerlijk’. 

Ik zeg wat ik ergens van vind. 

Bijvoorbeeld als je zegt ‘dat is leuk’ of ‘dit is niet 

eerlijk’. 

Ik zeg het als ik iets wel of niet wil 

Bijvoorbeeld als een ander een idee heeft of iets gaat 

doen waar jij mee te maken hebt.  

Ik zeg het als ik iets wel of niet wil. 

Bijvoorbeeld als een ander een idee heeft of iets gaat 

doen waar jij mee te maken hebt.  

Ik kom voor mezelf op 

Bijvoorbeeld als je duidelijk laat merken dat je het 

niet fijn vindt wat iemand doet.   

Ik kom voor mezelf op. 

Bijvoorbeeld als je duidelijk laat merken dat je het 

niet fijn vindt wat iemand doet.   

Als ik moet kiezen, kies ik wat ik zelf wil 

Bijvoorbeeld als je moet kiezen uit meerdere 

opdrachten, dan kies je niet persé wat een ander ook 

kiest.   

Als ik moet kiezen, kies ik wat ik zelf wil. 

Bijvoorbeeld als je moet kiezen uit meerdere 

opdrachten, dan kies je niet persé wat een ander ook 

kiest.   

Ik regel mijn eigen zaken 

Bijvoorbeeld als je een probleem hebt, dan zoek je 

zelf een oplossing.  

Ik regel mijn eigen zaken. 

Bijvoorbeeld als je een probleem hebt, dan zoek je 

zelf een oplossing.  

Impulsbeheersing Impulsbeheersing 

Ik wacht op mijn beurt 

Bijvoorbeeld als je in de klas een gesprek hebt met 

elkaar.  

Ik wacht op mijn beurt. 

Bijvoorbeeld als je in de klas een gesprek hebt met 

elkaar.  

Ik denk na voor ik iets doe 

Bijvoorbeeld als je iets moet doen, dan denk je eerst 

na wat wel en niet handig is.  

Ik denk na voor ik iets doe. 

Bijvoorbeeld als je iets moet doen, dan denk je eerst 

na wat wel en niet handig is.  

Ik zorg dat ik geen problemen krijg 

Bijvoorbeeld als je het niet met iemand eens bent, 

dan denk je na hoe je het kunt oplossen zonder ruzie 

te krijgen.  

Ik zorg dat ik geen problemen krijg. 

Bijvoorbeeld als je het niet met iemand eens bent, 

dan denk je na hoe je het kunt oplossen zonder ruzie 

te krijgen.  

Ik laat een ander met rust als hij bezig is 

Bijvoorbeeld als een ander aan het werk is, dan zorg 

je dat je geen onnodige geluiden of bewegingen 

maakt.  

Ik laat een ander met rust als hij bezig is. 

Bijvoorbeeld als een ander aan het werk is, dan zorg 

je dat je geen onnodige geluiden of bewegingen 

maakt.  

Ik houd me aan de regels 

Bijvoorbeeld, je zorgt dat je geen straf hoeft te 

krijgen.   

Ik houd me aan de regels. 

Bijvoorbeeld, je zorgt dat je geen straf hoeft te 

krijgen.   

Inlevingsvermogen Inlevingsvermogen 

Ik laat merken dat ik benieuwd ben naar wat een 

ander doet 

Bijvoorbeeld door vragen te stellen of door te kijken.  

Ik laat merken dat ik benieuwd ben naar wat een 

ander doet. 

Bijvoorbeeld door vragen te stellen of door te kijken.  

Ik zeg aardige dingen tegen anderen 

Bijvoorbeeld als je een compliment geeft over wat 

iemand doet of over hoe iemand er uit ziet.  

Ik doe aardig tegen een ander. 

Bijvoorbeeld door een compliment te geven over wat 

iemand doet of over hoe iemand er uit ziet.  

Als ik zie dat een ander hulp nodig heeft, vraag ik of 

ik kan helpen 

Bijvoorbeeld als iemand iets zwaars moet dragen of 

te klein is om iets te pakken.  

Als ik zie dat een ander hulp nodig heeft, vraag ik of ik 

kan helpen. 

Bijvoorbeeld als iemand iets zwaars moet dragen of te 

klein is om iets te pakken.  
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Als ik zie dat iemand iets voelt, leef ik met de ander 

mee 

Bijvoorbeeld als iemand pijn heeft, of verdrietig is, 

dan laat je merken dat je aan hem denkt. 

 

Als ik zie dat iemand iets voelt, leef ik met de ander 

mee. 

Bijvoorbeeld als iemand pijn heeft, of verdrietig is, 

dan laat je merken dat je aan hem denkt. 

 Ik luister naar het verhaal van een ander over wat hij 

meegemaakt heeft.  

 

Een factoranalyse waarin alle stellingen van de vragenlijst (de graadmeters en sociale 

vaardigheden) zijn opgenomen, leverde geen bruikbaar resultaat op. De factoranalyse is 

daarom in twee delen gedaan.  

De zes subschalen waren voor deze versie goed te herkennen als onafhankelijke 

schalen.  In factoranalyses die gedaan zijn op basis van de gegevens die gebruikt zijn voor 

deze verantwoording niet meer. Nieuw was dat nu ook de schalen Pestbeleving en 

Pestgedrag meegenomen werden in de factoranalyse. Een factoranalyse met twee 

factoren, om de hoofdschalen Betrokkenheid en Welbevinden zoals ze eerst werden 

samengesteld te onderscheiden, leverde zowel op de data van 2012 als op de huidige data 

geen bruikbaar resultaat op. 

De factoranalyse  voor de sociale vaardigheden onderscheidde niet alle vijf de 

vaardigheden goed. Schaal 1 (stellingen met betrekking tot impulsbeheersing) was als één 

complete schaal te herkennen die bovendien één factor vormde. 

Schaal 2 (Sociale flexibiliteit), 3 (Sociale autonomie) en 4 (Sociaal initiatief) zijn 

allen grotendeels te herkennen als schaal die daarnaast één factor vormt. Bij alle drie de 

schalen laadt één stelling telkens hoger op een andere factor. Dat hoeft in principe geen 

probleem te zijn, omdat alle schalen nog één stelling teveel bevatten. 

Schaal 5 (Inlevingsvermogen) is niet te herkennen als aparte schaal. Alle stellingen 

laden op Schaal 1 of Schaal 2. In paragraaf 1.3 is te lezen welke stappen zijn ondernomen 

om de stellingen dusdanig aan te passen dat alle schalen van de leerlingvragenlijst wel als 

onafhankelijke factoren naar voren komen in een factoranalyse.  
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Bijlage 4. Normering weergegeven op percentielniveau 

In onderstaande tabellen is de normering die is opgesteld op basis van de 

normeringssteekproef van de data die verkregen zijn van  1 september - 31 december 

2015. De normering is weergegeven in percentielen, zonder decimalen. De normering is 

als definitief ingevoerd in het systeem op 30 september 2016. De verschillende kleuren 

geven de indeling in kwartielen aan: 

- 0-24e percentiel: = rood; laag 

- 25-49e percentiel = oranje; benedengemiddeld 

- 50-74e percentiel = groen; bovengemiddeld 

- 75-100e percentiel = blauw; bovengemiddeld 

 

Voor gebruikers van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat is een toelichting op de 

indeling in percentielen en kwartielen (kleuren) opgenomen in de handleiding, alsmede 

een handreiking bij interpretatie van de scores. 

Betrokkenheid 

 

Ruwe 

score 

Percentielen Betrokkenheid 

jongens meisjes 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 1 

14 1 2 

15 2 3 

16 4 6 

17 5 8 

18 7 13 

19 14 19 

20 20 27 

21 29 34 

22 39 40 

23 49 50 

24 59 61 

25 63 70 

26 72 78 
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27 81 86 

28 85 92 

29 92 95 

30 96 97 

31 98 98 

32 100 100 

Welbevinden 

Ruwe 

score 

Percentielen Welbevinden 

jongens meisjes 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 1 0 

12 1 0 

13 2 1 

14 3 2 

15 4 2 

16 5 3 

17 7 3 

18 10 7 

19 16 9 

20 20 14 

21 24 18 

22 31 26 

23 38 32 

24 47 41 

25 56 49 

26 65 55 

27 70 66 

28 76 72 

29 83 82 

30 89 88 

31 95 94 

32 100 100 

 

 

Relatie andere kinderen 
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Ruwe 

score 

Percentielen Relatie andere kinderen 

jongens meisjes 

4 1 0 

5 1 1 

6 1 2 

7 3 5 

8 4 6 

9 7 9 

10 12 14 

11 17 20 

12 26 31 

13 40 46 

14 59 65 

15 81 83 

16 100 100 

 

Autonomie 

Ruwe 

score 

Percentielen Autonomie 

jongens meisjes 

4 1 1 

5 4 3 

6 8 6 

7 14 13 

8 29 26 

9 42 39 

10 55 54 

11 69 69 

12 81 82 

13 91 90 

14 96 96 

15 99 99 

16 100 100 
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Pestbeleving 

Ruwe score Percentielen Pestbeleving 

 jongens meisjes 

4 0 0 

5 0 0 

6 1 0 

7 3 1 

8 3 1 

9 4 2 

10 6 5 

11 10 6 

12 17 13 

13 26 21 

14 39 29 

15 57 46 

16 100 100 

 

Pestgedrag 

Ruwe score Percentielen Pestgedrag 

 jongens meisjes 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 1 0 

9 1 1 

10 2 1 

11 3 1 

12 9 4 

13 20 7 

14 32 13 

15 48 27 

16 100 100 
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Bijlage 5. Instructies voor betrouwbaarheids- en 

valideringsonderzoek 

Instructie betrouwbaarheidsonderzoek (test-hertest) 

 

Instructie  

Test-hertestonderzoek ZIEN!-leerlingvragenlijst 

 

Inhoud envelop 

 Instructie algemeen 

 Instructie klaarzetten vragenlijst 

 Instructie voorafgaand aan invullen vragenlijst  

 Printinstructie  

 2 etiketten per leerling 

 

Stap 1: Selecteren leerling(en) 

1a. Selecteer de laatste jongen van de alfabetische klassenlijst.  

Wanneer meerdere leerlingen van uw klas de vragenlijst invullen: 

1b. Selecteer het laatste meisje van de alfabetische klassenlijst. 

1c. Selecteer de een-na-laatste jongen van de alfabetische klassenlijst. 

Enz., totdat u genoeg leerlingen heeft geselecteerd om mee te werken aan het 

onderzoek. 

Vullen alle leerlingen van de klas de vragenlijsten in? Dan kun je deze stap 

vanzelfsprekend overslaan. 

 

Stap 2: Invullen ZIEN!-leerlingvragenlijst 

2a. Zet de ZIEN!-leerlingvragenlijst klaar in ParnasSys voor de betreffende leerlingen  

(zie instructie voor klaarzetten van de vragenlijst).  

2b. Geef leerlingen instructie voor het invullen van de vragenlijst. 

2c. Leerlingen vullen de ZIEN!-leerlingvragenlijst in tussen 4 en 8 april. 

2d. Geeft leerlingen nogmaals instructie voor het invullen van de vragenlijst 

2e. Leerlingen vullen de ZIEN!-leerlingvragenlijst nogmaals in tussen 18 en 22 april. 

2f. Druk beide ingevulde vragenlijsten af (zie Printinstructie).  

 

Stap 3: Etiketten 

3a. Geef op de twee etiketten met hetzelfde nummer aan of de leerling een jongen of 

een meisje is en vul de leeftijd en de groep in.  

3b. Plak de etiketten op de afgedrukte ZIEN!-vragenlijsten. Zorg dat de naam van de 

leerling niet meer zichtbaar is. 

Door te werken met nummers en etiketten worden de vragenlijsten 

geanonimiseerd, maar kunnen de vragenlijsten van dezelfde leerling wel met 

elkaar vergeleken worden.  

 

Let goed op dat de nummers van de vragenlijsten van dezelfde leerling 

overeenkomen! Je hebt telkens twee etiketten met hetzelfde nummer, deze 
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gebruik je voor dezelfde leerling, één etiket voor ronde 1 en één etiket voor 

ronde 2. 

 

Stap 4: Retourneren 

4a. Lever de vragenlijsten in bij de contactpersoon zodat deze alle vragenlijsten voor 20 

april terug kan sturen.  

 

Instructie valideringsonderzoek (externe criteria) 

 

Instructie  

Vergelijking vier vragenlijsten 

 

Inhoud van envelop: 

 Instructie vergelijking vier vragenlijsten (dit blad) 
 Printinstructie (t.b.v. ZIEN! leerlingvragenlijst) 

 Instructie klaarzetten ZIEN!-leerlingvragenlijst 
 Instructie aan leerlingen voorafgaand aan invullen ZIEN!-leerlingvragenlijst 

 Instructie voorafgaand aan invullen SVL 

 Administratielijst nummering leerlingen met inlogcode SCL 

 

Per leerling: 

 Vragenlijst ‘VPV’, met genummerd etiket (oranje vragenlijst) 
 Vragenlijst ‘NPV-J-2’, met genummerd etiket (groene vragenlijst) 

 Los genummerd etiket 

 

Stap 1: Selecteren leerling 

1a. Selecteer de 1e jongen van de alfabetische klassenlijst.  

Wanneer meerdere leerlingen uit uw groep de vragenlijsten invullen:  

1b. Selecteer het 1e meisje van de alfabetische klassenlijst. 

1c. Selecteer de 2e jongen van de alfabetische klassenlijst. 

Enz., totdat u genoeg leerlingen heeft geselecteerd om mee te werken aan het 

onderzoek. 

Vullen alle leerlingen van de klas de vragenlijsten in? Dan kunt u deze stap 

vanzelfsprekend overslaan. 

(Het is belangrijk voor het onderzoek dat de leerlingen die meewerken random worden 

gekozen.) 

 

Stap 2: Invullen Administratielijst nummering 

2a. U heeft per leerling een pakketje gekregen met daarin 2 vragenlijsten met daarop 

een nummer en een los genummerd etiket. Schrijf achter de betreffende nummers op de 

administratielijst de leerlingen die meewerken aan het onderzoek.  

Op de administratielijst staan de nummers die op de vragenlijsten staan naar uw school 

zijn gestuurd. Werken er meerdere leerkrachten op uw school aan dit onderzoek mee, 

dan gebruikt u dus niet alle nummers op de administratielijst.  
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2b. Bewaar deze lijst goed en gebruik deze telkens om de juiste vragenlijst aan de juiste 

leerling uit te delen. Het is belangrijk dat de leerling telkens hetzelfde nummer krijgt bij 

het invullen van de vragenlijsten! 

 

Stap 3: Invullen vragenlijsten  

3a. Laat de leerling(en) de ‘NPV-J-2’ (groene vragenlijst) invullen.  

3b. Laat de leerling(en) de ‘SVL’ invullen (digitaal).  

 Zie ook de aparte instructie bij het klaarzetten van de SVL. 

3c. Laat de leerling(en) de ‘VPV’ (oranje vragenlijst) invullen.  

3d. Laat de leerling(en) de ZIEN!-leerlingvragenlijst invullen (digitaal). 

Heeft u ook meegewerkt aan onderzoek 2, dan kunt u de ingevulde vragenlijsten 

van ronde 2 (18-22 april) van dit onderzoek hiervoor gebruiken en hoeft u deze 

niet opnieuw in te laten vullen. U stuurt deze wel opnieuw op! 

Zie hiervoor ook de aparte instructie voor het klaarzetten van de 

leerlingvragenlijst en het instrueren van de leerlingen. 

 

We raden u aan om leerlingen nooit meer dan één vragenlijst per dag in te laten vullen, 

om overvraging van de leerlingen te voorkomen. 

 

 Let op dat de leerlingen NOOIT hun naam noteren op een vragenlijst. 

 

Stap 4: Etiketten 

4a. Geef op de etiketten aan of de leerling een jongen of een meisje is en vul de leeftijd 

en het leerjaar van de leerling in.  

4b. Druk de ZIEN!-leerlingvragenlijst af (zie Printinstructie).  

4c. Plak het losse etiket op de afgedrukte ZIEN!-leerlingvragenlijst. Zorg dat de naam 

van de leerling niet meer zichtbaar is.  

Door te werken met nummers en etiketten worden de vragenlijsten 

geanonimiseerd, maar kunnen de vragenlijsten wel per leerling met elkaar 

vergeleken worden.  

  

Let goed op dat de nummers van de vragenlijsten voor dezelfde leerling telkens 

overeenkomen! U heeft telkens vier etiketten/vragenlijsten met hetzelfde 

nummer, deze gebruikt u voor dezelfde leerling. In uw administratielijst kunt u 

kijken welke leerling welk nummer heeft. 

 

Stap 5: Retourneren 

5a. Lever per leerling de twee ingevulde vragenlijsten en de print van de ingevulde 

ZIEN!-leerlingvragenlijst in bij de contactpersoon, zodat deze alle vragenlijsten voor 1 

juni terug kan sturen (De SVL-resultaten kunnen wij zelf opvragen). De administratielijst 

met nummers en namen retourneert u niet. 
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Bijlage 6. Aanvullende tabellen hoofdstuk 4-6 

In deze bijlage zijn tabellen te vinden waarnaar in hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt verwezen. 

 

In bijlage 6.2, 6.3 en 6.4 worden (significante) verschillen tussen gemiddelden 

weergegeven. Gemarkeerde cellen geven aan dat er significante verschillen gevonden zijn 

tussen de gemiddelden binnen de schaal. Een vet en cursief weergegeven gemiddelde geeft 

gaan dat deze significant hoger is dan een normaal weergegeven gemiddelde. 
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Bijlage 6.1 Verdeling van de scores m.b.t. skewness en kurtosis 

Figuur B6.1.1. Verdeling van de scores m.b.t. skewness en kurtosis voor jongens 
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Figuur B6.1.2. Verdeling van de scores m.b.t. skewness en kurtosis voor meisjes 
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Bijlage 6.2 Gegevens van de schalen uitgesplitst over de regio’s 

 

Tabel B6.2.1 

Gegevens van de schalen uitgesplitst over de regio’s 

Schaal Regio 

Jongens Meisjes 

N M SD N M SD 

Betrokkenheid 

noord 40 24,15 4,38 49 24,41 3,81 

oost 110 23,21 4,01 114 22,70 3,75 

west 251 24,32 3,86 243 23,58 4,02 

zuid 98 23,23 3,8 94 22,20 4,39 

Welbevinden 

noord 40 24,75 5,03 49 26,41 3,70 

oost 110 24,44 4,53 114 25,06 4,03 

west 251 24,70 4,86 243 25,42 4,59 

zuid 98 24,42 4,29 94 25,01 4,03 

Relatie andere 
kinderen 

noord 40 14,13 2,16 49 13,35 2,53 

oost 110 13,33 2,54 114 13,29 2,31 

west 251 13,49 2,24 243 13,15 2,66 

zuid 98 13,39 2,47 94 13,02 2,24 

Autonomie 

noord 40 10,68 2,62 49 10,35 2,38 

oost 110 9,87 2,58 114 10,07 2,35 

west 251 10,28 2,58 243 10,32 2,53 

zuid 98 9,78 2,33 94 10,02 2,50 

Pestbeleving 

noord 40 14,27 2,28 49 14,67 1,93 

oost 110 14,07 2,51 114 15,18 1,58 

west 251 14,4 2,12 243 14,63 1,96 

zuid 98 14,44 1,89 94 14,69 1,81 

Pestgedrag 

noord 40 15,03 1,33 49 25,45 1,29 

oost 110 14,51 1,72 114 25,49 1,24 

west 251 14,88 1,60 243 15,43 1,19 

zuid 98 15,04 1,43 94 15,50 ,98 
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Bijlage 6.3 Gegevens van de schalen uitgesplitst voor de 

schoolcategorieën  

 

Tabel B6.3.1 

Gegevens van de schalen uitgesplitst over de schoolcategorieën 

Schaal Schoolcategorie 

Jongens Meisjes 

N M SD N M SD 

Betrokkenheid 

< 15% gewogen leerlingen 394 23,97 3,93 394 23,26 3,97 

15-24% gewogen leerlingen 47 23,15 3,82 48 23,12 4,35 

25 -49% gewogen leerlingen 41 22,83 3,55 41 22,12 4,32 

> 50% gewogen leerlingen 5 26,00 3,32 5 22,80 3,35 

sbo 12 25,17 5,86 12 25,50 4,60 

Welbevinden 

< 15% gewogen leerlingen 394 24,64 4,68 394 25,31 4,23 

15-24% gewogen leerlingen 47 23,74 4,79 48 25,52 4,13 

26 -49% gewogen leerlingen 41 24,05 4,34 41 24,83 4,70 

> 50% gewogen leerlingen 5 28,20 3,19 5 30,00 2,35 

sbo 12 26,58 5,25 12 26,08 5,20 

Relatie andere 
kinderen 

< 15% gewogen leerlingen 394 13,59 2,30 394 13,26 2,38 

15-24% gewogen leerlingen 47 12,89 2,44 48 12,75 2,89 

26 -49% gewogen leerlingen 41 13,22 2,64 41 12,68 3,08 

> 50% gewogen leerlingen 5 11,80 2,39 5 14,00 1,41 

sbo 12 13,92 2,39 12 13,33 2,35 

Autonomie 

< 15% gewogen leerlingen 394 10,09 2,55 394 10,18 2,49 

15-24% gewogen leerlingen 47 10,21 2,53 48 10,13 2,26 

26 -49% gewogen leerlingen 41 9,73 2,18 41 10,51 2,56 

> 50% gewogen leerlingen 5 11,00 2,45 5 11,00 2,35 

sbo 12 11,83 3,19 12 10,25 2,49 

Pestbeleving 

< 15% gewogen leerlingen 393 14,39 2,20 394 14,76 1,85 

15-24% gewogen leerlingen 47 14,04 2,05 48 14,79 1,95 

27 -49% gewogen leerlingen 41 14,32 1,98 41 14,88 1,50 

> 50% gewogen leerlingen 5 14,20 2,49 5 14,20 3,49 

sbo 12 13,58 2,75 12 14,92 2,23 

Pestgedrag 

< 15% gewogen leerlingen 393 14,87 1,61 394 15,54 1,02 

15-24% gewogen leerlingen 47 14,85 1,20 48 15,35 1,18 

27 -49% gewogen leerlingen 41 14,80 1,45 41 15,22 1,15 

> 50% gewogen leerlingen 5 14,20 2,05 5 14,20 4,02 

sbo 12 14,17 2,21 12 14,58 2,47 
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Bijlage 6.4 Gegevens van de schalen uitgesplitst voor leerjaar 

 

Tabel B6.4.1 
Gegevens van de schalen uitgesplitst voor leerjaar 

Schaal Leerjaar 

Jongens Meisjes 

N M SD N M SD 

Betrokkenheid 

5 5 24,40 3,65 9 23,44 3,40 

6 26 24,31 3,18 30 22,97 4,87 

7 32 22,84 3,80 48 23,13 3,42 

8 33 23,42 3,54 31 24,26 3,50 

Welbevinden 

5 5 25,60 4,10 9 26,89 3,44 

6 26 24,65 4,78 30 26,40 3,29 

7 32 22,63 4,74 48 24,77 4,55 

8 33 25,15 3,71 31 26,00 3,34 

Relatie andere 
kinderen 

5 5 13,80 2,59 9 12,56 2,60 

6 26 13,65 2,13 30 13,13 2,21 

7 32 13,25 2,09 48 13,62 1,96 

8 33 13,91 1,94 31 13,94 1,81 

Autonomie 

5 5 10,60 1,95 9 8,89 2,67 

6 26 10,31 2,41 30 10,17 2,57 

7 32 9,63 2,31 48 10,75 2,01 

8 33 10,79 2,27 31 10,94 2,05 

Pestbeleving 

5 5 6,40 ,55 9 5,67 2,12 

6 26 4,85 1,85 30 4,83 1,82 

7 32 5,44 1,97 48 4,88 1,82 

8 33 4,82 1,55 31 4,35 ,95 

Pestgedrag 

5 5 5,00 1,22 9 4,56 1,01 

6 26 5,00 1,39 30 4,60 1,19 

7 32 5,31 1,84 48 4,60 1,97 

8 33 4,73 1,18 31 4,29 ,94 
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Bijlage 6.5 Itemgegevens per normgroep 

 

Tabel B6.5.1 

Itemgegevens per normgroep 

Sch
aal Item 

Jongens Meisjes 

M SD Rit M SD Rit 

B
etro

kken
h

eid
 

s01 3,11 ,76 ,43 3,34 ,74 ,41 

s02 2,84 ,81 ,49 3,03 ,77 ,55 

s03 2,79 ,85 ,42 2,85 ,84 ,43 

s04 3,04 ,79 ,48 2,99 ,83 ,42 

s05 2,80 ,86 ,47 2,73 ,85 ,50 

s06 2,75 ,83 ,48 2,61 ,83 ,52 

s07 3,07 ,76 ,48 2,99 ,81 ,49 

s08 3,08 ,79 ,42 3,01 ,80 ,47 

W
elb

evin
d

en
 

s09 2,93 ,89 ,63 3,04 ,84 ,60 

s10 2,67 ,85 ,52 2,80 ,84 ,52 

s11 3,13 ,83 ,53 3,25 ,74 ,46 

s12 2,92 ,88 ,57 3,13 ,81 ,59 

s13 3,09 ,85 ,50 3,19 ,80 ,50 

s14 3,16 ,83 ,44 3,19 ,77 ,50 

s15 3,26 ,80 ,58 3,55 ,68 ,55 

s16 3,20 ,87 ,58 3,38 ,75 ,58 R
elatie an

d
ere 

kin
d

eren
 

s17 3,22 ,77 ,36 3,22 ,77 ,43 

s18 3,58 ,74 ,60 3,61 ,70 ,63 

s19 3,06 ,89 ,53 2,98 ,84 ,56 

s20 3,44 ,87 ,57 3,44 ,84 ,56 

A
u

to
n

o
m

ie 

s21 2,64 ,90 ,58 2,67 ,89 ,56 

s22 2,46 ,87 ,61 2,57 ,86 ,57 

s23 2,82 ,89 ,49 2,80 ,89 ,56 

s24 2,18 ,74 ,44 2,15 ,74 ,40 

P
estb

elevin
g 

s25 1,46 ,74 ,60 1,31 ,59 ,56 

s26 1,43 ,74 ,69 1,27 ,60 ,56 

s27 1,38 ,71 ,59 1,32 ,65 ,54 

s28 1,42 ,70 ,61 1,30 ,63 ,58 

P
estged

rag 

s29 1,35 ,61 ,53 1,16 ,51 ,48 

s30 1,29 ,57 ,49 1,14 ,51 ,50 

s31 1,23 ,56 ,44 1,12 ,45 ,38 

s32 1,33 ,61 ,45 1,15 ,49 ,33 
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Bijlage 6.6 Demografische gegevens steekproeven 

betrouwbaarheidsanalyses 

 

Tabel B6.6.1 

Verdeling per regio en schoolcategorie 

  Landelijk Jongens (N = 750) Meisjes (N = 750) 

Regio 

noord 10,0% 10,0% 10,0% 

oost 22,3% 22,3% 22,3% 

west 48,1% 48,1% 48,1% 

zuid 19,6% 19,6% 19,6% 

Schoolcategorie 

1 78,8% 78,9% 82,0% 

2 9,7% 6,1% 6,3% 

3 8,3% 7,7% 8,1% 

4 1,1% 1,1% 1,2% 

5 2,3% 6,1% 2,4% 
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Bijlage 6.7 Demografische gegevens steekproeven test-

hertestbetrouwbaarheid 

 

 

Tabel B6.7.1 

Verdeling per regio 

Regio Landelijk Jongens (N = 96) Meisjes (N = 118) 

noord 10,0% 0,0% 0,0% 

oost 22,3% 42,4% 42,4% 

west 48,1% 32,2% 32,3% 

zuid 19,6% 34,4% 25,4% 

 

 

Tabel B6.7.2 

Verdeling over de leerjaren 

  

Jongens Meisjes 

N % N % 

Groep 5 5 5,2% 9 7,6% 

Groep 6 26 27,1% 30 25,4% 

Groep 7 32 33,3% 48 40,7% 

Groep 8 33 34,4% 31 26,3% 

Totaal 96 100% 118 100% 
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Bijlage 6.8 Itemgegevens vraagonzuiverheid per normgroep 

 

Tabel B6.8.1 

Itemgegevens vraagonzuiverheid per normgroep 

Schaal Item Chi-square p N ES (95% CI) Class   

Betrokkenheid 

 

 

 

 

S1 25,54 ,00 1450 -,16 (-,23    -,09) BB- 

S2 12,7 ,00 1458 -,12 (-,19    -,04) AA 

S3 0,04 ,84 1457 -,01 (-,09     ,07) AA 

S4 9,43 ,00 1443 ,14 ( ,06     ,22) AA 

S5 12,67 ,00 1448 ,15 ( ,07     ,22) AA 

S6 16,69 ,00 1461 ,17 ( ,09     ,25) BB+ 

S7 12,39 ,00 1449 ,12 ( ,04     ,19) AA 

S8 10,23 ,00 1439 ,13 ( ,05     ,21) AA 

Welbevinden 

 

 

 

 

 

 

S9 0,84 ,36 1451 -,03 (-,11     ,05) AA 

S10 3,46 ,06 1457 -,08 (-,16    -,00) AA 

S11 2,04 ,15 1426 -,06 (-,14     ,01) AA 

S12 14,15 ,00 1446 -,12 (-,20    -,04) AA 

S13 1,06 ,30 1419 -,04 (-,12     ,04) AA 

S14 0,14 ,71 1461 ,01 (-,07     ,09) AA 

S15 16,85 ,00 1400 -,16 (-,23    -,08) BB- 

S16 12,71 ,00 1436 -,15 (-,23    -,07) AA 

Relatie andere 

kinderen 

 

 

S17 1,09 ,30 1441 ,04 (-,04     ,11) AA 

S18 1,16 ,28 1357 -,04 (-,11     ,04) AA 

S19 10,31 ,00 1456 ,13 ( ,04     ,21) AA 

S20 0,39 ,53 1404 ,05 (-,04     ,14) AA 

Autonomie 

 

S21 0,53 ,47 1442 ,05 (-,03     ,14) AA 

S22 1,41 ,24 1452 -,04 (-,12     ,04) AA 

S23 1,94 ,16 1447 ,07 (-,02     ,16) AA 

S24 4,50 ,03 1463 ,07 ( ,00     ,15) AA 

Pestbeleving 

 

S25 15,75 ,00 1447 ,12 ( ,05     ,20) AA 

S26 19,25 ,00 1428 ,15 ( ,08     ,22) AA 

S27 1,73 ,19 1429 ,05 (-,03     ,12) AA 

S28 8,63 ,00 1424 ,10 ( ,03     ,17) AA 

Pestgedrag 

 

 

S29 32,85 ,00 1390 ,17 ( ,11     ,23) BB+ 

S30 24,29 ,00 1311 ,14 ( ,08     ,20) AA 

S31 13,67 ,00 1326 ,10 ( ,04     ,16) AA 

S32 37,12 ,00 1396 ,17 ( ,12     ,23) BB+ 
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Bijlage 6.9 Demografische gegevens steekproeven valideringsonderzoek 

 

Tabel B6.9.1 

Verdeling per regio en schoolcategorie 

  Landelijk Jongens (N = 750) Meisjes (N = 750) 

Regio 

noord 10,0% 10,0% 10,0% 

oost 22,3% 22,3% 22,3% 

west 48,1% 48,1% 48,1% 

zuid 19,6% 19,7% 19,6% 

Schoolcategorie 

1 78,8% 78,5% 81,9% 

2 9,7% 6,3% 6,4% 

3 8,3% 7,9% 8,1% 

4 1,1% 1,2% 1,2% 

5 2,3% 6,1% 2,4% 
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Bijlage 6.10 Factoranalyse ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat  

 

Tabel B6.10.1. Resultaten factoranalyse ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

Tabel B6.10.1 

Resultaten factoranalyse ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat  Ite
m

 

Jongens Meisjes B
e
tro

k
k
e
n
h
e
id

 

W
e
lb

e
v
in

d
e
n
 

R
e
la

tie
 a

n
d
e
re

 

k
in

d
e
re

n
 

A
u
to

n
o
m

ie
 

P
e
s
tb

e
le

v
in

g
 

P
e
s
tg

e
d
ra

g
 

B
e
tro

k
k
e
n
h
e
id

 

W
e
lb

e
v
in

d
e
n
 

R
e
la

tie
 a

n
d
e
re

 

k
in

d
e
re

n
 

A
u
to

n
o
m

ie
 

P
e
s
tb

e
le

v
in

g
 

P
e
s
tg

e
d
ra

g
 

01 ,52 ,34 -,09 ,02 ,11 -,10 ,40 ,39 ,27 -,07 ,11 -,28 

02 ,61 ,24 -,2 -,08 ,13 -,10 ,57 ,24 ,22 -,05 ,12 -,23 

03 ,43 ,24 ,02 ,09 ,10 ,01 ,43 ,17 ,19 ,09 ,06 -,19 

04 ,56 ,03 ,26 ,06 ,11 -,19 ,52 ,10 ,16 ,09 ,10 -,15 

05 ,60 ,12 ,12 ,18 ,06 -,06 ,69 ,10 ,01 ,19 -,01 -,02 

06 ,67 -,08 ,14 ,22 ,01 -,00 ,68 ,10 -,05 ,11 -,19 ,07 

07 ,56 ,08 ,25 ,21 -,09 -,01 ,59 ,12 -,01 ,21 -,24 ,05 

08 ,51 ,07 ,28 ,29 ,07 -,08 ,59 ,18 ,08 ,18 -,10 ,00 

09 ,28 ,69 -,02 ,06 -,01 -,07 ,22 ,69 ,11 ,02 ,07 -,13 

10 ,48 ,53 -,05 ,03 -,06 ,05 ,39 ,55 ,04 ,18 ,05 -,02 

11 ,35 ,48 ,12 ,09 -,04 ,00 ,40 ,42 ,19 ,07 -,18 -,05 

12 ,39 ,62 -,07 ,02 -,01 -,03 ,32 ,65 ,17 ,04 ,07 -,12 

13 ',02 ,61 ,26 ,17 ,06 -,10 ,10 ,64 -,15 ,12 -,15 ,05 

14 ,03 ,60 ,17 ,14 -,04 -,08 ,12 ,59 -,09 ,18 -,09 ,12 

15 ,04 ,72 ,13 ,10 ,01 -,04 ,00 ,70 -,07 ,11 -,07 -,07 

16 ,02 ,71 ,15 ,13 ,01 -,06 ,08 ,71 -,09 ,12 -,09 -,03 

17 ,24 ,28 ,47 ,10 -,03 -,03 ,17 ,18 ,63 ,13 -,05 -,06 

18 ,11 ,16 ,73 ,03 -,24 ,05 ,00 ,17 ,76 ,12 -,26 -,05 

19 ,20 ,17 ,59 ,15 -,17 -,10 ,26 ,15 ,53 ,16 -,32 ,01 

20 ,10 ,07 ,76 ,04 -,19 ,08 ,11 ,09 ,68 ,10 -,37 ,09 

21 ,13 ,16 ,05 ,77 -,02 -,10 ,15 ,20 ,10 ,71 ,02 -,13 

22 ,12 ,17 ,08 ,75 ,08 ,02 ,16 ,20 ,04 ,72 -,05 ,04 

23 ,17 ,06 ,01 ,65 ,10 -,01 ,10 ,14 ,16 ,74 -,01 -,13 

24 ,13 ,14 ,11 ,60 ,06 ,04 ,21 ,05 ,10 ,52 -,10 ,16 

25 -,05 -,01 -,08 -,08 ,77 ´,07 -,02 -,10 -,12 -,01 ,72 ,22 

26 ,03 -,06 -,10 -,09 ,72 ´,27 ,00 -,09 ,10 -,10 ,70 ,20 

27 -,04 ,03 -,25 ,01 ,70 ´,11 -,06 ,04 ,34 -,02 ,60 ,03 

28 -,04 ,02 -,14 -,14 ,71 ´,24 -,08 -,05 ,17 ,01 ,69 ,17 

29 -,08 -,04 -,04 -,06 ,28 ,64 -,03 ,05 ,14 ,04 ,30 ,57 

30 -,10 -,11 ,10 ,03 ,24 ,66 ,07 -,06 -,01 ,01 ,19 ,66 

31 -,08 -,07 ,01 ,03 ,20 ,59 -,02 ,09 -,01 -,17 ,06 ,69 

32 -,03 -,03 -,11 -,03 -,04 ,73 -,10 -,07 -,10 ,05 ,07 ,43 
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Bijlage 6.11 Demografische gegevens steekproeven onderzoek naar 

externe validiteit 

 

 

Tabel B6.11.1 

Verdeling per regio 

  Landelijk 
Steekproef 

(N=134) 

Regio 

noord 10,0% 0,0% 

oost 22,3% 53,0% 

west 48,1% 47,0% 

zuid 19,6% 0,0% 

 

 

Tabel B6.11.2 

Verdeling over de basisschoolgroepen 

 N % 

Groep 5 21 15,7 

Groep 6 47 35,1 

Groep 7 63 47,0 

Groep 8 3 2,2 

Totaal  134 100 

 

 

 

  



76 | P a g i n a                                                       Verantwoording ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

 

Bijlage 6.12 Relaties tussen schalen van ZIEN! en externe criteria 

 

Tabel B6.12.1 

Correlaties tussen schalen van ZIEN! en SVL, NPV-J2 en VPV 

  

B
etro

kken
h

eid
 

W
elb

evin
d

en
 

R
elatie

 an
d

ere kin
d

eren
 

A
u

to
n

o
m

ie
 

P
estb

elevin
g 

P
estged

rag 

Sch
o

o
lvragen

lijst 

Concentratie in de klas ,35** ,25** ,08 ,06 -,21 -,30** 

Huiswerkattitude ,26** ,31** ,02 ,08 -,10 -,24* 

Leertaakgerichtheid ,29** ,52** ,04 ,19* -,06 ,32** 

Motivationele houding ,35** ,39** ,06 ,12 -,15 ,32** 

Plezier op school ,16 ,34** ,23* ,12 -,29** ,20* 

Relatie met leerkrachten ,12 ,46** ,17 ,14 -,25** -,36** 

Sociaal aanvaard voelen ,25** -,04 ,64** ,25** -,74** -,17 

Welbevinden ,23* ,28** ,47** ,22* -,58** -,29* 

Sociale vaardigheid ,26** ,00 ,28** ,07 -,31** -,03 

Uitdrukkingsvaardigheid ,31** -,04 ,22* ,06 -,30** -,01 

Zelfvertrouwen bij proefwerken ,14 ,21* ,01 ,00 -,12* -,26** 

Zelfvertrouwen ,33** ,08 ,24* ,06 -,34** -,10 

Pest anderen -,14 -,44 -,44** -,18 ,44** ,28** 

Gepest worden -,17 ,01 -,37** -,17 ,52** ,19 

N
P

V
-J2

 

Inadequatie -,23** ,00 -,46** -,23** ,57** ,16 

Volharding ,35** ,41** ,08 ,10 -,12 -,20* 

Sociale inadequatie -,17* -,02 -,34** -,17* ,34** ,11 

Recalcitrantie ,10 -,12 -,44** -,17 ,56** ,35** 

Dominantie ,23** ,03 ,16 ,05 -,16 ,03 

V
P

V
 

Relationele vaardigheden ,33** ,16 ,44** ,24** ,31** -,18* 

Affectieve vaardigheden ,39** ,42** ,26** ,24** -,13 -,07 

Zelfsturing ,43** ,37** ,34** ,22** -,15 -,05 

Zelfbewustzijn ,25** ,32** ,14 ,10 -,18* -,09 
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Tabel B6.12.2 

Factoranalyse schalen ZIEN! en SVL 

  1 2 3 4 5 

Concentratie in de klas -,215 ,850 ,098 ,118 -,147 

Huiswerkattitude -,016 ,785 ,391 ,095 -,025 

Leertaakgerichtheid ,064 ,692 ,514 ,216 -,173 

Betrokkenheid -,182 ,296 -,102 ,871 ,004 

Plezier op school -,244 ,320 ,794 ,066 ,069 

Relatie met leerkrachten -,194 ,300 ,694 ,021 -,370 

Welbevinden (ZIEN!) ,181 ,121 ,455 ,711 -,297 

Sociaal aanvaard voelen -,899 ,028 ,213 ,086 ,057 

Relatie andere kinderen -,670 -,200 ,146 ,575 -,001 

Gepest worden ,745 -,321 ,046 ,063 ,156 

Pestbeleving ,832 ,023 -,178 -,072 -,004 

Pest anderen ,690 -,153 ,056 ,002 ,392 

Pestgedrag ,128 -,130 -,133 -,109 ,869 
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Bijlage 7. Aanvulling n.a.v. initiële beoordeling – mei ‘18 

15 mei 2018 

 

De COTAN heeft naar aanleiding van de initiële beoordeling (ontvangen 9-4-2018) 

gevraagd om een aantal aanvullende gegevens. Dat betreft gegevens met betrekking tot 

de representativiteit van de normeringsteekproeven, met name de variabele leeftijd (of 

leerjaar). Deze zijn te vinden in paragraaf 1. Daarnaast in deze paragraaf ook een 

correctie van tabel 4.2 zoals te vinden op pagina 27 van deze verantwoording 

opgenomen. De standaardmeetfout was incorrect berekend. 

 In paragraaf twee zijn de waardes voor de interne consistentie te vinden die horen 

bij de normeringssteekproeven. De gegevens in hoofdstuk 5.1 waren afkomstig uit een 

andere steekproef uit hetzelfde databestand.  

 

1. Normering 

 

1.1 Representativiteit normeringssteekproeven: leeftijd en leerjaar 

Gegevens met betrekking tot de verdeling over de leerjaren en verschillende leeftijden zijn 

alsnog verstrekt door de technisch ontwikkelaar van ZIEN!. Voor het grootste gedeelte van 

de leerlingen in de normeringssteekproef was het leerjaar en de leeftijd te achterhalen. 

Voor 36 jongens en 40 meisjes waren de gegevens niet meer te achterhalen. Deze 

leerlingen zijn buiten beschouwing gelaten bij de beschrijving van de verdeling van de 

leeftijden en leerjaren over de normgroepen. 

 Alle leerjaren en leeftijden worden goed vertegenwoordigd in de 

normeringssteekproeven. Zowel voor jongens als meisjes is leerjaar 5 iets 

ondervertegenwoordigd ten gunste van leerjaar 7. Slechts een aantal leerlingen zijn 7 of 

12 jaar. De gegevens zijn afkomstig uit vragenlijsten ingevuld tussen 1 september en 31 

december. In die periode zijn de leerlingen in leerjaar 5-8 normaliter minimaal 8 jaar en 

zullen nog weinig leerlingen 12 jaar zijn geworden. Dat komt overeen met de verdeling 

binnen de steekproeven. 

 

Tabel 1.1 
Demografische gegevens normgroepen 

  Jongens (N = 463) Meisjes (N = 460) 

Leerjaar 

5 21,4% 21,1% 

6 24,3% 24,3% 

7 28,3% 28,3% 

8 26,3% 26,3% 
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Leeftijd 
 

7 1,8% 1,9% 

8 15,8% 17,0% 

9 25,7% 25,0% 

10 24,6% 25,9% 

11 26,8% 27,2% 

12 5,2% 3,0% 

13 0,1% 0,0% 

 

Voor de variabelen ‘leerjaar’ en ‘leeftijd’ is met behulp van een t-toets nagegaan of er 

verschillen zijn tussen de gemiddelden van de zes verschillende categorieën van de 

vragenlijst. Tabel 1.2 en 1.3 geven daarvan een overzicht weer. Voor alle gemiddelden van 

beide variabelen geldt dat er geen significante verschillen zijn tussen leerjaren of leeftijden. 

Beide variabelen hebben dus geen significant effect op de resultaten van de vragenlijst. 

 

Tabel 1.2 

Gegevens van de schalen uitgesplitst voor leerjaar 

Schaal Leerjaar 

Jongens Meisjes 

N M SD N M SD 

Betrokkenheid 

5 99 23,45 4,02 97 22,87 4,28 

6 119 23,98 4,10 112 22,78 4,05 

7 121 23,83 4,05 130 23,67 4,14 

8 124 23,83 3,74 121 23,31 3,78 

Welbevinden 

5 99 25,10 4,67 97 25,68 3,99 

6 119 24,57 4,18 112 24,55 4,94 

7 121 24,40 4,95 130 25,61 4,16 

8 124 24,42 4,97 121 25,52 4,02 

Relatie andere 
kinderen 

5 99 13,02 2,50 97 12,91 2,45 

6 119 13,55 2,29 112 12,78 2,75 

7 121 13,40 2,47 130 13,53 2,26 

8 124 13,77 2,23 121 13,40 2,56 

Autonomie 

5 99 9,57 2,45 97 9,76 2,56 

6 119 9,84 2,88 112 9,50 2,57 

7 121 10,45 2,55 130 10,65 2,37 

8 124 10,38 2,33 121 10,74 2,24 

Pestbeleving 

5 99 13,38 2,76 97 14,20 2,23 

6 119 14,46 1,81 112 14,63 1,96 

7 121 14,50 2,21 130 14,87 1,80 

8 124 14,62 1,98 121 15,24 1,38 

Pestgedrag 

5 99 14,74 1,70 97 15,08 1,69 

6 119 14,96 1,36 112 15,48 1,00 

7 121 14,88 1,64 130 15,48 1,07 

8 124 14,69 1,70 121 15,66 0,93 
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Tabel 1.3 
Gegevens van de schalen uitgesplitst voor leeftijd 

Schaal Leeftijd 

Jongens Meisjes 

N M SD N M SD 

Betrokkenheid 

7 8 22,00 4,99 9 21,11 5,58 

8 73 23,73 3,90 78 23,10 4,10 

9 119 24,03 4,11 115 22,97 4,11 

10 114 23,96 3,81 119 23,47 4,01 

11 124 23,67 3,99 125 23,54 3,92 

12 24 23,21 4,00 14 21,29 3,69 

13 1 23,00 - 0 - - 

Welbevinden 

7 8 21,00 5,04 9 21,89 4,94 

8 73 25,29 4,82 78 25,54 4,51 

9 119 25,11 4,05 115 25,21 4,18 

10 114 24,53 4,65 119 25,28 4,51 

11 124 24,29 5,05 125 25,78 4,12 

12 24 23,04 5,07 14 24,21 2,75 

13 1 26,00 - 0 - - 

Relatie andere 
kinderen 

7 8 12,88 3,00 9 11,44 2,20 

8 73 13,01 2,54 78 13,12 2,56 

9 119 13,65 2,28 115 12,90 2,59 

10 114 13,39 2,34 119 13,19 2,44 

11 124 13,74 2,32 125 13,58 2,28 

12 24 12,92 2,48 14 13,21 1,65 

13 1 12,00 - 0 - - 

Autonomie 

7 8 8,63 2,56 9 7,89 2,20 

8 73 9,56 2,52 78 9,86 2,56 

9 119 10,01 2,69 115 9,76 2,59 

10 114 10,45 2,70 119 10,37 2,44 

11 124 10,20 2,43 125 10,81 2,28 

12 24 10,33 2,21 14 10,57 1,65 

13 1 8,00 - 0 - - 

Pestbeleving 

7 8 13,38 2,13 9 13,11 1,90 

8 73 13,53 2,88 78 14,36 2,09 

9 119 14,30 2,04 115 14,65 2,09 

10 114 14,35 2,12 119 14,86 1,77 

11 124 14,91 1,64 125 15,14 1,41 

12 24 13,17 3,06 14 14,93 2,43 

13 1 15,00 - 0 - - 

Pestgedrag 

7 8 15,88 0,35 9 14,89 1,96 

8 73 14,69 1,71 78 15,10 1,73 

9 119 14,95 1,46 115 15,50 0,97 

10 114 14,85 1,57 119 15,49 0,99 
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11 124 14,78 1,69 125 15,60 0,94 

12 24 14,21 1,72 14 15,50 1,87 

13 1 16,00 - 0 - - 

 

1.2 Correctie berekening SEM 

De standaardmeetfout, zoals terug te vinden in tabel 4.2 op pagina 27 van de 

verantwoording is foutief berekend. In onderstaande tabel een correctie.  

Tabel 4.2 (correctie) 

Descriptieve gegevens ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 

Subschaal geslacht N M SEx SEM SD G1 G2 t1 ES 

Betrokkenheid 
jongens 499 23,85 ,18 1,89 3,95 -,03 -,54 

2,55* ,16 
meisjes 500 23,20 ,18 1,90 4,06 -,17 -,36 

Welbevinden 
jongens 499 24,59 ,21 1,81 4,68 -,46 -,17 

-2,70* -,17 
meisjes 500 25,36 ,19 1,72 4,29 -,53 ,06 

Relatie andere 
kinderen 

jongens 499 13,48 ,11 1,20 2,35 -1,33 1,85 
2,00* -,13 

meisjes 500 13,18 ,11 1,22 2,49 -1,18 1,20 

Autonomie 
jongens 499 10,12 ,11 1,30 2,55 -,06 -,49 

-,54 -,04 
meisjes 500 10,21 ,11 1,31 2,47 -,05 -,35 

Pestbeleving 
jongens 499 14,33 ,10 1,00 2,18 -1,71 2,96 

3,37** ,21 
meisjes 500 14,77 ,08 0,93 1,85 -1,88 3,82 

Pestgedrag 
jongens 499 14,84 ,07 0,96 1,58 -1,67 3,45 

6,87** ,44 
meisjes 500 15,46 ,05 0,79 1,17 -3,10 12,26 

df. = 997; * = p < ,05; ** p < .001         
 

2. Betrouwbaarheid (Guttmans lambda2) 

In tabel 5.1 staan de gegevens met betrekking tot de interne consistentie van de 

normeringsteekproef. De resultaten daarvan zijn nagenoeg gelijk aan de resultaten 

afkomstig uit de steekproef zoals beschreven in hoofdstuk 5.1 van de verantwoording. 

De categorie Pestgedrag blijkt voor zowel jongens als meisjes geen intern consistente 

categorie ze zijn.  

 Voor verantwoording naar de inspectie met betrekking tot de monitoring sociale 

veiligheid wordt gebruik gemaakt van de categorieën Welbevinden en Pestbeleving. Voor 

deze belangrijkste schalen is de lambda2 goed of voldoende. De categorie Pestgedrag is 

veel minder belangrijk en wordt niet gebruikt voor de monitoring sociale veiligheid. 
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Tabel 5.1 
Guttmans Lambda2 per schaal per normgroep 

Schaal Jongens Meisjes 

 N = 750* N = 499** N=750* N=500** 

Betrokkenheid ,76  ,77 ,78 ,78 

Welbevinden ,82 ,85 ,82 ,84 

Relatie andere 

kinderen 

,73 ,74 ,75 ,76 

Autonomie ,74 ,74 ,74 ,72 

Pestbeleving ,80 ,78 ,76 ,75 

Pestgedrag ,70 ,63 ,65 ,54 

* Gebaseerd op steekproef zoals in verantwoording beschreven bij betrouwbaarheidsonderzoek  
** Gebaseerd op normeringssteekproef 

 

 

 


