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Samenvatting
Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van SBO ’t Palet. Dit is een school waar leerlingen
met (lichte) leerproblemen en/of gedragsmoeilijkheden worden begeleid. Uit de Veiligheidsmonitor
van vorig jaar is gebleken dat leerlingen uit groep 7 en 8 van SBO ’t Palet zich weleens sociaal onveilig
voelen in de klas. Omdat leerlingen zich pas optimaal kunnen ontwikkelen, wanneer zij zich veilig
voelen, wil de opdrachtgever graag weten hoe het gevoel van veiligheid vergroot kan worden. De
hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘’Hoe kan SBO ’t Palet het gevoel van sociale veiligheid
van de leerlingen van groep 7 en 8 vergroten in de klas?’’
In dit onderzoekrapport is er met behulp van literatuur en praktijkonderzoek antwoord gegeven op
de hoofdvraag. Uit dit onderzoek is gebleken dat de rol van de leerkracht de belangrijkste factor is,
om het gevoel van sociale veiligheid te vergroten in de klas. Er blijkt veel goed te gaan wat betreft
het gevoel van sociale veiligheid op SBO ’t Palet, doordat er gebruik wordt gemaakt van verschillende
methodieken. Daarnaast zijn er een aantal verbeterpunten om het gevoel van sociale veiligheid te
vergroten.
Er is daarom een beroepsproduct ontwikkeld in de vorm van een adviesrapport. Hierin wordt
beschreven wat er gedaan kan worden om het gevoel van sociale veiligheid onder de leerlingen van
groep 7 en 8 van SBO ‘t Palet te vergroten.

3

Inhoudsopgave
1 Inleiding .......................................................................................................................................... 6
1.1 Organisatieomschrijving ....................................................................................................................... 6
1.2 Probleemanalyse ................................................................................................................................... 7
1.3 Beroepsproduct...................................................................................................................................... 8
1.4 Hoofd- en deelvragen............................................................................................................................ 8
1.5 Belangrijkste begrippen ........................................................................................................................ 8

Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethoden ....................................................................................... 10
2.1 Methoden ............................................................................................................................................. 10
2.2 Praktijkonderzoek ................................................................................................................................ 10
2.2.1 Onderzoeksgroep ........................................................................................................................................ 11
2.2 Afstemming met de opdrachtgever .................................................................................................. 12
2.3 Betrouwbaarheid en Validiteit .......................................................................................................... 12
2.3.1 Betrouwbaarheid ........................................................................................................................................ 12
2.3.2 Validiteit.......................................................................................................................................................... 13
2.4 Praktijkdata verwerken ...................................................................................................................... 14

3. Theoretisch kader ................................................................................................................... 15
3.1 Welke factoren vanuit de literatuur beïnvloeden het gevoel van sociale veiligheid in
de klas? ....................................................................................................................................................... 15
3.1.1 Rol leerkracht ............................................................................................................................................... 15
3.1.2. Interactie tussen leerlingen ................................................................................................................... 17
3.1.3 Leerling zelf ................................................................................................................................................... 18
3.2. Wat is er in de literatuur bekend over het vergroten van het gevoel van sociale veiligheid in
de klas? ........................................................................................................................................................ 19
3.2.1. Rol leerkracht .............................................................................................................................................. 19
3.2.2 Interactie tussen leerlingen .................................................................................................................... 20
3.2.3 Leerling zelf ................................................................................................................................................... 21

4. Resultaten praktijkonderzoek ............................................................................................ 22
4.1 Welke factoren beïnvloeden in de praktijk het gevoel van veiligheid in de klas? .................... 22
4.1.1 Sociale Veiligheid ........................................................................................................................................ 22
........................................................................................................................................................................................ 23
4.1.2. Rol leerkracht .............................................................................................................................................. 23
4.1.3 Interactie leerlingen .................................................................................................................................. 23
4.1.4. Ruimte en spullen ...................................................................................................................................... 24
4.1.5 Leerling zelf ................................................................................................................................................... 24
4.2 Wat zijn de behoeften van de leerlingen van SBO ’t Palet om de sociale veiligheid van
leerlingen te vergroten? ............................................................................................................................ 25
4.2.1 Veiligheid ........................................................................................................................................................ 25
4.2.2 Vergroten gevoel van veiligheid ........................................................................................................... 25
4.2.3 Afsluiting......................................................................................................................................................... 25
4.3 Welke ideeën hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet om de sociale
veiligheid van leerlingen te vergroten? .................................................................................................. 26
........................................................................................................................................................................................ 26
4.3.1. Veiligheid ....................................................................................................................................................... 26
........................................................................................................................................................................................ 26
4.3.2. Rol leerkracht .............................................................................................................................................. 26
........................................................................................................................................................................................ 27
4.3.3. Relaties medeleerlingen ......................................................................................................................... 27

4

4.3.4 Middelen en/of trainingen ...................................................................................................................... 27
4.3.5. Behoeften van de leerkrachten ............................................................................................................ 28

5.Conclusie ...................................................................................................................................... 29
5.1.1 Deelvraag 1 – Welke factoren vanuit de literatuur beïnvloeden het gevoel van sociale
veiligheid in de klas? ............................................................................................................................................. 29
5.1.2 Deelvraag 2 – Wat is er vanuit de literatuur bekend over het vergroten van het gevoel
van sociale veiligheid in de klas? ..................................................................................................................... 30
5.1.3 Deelvraag 3 - Welke factoren beïnvloeden in de praktijk het gevoel van sociale
veiligheid in de klas? ............................................................................................................................................. 30
5.1.4 – Deelvraag 4 - Wat zijn de behoeften van de leerlingen van SBO ’t Palet om zich veilig
te voelen in de klas? .............................................................................................................................................. 31
5.1.5 Deelvraag 5 - Welke ideeën hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet
om de sociale veiligheid van leerlingen te vergroten? ........................................................................... 31
5.2. Beantwoording Hoofdvraag .............................................................................................................. 32
Advies ........................................................................................................................................................... 33
5.3 Discussie ................................................................................................................................................ 34

Literatuur ........................................................................................................................................ 35
Bijlagen ............................................................................................................................................ 38
1. Topiclijsten ................................................................................................................................ 39
2. Ruwe resultaten ....................................................................................................................... 42
3. Analyse praktijkdata .............................................................................................................. 46
4. Verbatims .........................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Contract Afstudeeropdracht ...........................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5

1 Inleiding
‘’Kinderen kunnen zich alleen goed ontwikkelen, wanneer ze zich veilig voelen op school’’ (A. de Jong,
persoonlijke communicatie, 17 februari 2017; SBO ’t Palet, n.d.)

1.1 Organisatieomschrijving
Het citaat boven aan dit hoofdstuk is gegeven door directrice A. de Jong, de opdrachtgever van dit
afstudeeronderzoek dat zal plaatsvinden op SBO ’t Palet. ’t Palet is een school voor speciaal
basisonderwijs waar leerlingen met leerproblemen en/of gedragsmoeilijkheden worden begeleid.
Wanneer de onderwijsbehoefte van leerlingen de mogelijkheden van reguliere basisonderwijs
overstijgen, kunnen scholen in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor het
SBO aanvragen. Op Speciaal basisonderwijs krijgen de leerlingen in kleinere groepen les en bestaan
meer mogelijkheden voor specifieke begeleiding. Het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal
basisonderwijs is dat speciaal basisonderwijs onder regulier onderwijs valt. Leerlingen die naar een
SBO-school gaan hebben te maken met lichtere problematiek, zoals leer-, gedrags- en/of
opvoedingsproblemen. Op een SBO-school krijgen leerlingen extra ondersteuning en is het de
bedoeling dat ze worden klaargestoomd voor het reguliere voortgezet onderwijs. Mocht dit
desondanks niet lukken dan kunnen ze naar het speciaal voortgezet onderwijs (Kaspers, 2014).
Op SBO ’t Palet heeft 40% van de leerlingen een beperking binnen het autisme spectrum. De overige
60% heeft leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. SBO ’t Palet biedt hulp aan leerlingen waarbij
de ontwikkeling moeizaam verloopt. De leerlingen worden ingedeeld in verschillende groepen op
basis van leeftijd en onderwijsbehoefte. Op deze manier kan er worden gekeken naar de behoefte
van de individuele leerling. Tegelijkertijd leert de leerling ook om te functioneren in de groep (SBO ’t
palet, 2017). Het pedagogisch en didactisch schoolklimaat staat in het teken van het vergroten van
de zelfstandigheid en redzaamheid van ieder kind. Er wordt gebruikt gemaakt van vaste dagritmes,
een duidelijke herkenbare structuur en een positieve benadering die als een rode draad door de
school loopt (SBO ’t Palet, 2017).
SBO ’t Palet heeft Kanjertraining, Rots & Water en SWPBS (Schoolwide positive behavior support,
‘’Positief gedrag kun je leren’’) geïntegreerd in haar beleidsvoering en werkwijze (SBO ’t Palet, 2017).
Alle leerkrachten dienen bekwaam te zijn in het uitvoeren van deze methoden. Kanjertraining biedt
leerlingen handvatten in sociale situaties. Rots & Water is een weerbaarheidstraining, waarbij
leerlingen onder andere leren om ‘stevig te staan’ (SBO ’t Palet, 2017). Daarnaast is het doel van PBS
(positive behavior support) om een gezonde sociale omgeving voor de leerlingen te scheppen die het
leren bevordert (Sprague, 2012). De visie van ’t Palet is dat iedere leerling uniek is (SBO ’t Palet,
2017). Het is belangrijk dat elke leerling de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen en er wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor de leerlingen. Daarnaast is een gevoel van veiligheid een
basisbehoefte van de leerling en tegelijkertijd ook een voorwaarde voor de ontwikkeling (Kerpel,
2014). Kinderen kunnen zich dus het beste ontwikkelen als ze zich veilig voelen op school. SBO ’t
Palet wil er alles aan doen om dit te waarborgen (A. de Jong, persoonlijke communicatie, 17 februari
2017; SBO ’t Palet, 2017).
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1.2 Probleemanalyse
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt er aan het einde van het
schooljaar 2016-2017 een verplichte zelfevaluatie over de sociale veiligheid binnen het primair en
voortgezet onderwijs in Nederland (Veiligheidsmonitor, 2016). De scholen binnen het primair en
voorgezet onderwijs krijgen twee instrumenten aangeboden om de sociale veiligheid op school te
meten. Scholen kunnen kiezen tussen ‘Scholen op de kaart’ of ‘Veiligheidsmonitor’. In 2016 kregen
scholen al de mogelijkheid om met deze vragenlijsten te werken. In deze testfase werden de
resultaten naar de scholen teruggestuurd. Er wordt geadviseerd om de resultaten die extra aandacht
behoeven eerst te bespreken in het managementteam van de school. Vervolgens kunnen
maatregelen genomen worden ten aanzien van opvallende zaken en kunnen oplossingen
opgenomen worden in het schoolbeleid (Veiligheidsmonitor, 2016). SBO ’t Palet heeft de
mogelijkheid van de testfase aangegrepen en heeft gekozen voor de ‘Veiligheidsmonitor’. De
monitor is ontwikkeld volgens wetenschappelijke standaarden en uitgebreid getest op praktische
bruikbaarheid (Radboud Universiteit Nijmegen, 2013). De veiligheidsmonitor meet de sociale
veiligheid op school. Dit wordt gedaan door middel van enquêtes onder zowel leerlingen,
personeelsleden als leidinggevenden. Ook bestaat de mogelijkheid om ouders deze enquêtes in te
laten vullen. SBO ’t Palet heeft er voor gekozen om ouders uit te nodigen de enquête ook in te
vullen.
Op ’t Palet is deze vragenlijst volledig anoniem afgenomen onder leerlingen van groep 7 en 8,
waardoor de resultaten alleen een beeld geven over alle klassen van groep 7 en 8. Daarnaast is de
vragenlijst ook anoniem afgenomen onder 61 ouders, 17 personeelsleden en 3 leidinggevenden. De
scores worden vergeleken met landelijke cijfers van SBO-scholen.
In de veiligheidsmonitor zijn begrippen en typen indicatoren uitgewerkt wat betreft (1)
achtergrondkenmerken en sociale compositiekenmerken, (2) sociaal veiligheidsbeleid en
veiligheidsmaatregelen en (3) ervaring van sociale (on)veiligheid (Mooij, de Wit & Fettelaar, 2011).
De opdrachtgever heeft in het oriëntatiegesprek aangegeven dat uit de veiligheidsmonitor is
gebleken dat leerlingen zich soms sociaal onveilig voelen. Daarom wil de school het gevoel van
sociale veiligheid vergroten. De aanleiding van dit onderzoek richt zich specifiek op de laatste type
indicator (3) ervaring van sociale (on)veiligheid. In de veiligheidsmonitor wordt de volgende vraag
gesteld over het gevoel van (on)veiligheid: ‘’Hoe veilig voel je je op school of rond school?’’ Als
leerlingen invullen dat ze zich weleens onveilig voelen dan wordt er gevraagd naar de plekken op
school waar ze zich onveilig voelen. Daarnaast wordt de leerlingen gevraagd of er een plek is die
veiliger gemaakt kan worden. Uit de test kwam onder andere naar voren dat een deel van de
leerlingen zich onveilig voelt in de klas en/of in de pauze op het schoolplein. Vanuit de data die de
school verzamelt in het kader van PBS was al bekend dat er veel problemen waren in en rond de
pauzes. SBO ’t Palet heeft daarom een interventie ingezet om het gevoel van veiligheid op het
schoolplein te verbeteren onder de leerlingen. Sinds het begin van het huidige schooljaar wordt het
vrij buiten spelen anders ingevuld. Er is voor gekozen om meer leerkrachten in te zetten, zodat er
meer toezicht wordt gehouden. Daarnaast mogen de leerlingen een activiteit uitkiezen voor in de
pauze en zal dit worden uitgevoerd onder begeleiding van een leerkracht. Er is gekozen voor deze
interventie, omdat er uit het PBS-traject bleek dat er op het schoolplein onveiligheid werd ervaren
als er weinig toezicht van een leerkracht was.
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SBO ’t Palet heeft nog geen actie ondernomen om de veiligheid in de klas te verbeteren. Uit de
resultaten bleek dat 20% van de leerlingen zich weleens onveilig voelt in de klas. Blijkbaar wordt dit
anders ervaren door de ouders en de leerkrachten, want deze gaven aan dat zij het idee hebben dat
de leerlingen zich 99% veilig voelen in de klas. SBO’ t Palet vindt het belangrijk dat leerlingen zich
veilig voelen in de klas en wil graag weten hoe het gevoel van sociale veiligheid vergroot kan worden.
Dit is voor de school belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen optimaal leren als ze zich in
een omgeving bevinden waar ze zich veilig voelen (Kerpel, 2014).
1.3 Beroepsproduct
In opdracht van A. de Jong wordt er in eerste instantie gedacht aan een adviesrapport voor SBO ’t
Palet. Dit kan echter wijzigen als er behoefte blijkt aan bijvoorbeeld een training over veiligheid aan
leerkrachten. Dit kan na het onderzoek geconcludeerd worden.
In een adviesrapport zouden factoren naar voren komen waardoor leerlingen zich onveilig voelen in
de klas. Verder zal er vermeld worden wat ‘t Palet kan doen om het gevoel van veiligheid onder
leerlingen te vergroten in de klas.
1.4 Hoofd- en deelvragen
Hoofdvraag: Hoe kan SBO ’t Palet het gevoel van sociale veiligheid van de leerlingen van groep 7 en 8
vergroten in de klas?
Deelvragen:
1. Welke factoren vanuit de literatuur beïnvloeden het gevoel van sociale veiligheid in de klas?
2. Wat is er in de literatuur bekend over het vergroten van het gevoel van sociale veiligheid In de
klas?
3. Welke factoren beïnvloeden in de praktijk het gevoel van sociale veiligheid in de klas?
4. Wat zijn de behoeften van de leerlingen van SBO ’t Palet om zich sociaal veilig te voelen in de klas?
5. Welke ideeën hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet om de sociale veiligheid
van leerlingen te vergroten?

Deelvraag 1
Deelvraag 2
Deelvraag 3
Deelvraag 4
Deelvraag 5

Literatuuronderzoek
x
x

Praktijkonderzoek

x
x
x

1.5 Belangrijkste begrippen
In dit onderzoeksverslag wordt het gevoel van (on)veiligheid van de leerlingen van groep 7/8 op SBO
’t Palet behandeld. Vanuit de Veiligheidsmonitor is gebleken dat leerlingen zich met name in de klas
weleens sociaal onveilig voelen. Onderstaande begrippen zullen veelvuldig aan bod komen in dit
onderzoeksverslag.
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Gevoel van sociale veiligheid
Voor de begrippen sociale veiligheid en het gevoel van sociale veiligheid wordt er vanuit de literatuur
geen eenduidige definitie genoemd. In overeenstemming met de opdrachtgever is er voor de
volgende definitie gekozen: ‘’Een situatie waarin leerlingen en leerkrachten op respectvolle manier
met elkaar omgaan. In de situatie is open sfeer waarin ieder elkaar accepteert. De situatie resulteert
in goede onderlinge relaties en een omgeving waarin iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken’’
(de Jong, 2017, persoonlijke communicatie; NJI, n.d.; Ebbens & Ettekoven, 2013; Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, n.d.)
Leerlingen / doelgroep
Er wordt in dit onderzoeksverslag gesproken over leerlingen van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet.
Leerkrachten
Er wordt gesproken over leerkrachten die lesgeven in groep 7 en 8 op SBO ’t Palet.

9

Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethoden
In het onderstaande hoofdstuk worden de gekozen meetinstrumenten, onderzoeksgroepen,
literatuur-en praktijkonderzoek en de manier waarop deze verwerkt worden beschreven. Daarnaast
wordt er toegelicht hoe zowel de betrouwbaarheid als de validiteit in dit onderzoek verhoogd
kunnen worden.
2.1 Methoden
In dit onderzoek is er begonnen met deskresearch en het lezen van relevante literatuur. Allereerst is
er informatie verzameld door middel van een gesprek met de opdrachtgever. Verder zijn de
resultaten van de Veiligheidsmonitor besproken met de opdrachtgever en kan hierop teruggekomen
worden als er onduidelijkheden naar voren komen. Er is ook contact gezocht met de contactpersoon
omtrent de Veiligheidsmonitor.
2.1.1 Literatuuronderzoek
De eerste twee deelvragen: ‘’Welke factoren vanuit de literatuur beïnvloeden het gevoel van sociale
veiligheid in de klas?’ en ’’Wat is er in de literatuur bekend over het vergroten van het gevoel van
sociale veiligheid In de klas?’’ zullen beantwoord worden door middel van literatuuronderzoek. Eerst
wordt er gezocht naar factoren die van invloed zijn op het gevoel van sociale veiligheid in de klas. Het
is belangrijk om deze factoren in beeld te brengen, zodat er duidelijkheid ontstaat over de invloed
van deze factoren. Als de factoren bekend zijn kan er vervolgens gekeken worden naar hoe deze
beïnvloed kunnen worden, zodat het gevoel van veiligheid vergroot kan worden in de klas. Als
deelvraag 1 en 2 beantwoord zijn, kan er worden gekeken of dit overeenkomt in de praktijk.
Vanuit de databanken van de HVA is er via ERIC, NARCIS, Proquest Sociale Sciences, SpringerLink,
ScienceDirect en Google Scholar gezocht naar informatie over het gevoel van sociale veiligheid. In
eerste instantie zijn er Nederlandse termen gebruikt, waarna deze vertaald werden naar het Engels.
De Nederlandse termen die gebruikt werden waren o.a.: gevoel van veiligheid in de klas,
veiligheidsmonitor, factoren gevoel van veiligheid en sociale veiligheid, gevoel van onveiligheid,
schoolklimaat en veiligheid, veilig schoolklimaat, pesten en veiligheid. Als er andere zoektermen
werden gevonden onderaan het artikel, werd daarop verder gezocht. Daarnaast zijn de volgende
Engelse termen gebruikt: Safe feeling in the classroom, feeling safety, factors sense of security,
school climate and safety, bullying in classroom, sense of bullying.
Tijdens het zoeken naar een relevant artikel werd eerst de samenvatting gelezen. Als deze relevant
leek dan werd het artikel gelezen en opgeslagen, zodat deze later nogmaals bekeken kon worden als
er nog overige informatie nodig is voor het onderzoek. Daarnaast is ondersteuning gevraagd bij het
zoeken naar de juiste informatie vanuit de bibliotheek en de opdrachtgever. Er zijn veel boeken
gevonden die informatie bevatten. Dit zijn boeken die de afgelopen jaren werden gebruikt tijdens de
opleiding Toegepaste psychologie en daarnaast boeken van de opleiding Pedagogiek.

2.2 Praktijkonderzoek
Er wordt praktijkonderzoek uitgevoerd om gedegen antwoorden te kunnen geven op de volgende
deelvragen: 3 - Welke factoren beïnvloeden in de praktijk het gevoel van sociale veiligheid in de klas?
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4 - Wat zijn de behoeften van de leerlingen van SBO ’t Palet om zich veilig te voelen in de klas? En 5 Welke ideeën hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet om de sociale veiligheid van
leerlingen te vergroten? De informatie vanuit het literatuuronderzoek wordt getoetst door
praktijkonderzoek, zodat er uiteindelijk antwoord kan worden gegeven op de hoofdvraag van dit
onderzoek.
Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Dit houdt in dat er teksten worden geanalyseerd en dat er
nagenoeg geen cijfermatige gegevens worden verzameld (Verhoeven, 2011). Als meetinstrument is
er in samenspraak met de opdrachtgever gekozen voor interviews, omdat dit het sterkste
onderzoeksinstrument lijkt wat betreft het meten van het gevoel van de sociale veiligheid. De
veiligheidsmonitor is namelijk afgenomen en dit is een vragenlijst. Daarom wordt er praktijkdata
verzameld middels interviews.
Er is gekozen voor half gestructureerde interviews, omdat er een gevoelig onderwerp wordt
aangesneden. Er is hierdoor ruimte voor eigen inbreng en de beleving van de respondent staat
hierdoor centraal (Verhoeven, 2011). Deze ruimte en eigen inbreng is belangrijk omdat het gevoel
van veiligheid in de klas door iedereen anders kan worden ervaren. Het half gestructureerde
interview lijkt daarom het juiste onderzoeksinstrument voor dit onderzoek. Op basis van het
literatuuronderzoek zijn de topiclijsten gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. Er zijn meerdere
vragen per topic, bijvoorbeeld bij de topic ‘veiligheid’ is een vraag; voel jij je veilig in de klas? De
volledige topiclijsten en daarbij passende vragen zijn weergegeven in bijlage 1. Er is op verschillende
manieren rekening gehouden met de doelgroep van dit onderzoek. Dit wordt verder toegelicht in
paragraaf 2.3.1 en 2.3.2.

2.2.1 Onderzoeksgroep
Op SBO ’t Palet werken zeven groepsleerkrachten die een ‘eigen’ klas draaien. Daarnaast zijn er
honderd leerlingen uit groep 7 en 8. In dit onderzoek is besloten om interviews af te nemen onder
zowel leerlingen als leerkrachten. Er is gekozen om zowel leerlingen als leerkrachten te spreken,
omdat er dan gekeken kan worden of beide groepen dezelfde behoeftes hebben of dat deze
uiteenlopen. Daarnaast wordt er hierdoor een zo volledig mogelijk beeld geschept, omdat hierdoor
zowel de leerling als de leerkracht inspraak hebben in dit onderzoek.
Voor de derde deelvraag: ‘’Welke factoren beïnvloeden in de praktijk het gevoel van sociale
veiligheid in de klas’’? en vierde deelvraag: ‘’Wat zijn de behoeften van de leerlingen van SBO ’t Palet
om zich sociaal veilig te voelen in de klas?’’ zullen de leerlingen worden geïnterviewd. Er wordt
gekeken naar welke factoren het gevoel van sociale veiligheid in de praktijk beïnvloeden en waar de
behoeftes liggen van de leerlingen. Daarnaast wordt er voor de beantwoording van de vijfde
deelvraag: ‘’Welke ideeën hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet om de sociale
veiligheid van leerlingen te vergroten?’’ gebruik gemaakt van de ervaringen van de leerkrachten.
Er zijn zeven groep 7/8 klassen op ’t Palet en vanuit elke klas worden er leerlingen geïnterviewd.
Volgens Verhoeven (2011) wordt er na 12 interviews het verzadigingspunt bereikt, dit houdt in dat er
na 12 interviews waarschijnlijk geen nieuwe informatie naar voren komt. Om geen informatie te
missen is er besloten om uit elke klas twee leerlingen te interviewen. Zo worden er in totaal veertien
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leerlingen geïnterviewd.
De steekproef is aselect getrokken, dit houdt in dat elke leerling even veel kans heeft om deel te
nemen aan de interviews (Verhoeven, 2011). De leerlingen zijn makkelijk benaderbaar omdat de
onderzoeker elke week aanwezig is op SBO ’t Palet. Daarnaast worden er drie leerkrachten
geïnterviewd. Deze zijn echter select gekozen, omdat zowel de onderzoeker als opdrachtgever het
belangrijk vond om leerkrachten met verschillende jaren ervaring te interviewen. De opdrachtgever
gaf aan dat er twee leerkrachten net een jaar werkzaam zijn, twee leerkrachten werken er vijf jaar of
langer en twee die er langer dan tien jaar werken. Hiervan zijn er drie leerkrachten benaderd op
basis van toevallige aanwezigheid. Deze leerkrachten waren meteen bereid om mee te werken.

2.2 Afstemming met de opdrachtgever
In deze paragraaf zullen de afspraken met de opdrachtgever en eventuele uitdagingen worden
besproken. Tijdens het gesprek met de opdrachtgever zijn er verschillende afspraken gemaakt. Zo is
er toegang tot de systemen zodat informatie over desbetreffende leerling zichtbaar wordt voor de
onderzoeker, mocht dit nodig zijn. Daarnaast is er afgesproken om eens per drie weken een afspraak
in te plannen met de opdrachtgever. Dit wordt echter per drie weken bekeken en anders verstrijkt er
maximaal een maand. Deze afspraken zijn belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
wensen van de opdrachtgever. Verder stuurt de opdrachtgever de ouders van de leerlingen een
formulier, zodat de leerlingen geïnterviewd kunnen worden.
Er zijn ook nog een aantal eventuele uitdagingen waar rekening mee moet worden gehouden.
Wanneer leerlingen zich onveilig voelen in de klas, kunnen zij zich ook onveilig voelen tijdens het
interview. Daarnaast kunnen leerlingen sociaal wenselijke antwoorden geven. Tot slot moet er
rekening worden gehouden met de doelgroep van dit onderzoek. Onder het kopje 2.3.2 validiteit
wordt hier verder aandacht aan geschonken.

2.3 Betrouwbaarheid en Validiteit
De kwaliteit van een onderzoek hangt samen met de betrouwbaarheid en de validiteit. In dit
hoofdstuk wordt er beschreven hoe er rekening wordt gehouden met deze begrippen.
2.3.1 Betrouwbaarheid
Volgens Verhoeven (2011) zegt de mate waarin je onderzoek vrij is van toevallige fouten iets over de
betrouwbaarheid van je onderzoek. Er zijn daarom verschillende acties ondernomen. Allereerst zijn
de interviews afgenomen onder dezelfde omstandigheden. Dit werd gedaan in afgesloten ruimtes en
de onderzoeker zat (schuin) rechts van de leerling of de leerkracht. De leerling keek uit naar de
rolgordijnen, om afleiding door prikkels van buitenaf te voorkomen. Verder werd aan iedere leerling
dezelfde introductie voorgelegd, echter werd deze introductie tweemaal besproken. De eerste keer
werd de introductie gedaan toen de leerling met de onderzoeker naar de ruimte liep. Vervolgens
werd de introductie nog een keer verteld in de ruimte waar het interview plaatsvond. Dit wordt
verder besproken in 2.3.2 validiteit.
Doordat er gebruik werd gemaakt van een topic lijst, kregen de respondenten tot op zekere hoogte
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dezelfde vragen, wat de betrouwbaarheid verhoogd. Daarnaast werden de interviews opgenomen
waardoor de verbatims uitgetypt werden, zodat deze verwerkt konden worden in de resultaten.
Verder is er een proefinterview met een leerling gedaan om de betrouwbaarheid van de topiclijst te
verhogen. Na dit proefinterview is er echter weinig aangepast. Het enige wat aangepast is, was de
tijdsduur. Eerst werd er door de onderzoeker een half uur per interview gerekend. Nadat het
proefinterview had plaatsgevonden, is daar een kwartier van gemaakt.
Tot slot is er gebruik gemaakt van peer examination. Dit houdt in dat collega-onderzoekers stukken
nakijken, om het onderzoek te verbeteren (Verhoeven, 2011). Dit is door zowel collega-onderzoekers
als professionals gedaan. Verder is de topiclijst door zowel een professional als de opdrachtgever
bestudeerd om in te schatten of de leerlingen de vragen konden beantwoorden. Door gebruik te
maken van peer examination wordt de betrouwbaarheid verhoogd.

2.3.2 Validiteit
De validiteit zegt iets over de mate waarin het onderzoek vrij is van systematische fouten
(Verhoeven, 2011). De validiteit kan mogelijk negatief beïnvloed worden door het geven van sociaal
wenselijke antwoorden. Als onderzoeker is hier op verschillende manieren rekening mee gehouden.
Vooraf heeft de onderzoeker in alle klassen een uur meegelopen. Hierbij ging de onderzoeker achter
in de klas zitten en als het mogelijk was een rondje door de klas lopen. Dit werd gedaan, zodat het
gezicht van de onderzoeker een bekend gezicht werd en ze niet tegenover een volkomen vreemde
zaten.
Allereerst werd de introductie twee keer met de leerlingen doorgenomen. Leerlingen werden uit de
klas gehaald door de onderzoeker, zonder dat ze van tevoren wisten wat ze precies gingen doen. Dit
was in samenspraak met de opdrachtgever afgesproken, omdat leerlingen anders al langer
zenuwachtig konden worden. Op het moment werden ze overvallen en was het mogelijk dat
leerlingen op dat moment zenuwachtig werden en hierdoor niet meer helder konden nadenken.
Daarom werd er besloten om eerst rustig te vertellen wat er van ze verwacht werd, om dit
vervolgens in de ruimte nog eens te herhalen. Hierin werd benadrukt dat het belangrijk was dat ze
eerlijk waren en dat ze niet alleen zichzelf, maar ook hun klasgenoten en de hele school hielpen.
Daarnaast werd er aangegeven dat de gegevens anoniem verwerkt worden, dus dat niemand
erachter komt wat ze hebben gezegd. Verder werd er benadrukt dat er geen goede of foute
antwoorden waren. De vragen werden zo concreet mogelijk gesteld en als er bijvoorbeeld een hele
lange stilte viel dan vroeg de onderzoeker of de vraag werd begrepen. Nadat het interview had
plaatsgevonden is er nog aan elke leerling gevraagd of het lukte om eerlijk te zijn en wat ze ervan
vonden. Alle leerlingen gaven aan dat het gelukt was om eerlijk antwoord te geven, waardoor de
validiteit van dit onderzoek wordt vergroot.
Verder is, ter vergroting van de validiteit rekening gehouden met de doelgroep van dit onderzoek. Zo
werden waaromvragen zo veel mogelijk vermeden, omdat deze voor leerlingen met autisme
spectrum stoornis lastig te beantwoorden zijn (De Bruin, 2009). Waaromvragen zijn te breed en
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daarom is er geprobeerd om de vragen zo concreet mogelijk te maken. Om de validiteit te
waarborgen is er voor gekozen om voor alle leerlingen dezelfde topiclijst te gebruiken.
Een andere manier om de validiteit positief te beïnvloeden is rekening houden met begripsvaliditeit.
Dit houdt in dat subjectieve begrippen zoals het gevoel van sociale veiligheid moeten worden
omschreven en uitgevraagd (Verhoeven, 2011). Eerst werd er gevraagd wat de leerlingen en de
leerkrachten onder het gevoel van sociale veiligheid verstonden. Vervolgens is de definitie zoals
beschreven in de inleiding aan de leerkrachten voorgelegd. Deze definitie is vertaald naar kindertaal
en daar werd het volgende voorgelegd: Dat je je fijn voelt in de klas, of thuis kan voelen in de klas. Dit
is in samenspraak met de opdrachtgever gedaan.
2.4 Praktijkdata verwerken
De interviews worden bij zowel de leerlingen als de docenten opgenomen, zodat deze volledig
uitgetypt kunnen worden. Deze interviews worden geüpload in het programma MAXQDA, waarmee
de gegevens worden geanalyseerd. Deze zijn terug te vinden in bijlage 2 en 3. Om de gegevens
uiteen te rafelen, te coderen en om structuur aan te brengen, wordt er gebruik gemaakt van de acht
stappen van Verhoeven (2011).
Eerst worden de gegevens goed doorgelezen en worden de fragmenten in een of meerdere woorden
samengevat. Daarna worden de termen geëvalueerd om daaraan een waarde toe te kennen.
Vervolgens wordt er bedacht hoe het fragment het beste omschreven kan worden, dit wordt ook wel
coderen genoemd. Om overzicht te houden, krijgen deze codes allemaal een kleur. Aansluitend is er
bekeken wat bij elkaar hoort om vervolgens een hiërarchie aan te brengen. Er wordt naar verbanden
gezocht en er worden hoofdgroepen en subgroepen gemaakt. Dit is gedaan met behulp van het
programma MAXQDA. Daarna wordt er structuur aangebracht door relaties te zoeken tussen
begrippen. Dit wordt samengevoegd in een codeboom. Tot slot wordt er met behulp van de
codebomen antwoord gegeven op de deelvraag. De codebomen zijn terug te vinden in bijlagen 3.
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3. Theoretisch kader
‘Een school moet een veilige plek zijn. Leerlingen kunnen zich niet concentreren als ze bang of onzeker
zijn. Of continu over hun schouder moeten kijken. Scholen zijn daarom verantwoordelijk voor de
veiligheid op school’ (Ministerie van onderwijs, 2014).
Uit bovenstaande tekst blijkt hoe belangrijk de veiligheid op een school is. In dit onderzoeksverslag
wordt er specifiek gekeken naar de sociale veiligheid in de klas en hoe dit bevorderd kan worden. In
dit hoofdstuk worden de eerste twee deelvragen beschreven. In de paragraaf 3.1 wordt de
deelvraag: ‘Welke factoren vanuit de literatuur beïnvloeden het gevoel van sociale veiligheid in de
klas? Daarnaast wordt in paragraaf 3.2 deelvraag: ‘Wat is er in de literatuur bekend over het
vergroten van het gevoel van sociale veiligheid in de klas?’ beantwoord en beschreven hoe deze
factoren invloed kunnen hebben op het vergroten van het gevoel van veiligheid.

3.1 Welke factoren vanuit de literatuur beïnvloeden het gevoel van sociale veiligheid in de klas?
De sociale veiligheid draait om het intermenselijk verkeer, anders gezegd het draait om de interacties
met anderen. Reitsma (2011) stelt de volgende definitie voor sociale veiligheid: ‘’de wijze betreft
waarop alle betrokkenen met elkaar omgaan en waarbij ongewenste omgangsvormen het
veiligheidsgevoel van de betrokkenen aan kunnen tasten’’. Deze komt overeen met de definitie: ‘’Een
situatie waarin leerlingen en leerkrachten op respectvolle manier met elkaar omgaan. In de situatie is
open sfeer waarin ieder elkaar accepteert. De situatie resulteert in goede onderlinge relaties en een
omgeving waarin iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken’’ (de Jong, 2017, persoonlijke
communicatie; NJI, n.d.; Ebbens & Ettekoven, 2013; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, n.d.) die gebruikt wordt voor dit onderzoek. Er kan hieruit geconcludeerd worden dat
de interacties met anderen in relatie staan met het hebben van een (on)veilig gevoel in de klas. In de
klas is er interactie met de leerkracht en met klasgenoten mogelijk. Het ervaren van sociale veiligheid
en daarmee het gevoel van veiligheid wordt beïnvloed door deze factoren, die per factor verder
worden toegelicht.
3.1.1 Rol leerkracht
Volgens Kerpel (2014) is het zowel een voorwaarde voor de ontwikkeling als een basisbehoefte voor
een kind om zich veilig te voelen in de klas. In de klas speelt de leerkracht een centrale rol en moet
die zorgen voor deze veiligheid (Alblas, Endema, & Heinstra, 2011). De leerkracht heeft invloed op
zowel het leer- als leefdomein. Het leefdomein wordt in de literatuur ook pedagogisch klimaat
genoemd. Zonder goed leefdomein is er namelijk geen goed leerdomein. De leerkracht bepaalt door
zijn optreden een groot deel van de sfeer en de normen die gelden (leefdomein) voor de manier
waarop leerlingen zowel met hem als met elkaar omgaan. Als er door leerlingen een ordelijke,
plezierige sfeer wordt ervaren, wordt de samenwerking flexibeler en leren zij elkaar te ondersteunen
tijdens het leerproces (leerdomein) (Alblas et al., 2011). Het is de taak van de leerkracht om een goed
pedagogisch klimaat te creëren, waardoor er geleerd kan worden (Kerpel, 2014). Wanneer een
leefomgeving als prettig wordt ervaren door leerlingen zorgt dit ervoor dat leerlingen zich thuis
voelen oftewel zich veilig voelen. Deze veiligheid heeft invloed op het leerproces van de leerling.
Volgens de stichting beroepskwaliteit beschikt een goede leerkracht over zeven competenties. Echter
zijn er twee van deze competenties van invloed op het leefdomein en daarmee op de sociale
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veiligheid. Daarom worden alleen deze twee competenties besproken. De interpersoonlijke en de
pedagogische competentie leveren een bijdrage aan een prettig leefdomein (Alblas et al., 2011). De
interpersoonlijke competentie laat zien hoe een leerkracht leiding geeft en zorgt voor een goede
omgang tussen de leerlingen en zichzelf. Een leerkracht kan op verschillende manieren leidinggeven.
Tijdens het onderzoek van Lippit en White zijn 3 soorten van leiding geven uitgeprobeerd;
autoritaire, democratische en laisseze-faire stijl. Hieruit is gebleken dat de democratische stijl van
leidinggeven het meest prettig werd ervaren (Lippit en White, in Alblas et al., 2011). Hoewel het
soort leidinggeven geen direct verband lijkt te hebben met het gevoel van veiligheid, kan dit wel
indirect invloed hebben op het gevoel van veiligheid in de klas. Als er bijvoorbeeld niet wordt
opgetreden door een leerkracht of deze alles aan een groep overlaat dan kan dit voor een onveilig
klimaat zorgen, waardoor leerlingen zich onveilig kunnen voelen. Naast de interpersoonlijke
competentie levert de pedagogische competentie ook een bijdrage aan een prettig leefdomein
(Alblas et al., 2011). De pedagogische competentie zorgt voor een veilige leeromgeving, door onder
andere regels op te stellen. Wanneer er een veilige leeromgeving is bevorderd dit naast het gevoel
van sociale veiligheid de ontwikkeling van de leerling. In paragraaf 3.2 wordt verder toegelicht hoe
een leerkracht een veilige omgeving kan creëren.
Als de leerkracht beschikt over de interpersoonlijke en de pedagogische competenties is hij in staat
om een veilig klimaat neer te zetten. Een leerling kan zich zodoende onveilig voelen als er geen goed
pedagogisch klimaat heerst in de klas, maar ook als het regelmatig te maken heeft met negatieve
feedback of pestgedrag (Ebbens & Ettekoven, 2013). Als er bijvoorbeeld negatieve feedback op de
leerling wordt gegeven door de leerkracht, dan kan een leerling het idee hebben dat het niet goed
genoeg is als persoon. Het kan zijn dat de leerling zich hierdoor onveilig gaat voelen en het
vertrouwen in zichzelf en de omgeving kwijtraakt. Doordat een leerling gezien wil worden door de
leerkracht, kan de leerling op een negatieve manier aandacht gaan vragen. Hierdoor kan er nog meer
negatieve feedback ontstaan. Het is belangrijk om als leerkracht effectieve feedback te geven, zodat
een leerling leert welk gedrag wel en niet is toegestaan in de klas (Hattie & Timperley, 2007). Als een
leerkracht bijvoorbeeld tegen een leerling zegt dat een ruzie niet goed is opgelost, is het belangrijk
dat een leerkracht verteld wat er dan precies niet goed is gegaan. Daarnaast is het belangrijk dat er
besproken wordt hoe de ruzie goed opgelost kan worden. Het is belangrijk dat een leerkracht
benoemt welk gedrag ongewenst is en welk gedrag gewenst.
Een onveilige situatie kan ook tot stand komen doordat de leerkracht vragen stelt in de klas, waar
een leerling het antwoord niet op weet. Een leerling kan ik paniek raken, wanneer hij/zij het
antwoord niet weet en wel de beurt krijgt. Als een leerkracht vervolgens toevoegt dat de vraag
makkelijk te beantwoorden is, kan de paniek nog meer toenemen. Deze paniek kan als onveilig
aanvoelen voor een leerling. Deze situatie kan voorkomen worden door een moment van overleg in
te bouwen (Ebbens & Ettekoven, 2013). Met een moment van overleg wordt bedoeld dat de
leerlingen even de tijd krijgen om over het antwoord na te denken en om dit te bespreken met een
andere leerling.
Naast de paniek van een leerling, zijn er nog meer factoren die invloed kunnen hebben op het gevoel
van sociale veiligheid. Volgens Twemlow, Fonagy & Sacco (2002) voelen mensen zich niet veilig als ze
regelmatig geweld zien. Volgens de sociaal-cognitieve leertheorie van Bandura zou het kunnen zijn
dat mensen geweld over gaan nemen. Deze theorie benadrukt dat er geleerd wordt door het gedrag
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van een ander te observeren (Feldman, 2009). Dit betekent dat een leerling zowel de leerkracht als
klasgenoten observeert en van dit gedrag leert. Als een leerkracht wil dat er respectvol met elkaar
wordt omgegaan is het belangrijk dat de leerkracht dit zelf ook doet. Daarnaast is het van belang dat
een leerkracht geen geweld of pestgedrag laat zien, omdat leerlingen dit over zouden kunnen
nemen. De leerlingen leren namelijk wat gepast en ongepast gedrag in de klas is, door de leerkracht
te observeren (Alblas, Endeman & Heinstra, 2011). Wanneer een leerkracht zich onveilig voelt in zijn
eigen klas, kan dit opgemerkt worden door de leerling door hoe de leerkracht zich gedraagt.
Leerlingen observeren dat gedrag en kunnen zich hierdoor ook onveilig gaan voelen (Feldman, 2009).
Naast de rol van de leerkracht kan een andere leerling ook invloed hebben op het gevoel van sociale
veiligheid. Dit kan door het gedrag van een andere leerling na te doen of het gedrag van een andere
leerling kan als onveilig worden ervaren in de klas. Hier wordt in de volgende subparagraaf verder op
ingegaan.

3.1.2. Interactie tussen leerlingen
Bandura’s theorie ‘observationeel leren’ ondervond dat er geleerd wordt via het gedrag van anderen
en dat de consequenties van dat gedrag worden waargenomen (Zimbardo, Johnson & McCan, 2009).
Leerlingen kunnen dus van het gedrag van de leerkracht, maar ook van andere leerlingen leren of dit
gedrag overnemen. Als een leerling uit de klas zich niet aan de regels houdt en dit wordt
geaccepteerd door de leerkracht, kan het zijn dat klasgenoten zich ook niet aan de regels houden.
Deze klasgenoten nemen dan het gedrag van die leerling over. Door dit gedrag kan er onrust in de
klas ontstaan en dit kunnen leerlingen als onveilig ervaren.
Naast het observationeel leren noemen Deci en Stevens (in Ebbens & Ettekoven, 2013) drie
basisbehoeften die een leerling nodig heeft om optimaal te functioneren. Eén daarvan is ‘relatie’
deze staat in verbinding met veiligheid. Deze relatie verwijst naar het gevoel erbij te horen (Ebbens &
Ettekoven, 2013). Leerlingen willen het gevoel hebben dat ze erbij horen in de klas. Zoals eerder
beschreven is het de taak van de leerkracht om een veilig klimaat te creëren. Daarnaast is het
belangrijk dat de leerlingen willen leren, dat er onderling vertrouwen is en dat ze met elkaar willen
leren (Ebbens & Ettekoven, 2013). Alblas et al. (2011) onderscheiden de taakgerichte, groepsgerichte
en de zelfgerichte rollen in een groep. Deze rollen kunnen bepalend zijn voor het klimaat in de klas
en zou kunnen zorgen voor een (on)veilig gevoel in de klas. De taakgerichte rol draagt bij aan het
goed verlopen van de taken, door aanmoediging aan groepsleden en controle. De groepsgerichte rol
zorgt voor een goede sfeer en lost onenigheden binnen een groep op. De zelfgerichte rol is gericht op
het eigen belang en bedreigen de onderlinge sfeer. Laatstgenoemde rol loopt dan ook het risico om
buiten de groep te worden gezet (Alblas et al., 2011). Dit zou kunnen resulteren in pestgedrag.
Pesten kenmerkt zich door een onveilig pedagogisch klimaat en wordt gezien als een van de factoren
voor het onveilig voelen in de klas (Stichting School & Veiligheid, n.d.; Mooij, 2009).
Uit onderzoek blijkt dat pesten als een vorm van schoolgeweld wordt gezien en dat dit ernstige
gevolgen voor later kan hebben (Gini, Pozzoli, Borghi & Franzoni, 2008). Op lange termijn kan pesten
negatieve gevolgen hebben zoals angst, depressie en gedragsstoornissen (Smokowski & Kopasz,
2005). Pesten kan zich in verschillende vormen uiten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen direct en
indirect pesten. Fysiek geweld zoals schoppen en slaan en verbaal geweld zoals uitschelden worden
gezien als direct pesten. Daarnaast wordt verbaal geweld ook gezien als indirecte factor. Hiermee
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wordt bijvoorbeeld sociale uitsluiting of roddelen bedoeld (Gini et al., 2008). Indirect pesten is
lastiger te achterhalen voor een leerkracht, omdat dit onopgemerkt kan gebeuren. Er is in dit
onderzoek gekozen om het kopje pesten onder paragraaf 3.1.2 interactie tussen leerlingen te
plaatsen, maar ook bij pestgedrag is de leerkracht van invloed. Zoals bovenstaand omschreven kan
een onveilig pedagogisch klimaat gekenmerkt worden door pesten. Het is daarom belangrijk dat
zowel de interactie tussen de leerlingen als de rol van de leerkracht goed worden besproken. In de
volgende paragraaf wordt er verder ingegaan op pestgedrag en hoe dit afgenomen kan worden.
3.1.3 Leerling zelf
De interactie tussen leerlingen is tot nu toe uitgebreid besproken. Daarentegen wordt de leerling zelf
ook als factor gezien. In de eerste twee levensjaren van een kind verlangt het naar nabijheid van een
of meerdere specifieke personen, dit wordt hechting genoemd. Een kind kan zich veilig of onveilig
hechten (Feldman, 2009). Deze hechting heeft invloed op latere leeftijd. Als een kind onveilig
gehecht is dan heeft dat invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling en in dat geval kan een kind zich
altijd of vaak onveilig voelen (Twemlow et al., 2002). Wanneer een kind onveilig gehecht is en zich
bijna altijd onveilig voelt, kan dit betekenen dat een leerling zich ook onveilig voelt in de klas.
Daarnaast is het belangrijk of een leerling goed in zijn vel zit. Als een leerling vaak bang is en zich
over het algemeen minder goed voelt dan kan deze leerling een vervelende opmerking van een
andere leerling persoonlijk opvatten of de leerling het gevoel geven in een onveilige omgeving te zijn.
Het tegenovergestelde is dat een leerling zich over het algemeen zeker en goed in zijn vel zit, dan zal
een vervelende opmerking van een medeleerling er niet snel voor zorgen dat deze leerling zich
angstig voelt (Carrière, 2010) Het kan dus belangrijk zijn dat een leerling goed in zijn vel zit zodat dit
een gevoel van veiligheid kan bevorderen.
In deze paragraaf zijn de factoren leerkracht, interactie tussen leerlingen en de leerling zelf
beschreven die van invloed zijn op het gevoel van sociale veiligheid. In de volgende paragraaf wordt
er verder ingegaan op deze factoren en wordt er beschreven hoe deze factoren het gevoel van
veiligheid kunnen vergroten.
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3.2. Wat is er in de literatuur bekend over het vergroten van het gevoel van sociale
veiligheid in de klas?
Bij beantwoording van de vorige deelvraag zijn de factoren beschreven die van invloed zijn op het
gevoel van sociale veiligheid in de klas. In deze deelvraag wordt er gekeken hoe het gevoel van
sociale veiligheid vergroot kan worden in de klas. Ook deze deelvraag wordt beantwoord door
middel van literatuuronderzoek. Carrière (2010) stelt dat het gevoel van veiligheid een wisselwerking
is en wordt opgebouwd, uit de samenhang van verschillende factoren. De rol van de leerkracht,
klasgenoten en de leerling zelf lijken de grootste factoren in dit onderzoek en daaronder vallen de
indirecte factoren, die hieronder verder beschreven worden.
3.2.1. Rol leerkracht
De invloed van de school op een kind is twintig procent en de leerkracht beïnvloed 2/3 daarvan
(Pameijer & Van Beukering, 2015). Zoals eerder beschreven zorgt de leerkracht voor de veiligheid in
de klas door een veilig klimaat te creëren. Het gevoel van veiligheid kan vergroot worden door een
positieve groepsvorming te creëren (Stichting School & Veiligheid, 2015). Dit kan hij doen door zich
te richten op positieve, passende gedragingen en deze te beschrijven en te belonen. (Ogulmus &
Vuran, 2016). Deze positieve gedragsondersteuning verbetert het schoolklimaat en de
leeromstandigheden (Mitchell & Bradshaw, 2013). Als er passende gedragingen worden beschreven,
wordt er gevraagd naar gewenst gedrag. Wanneer een leerkracht gewenst gedrag gaat benoemen in
plaats van ongewenst gedrag, kan dit de sfeer in de klas ten goede komen, omdat er gericht wordt
op het positieve. Stel dat de leerkracht wil dat er bij binnenkomst meteen gelezen wordt en twee van
de vier leerlingen doen dit. Dan kan de leerkracht de leerlingen aanspreken die niet aan het lezen
zijn. Echter werkt het beter als de leerkracht de leerlingen benoemt die wel aan het lezen zijn,
bijvoorbeeld: ‘’Ik zie dat X en Y aan het lezen zijn, wat goed!’’. De leerlingen die het nog niet aan het
lezen zijn, zullen dan vanzelf volgen. Doordat leerlingen zich veiliger voelen als er een veilig klimaat in
de klas heerst, lijkt positiviteit een grote bijdrage te leveren aan het gevoel van veiligheid in de klas.
Echter levert positiviteit een bijdrage, maar betekent dit nog niet dat alleen positiviteit een klas veilig
maakt. Daar lijkt meer voor nodig te zijn. Volgens (Holley & Steiner, 2005) kun je een veilige plek
creëren in de klas door te beginnen met het gesprek aan te gaan met de klas. Daarin moet besproken
worden wat veiligheid voor de leerlingen betekent en wat hen helpt om zich veilig te voelen in de
klas. Het is belangrijk om regels op te stellen tijdens zo’n klasbespreking. Deze regels gaan over hoe
een leerling zich moet gedragen naar de leerkracht en naar klasgenoten toe. De leerkracht dient
consequent te handelen, zodat iedereen zich aan deze regels houdt. Ook hierbij is het belangrijk dat
deze regels positief geformuleerd worden (Holley & Steiner, 2005). Een regel kan bijvoorbeeld zijn:
‘niet rennen in de gang en de klas’. Als deze regel positief geformuleerd wordt, dan wordt het ‘ik loop
rustig door de gang en de klas’. Als de regels helder zijn, is het van belang dat de leerkracht
consequent optreedt, zodat leerlingen leren wat gewenst en ongewenst gedrag is (Alblas et al.,2011).
Hierdoor ontstaat er structuur en voorspelbaarheid voor de leerlingen. Met name voor zwakkere
leerlingen is structuur erg belangrijk, omdat ze dan houvast hebben (Ebbens & Ettekoven, 2013).
Daarnaast is het belangrijk dat er oprechte interesse in de leerling is en dat de leerkracht even
aandacht heeft voor de leerling. Hierdoor kan er een vertrouwensband ontstaan en vertrouwen in de
klas is belangrijk voor een goed pedagogisch klimaat (Kerpel, 2014).
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Het sociaal leren van Bandura draagt ook bij aan een pedagogisch klimaat en is belangrijk bij het
vergroten van het gevoel van veiligheid. Het is belangrijk dat een leerkracht zichzelf veilig voelt en
zichzelf kan zijn en zich open opstelt naar leerlingen en collega’s toe. Dit wordt ook wel zelfonthulling
(self-disclosure) genoemd (Wienke & Messing, 2010). Wanneer leerlingen zien dat een leerkracht
zichzelf kan zijn en zich kwetsbaar durft op te stellen, zullen leerlingen dit ook eerder durven.
Eerder in dit onderzoeksverslag werd er gesproken over effectieve feedback en dat dit belangrijk kan
zijn om een leerling zich veilig te laten voelen in de klas. Volgens (Hattie & Timperley, 2007) zijn de
belangrijkste boodschappen over effectieve feedback de volgende: ‘Het is belangrijk dat er eerst
uitleg wordt gegeven, door middel van een duidelijke instructie, mocht dit gedaan zijn, dan kan er
feedback gegeven worden’. Feedback geeft antwoord op de vragen waar ga je heen, hoe ga je
daarheen en hoe gaat het nu verder. Bij het beantwoorden van deze vragen worden er doelen
opgesteld. Het is belangrijk dat deze vragen concreet worden uitgewerkt zodat er duidelijkheid
ontstaat. Tenslotte is het belangrijk dat zowel de leerkracht als de leerling zich betrokken voelt bij
het vaststellen van deze doelen, bijvoorbeeld de leerkracht vraagt de leerling hoe zou je kunnen
reageren als je iets niet leuk vindt? De leerling geeft als antwoord dan word ik boos. De leerkracht
zou daarbij feedback kunnen geven door samen een doel op te stellen, zoals als iemand iets doet wat
ik niet leuk vind, loop ik naar de juf of meester. Dan wordt het als effectieve feedback gezien en heeft
zowel een leerling als leerkracht er wat aan’. Een aanvulling van (Hattie, et al., 2007) is dat effectieve
feedback geven een ingewikkelde vaardigheid blijkt. Het is daarom belangrijk om te realiseren dat
negatieve feedback nooit helemaal voorkomen kan worden. Volgens Carrière (2010) is het gevoel
van veiligheid altijd in beweging. Zo kunnen tegenslagen zoals onduidelijke instructies, onvriendelijke
opmerkingen, zoals ‘nu heb ik even genoeg van je’ als onveilig worden ervaren. Deze kunnen echter
gecompenseerd worden door een bemoedigende glimlach van de juf. Het is dus belangrijk dat het
gevoel van veiligheid in evenwicht wordt gebracht. Als het gevoel wordt verstoord doordat een
leerkracht geen tijd heeft voor een leerling, is het belangrijk dat het gevoel daarna hersteld wordt
door alsnog interesse in de leerlingen te tonen (R. Carrière 2010).

3.2.2 Interactie tussen leerlingen
Uit bovenstaande blijkt dat de leerkracht ervoor moet zorgen dat er een goed klimaat heerst in de
klas, waarbij gedragsregels duidelijk zijn en positiviteit naar voren komt. Leerlingen leren van elkaar
door elkaars gedrag te observeren (Feldman, 2009). Het gevoel van veiligheid kan worden beïnvloed
door hoe leerlingen met elkaar om gaan. Als er gepest wordt in de klas kunnen leerlingen zich
onveilig voelen. Zowel het slachtoffer kan zich onveilig voelen als de dader of de meeloper. Uit
onderzoek van (Ross, 2009) blijkt dat pesten verminderd kan worden door de methode
pestpreventie met positive behavior support in te zetten. Om pesten te voorkomen kan er gebruik
worden gemaakt van deze methode. Hierin is de belangrijkste taak van de leerkracht, maar moeten
leerlingen hier wel aan mee werken. De leerkracht brengt de methode over, maar de leerlingen
moeten dit uitvoeren. Zo moet de klas drie tot vijf positief geformuleerde gedragsregels opstellen.
Doordat dit besproken wordt met de klas, ontstaat er betrokkenheid en het gevoel bij een groep te
horen. Daarnaast is het belangrijk dat er met de klas gesproken wordt over algemene
gedragsverwachtingen buiten de klas. Dit houdt in dat er besproken wordt wat de leerlingen vinden
over hoe iemand zich hoort te gedragen buiten de klas. Daarnaast wordt de leerlingen aangeleerd
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om ‘stop’ te zeggen en om naar de leerkracht te gaan als dit niet werkt. Verder is het belangrijk dat
de leerlingen praten over waarom leerlingen pestgedrag vertonen buiten de klas. Er moet aandacht
besteed worden aan pestgedrag door hierover uitgebreid te praten. Leerlingen hebben hun aandeel
in het praten en voeden van pesten. Als er gepest wordt en leerlingen lachen erom gaan het pesten
door. Het is belangrijk dat de rol van de meeloper bespreekbaar wordt gemaakt, omdat die een grote
rol heeft in het voeden van pesten (Clarkson et al., 2016). Het is belangrijk dat alle rollen
bespreekbaar worden gemaakt, zodat een leerling weet welk aandeel hij of zij heeft in het pesten. De
methode Pestpreventie kan hiervoor verder worden toegepast, zodat leerlingen inzicht krijgen in hun
eigen gedrag rondom het pesten (Horner, Ross & Stiller, 2013).
3.2.3 Leerling zelf
Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich veiliger voelen als er een volwassene in de buurt is die
ingrijpt bij negatieve gebeurtenissen. In de klas zou dit betekenen dat een leerling zich veilig voelt als
er voldoende toezicht is van de leerkracht. Het vertrouwen dat er iets gedaan wordt als er
bijvoorbeeld gepest wordt moet aanwezig zijn. Als de leerkracht bijvoorbeeld ingrijpt bij pestgedrag
dan kan een leerling zich veilig voelen, doordat er gereageerd wordt op het pestgedrag en het gevoel
van de leerling hersteld wordt (Twemlow et al., 2002). Bij hechtingsproblematiek kan een leerling het
lastig vinden om een volwassene te vertrouwen, daarom is het belangrijk om als leerkracht het
vertrouwen van de leerlingen te winnen. Als er vertrouwen in de leerkracht is en deze dus ingrijpt bij
gebeurtenissen, kan een leerling zich veilig voelen bij een leerkracht. Zoals eerder beschreven in dit
hoofdstuk kan het vertrouwen opgebouwd worden door eerst een veilige omgeving te creëren en de
leerling aandacht te schenken (Kerpel, 2014).
Tot nu toe is er gekeken wat er in de literatuur bekend is over het gevoel van sociale veiligheid en
hoe dit vergroot kan worden. In het volgende hoofdstuk wordt dit in de praktijk getoetst en wordt er
antwoord gegeven op de overige deelvragen.
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4. Resultaten praktijkonderzoek
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven. Er zijn veertien leerlingen en drie leerkrachten
van SBO ’t Palet geïnterviewd. De interviews zijn geanalyseerd met behulp van het programma
MAXQDA, zoals eerder beschreven in hoofdstuk twee van dit onderzoeksverslag. Met de uitkomst
hiervan wordt er antwoord gegeven op deelvraag drie: ‘‘Welke factoren beïnvloeden in de praktijk
het gevoel van sociale veiligheid in de klas’’ en deelvraag vier: ‘‘Wat zijn de behoeften van de
leerlingen van SBO ’t Palet om de sociale veiligheid van leerlingen te vergroten?’’ en tot slot
deelvraag vijf: ‘’Welke ideeën hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet om de
sociale veiligheid van leerlingen te vergroten?’’ De analyses van deze interviews zijn terug te vinden
in bijlage 3. Het hoofdstuk is opgebouwd vanuit de deelvragen, de topics hierin zijn leidend. Doordat
er gekozen is voor kwalitatief onderzoek zullen er geen cijfers worden weergeven in dit hoofdstuk
(Verhoeven, 2011).
4.1 Welke factoren beïnvloeden in de praktijk het gevoel van veiligheid in de klas?
4.1.1 Sociale Veiligheid
Er is gevraagd naar de definitie van het gevoel van veiligheid in de klas onder de leerlingen. Dit om
beter inzicht te krijgen in hun belevingswereld. Vervolgens is de definitie van de onderzoeker
uitgelegd, zodat de leerlingen en de onderzoeker op één lijn zitten.
Het merendeel van de leerlingen voelt zich veilig in de klas. Er zijn enkele leerlingen die zich soms
veilig en soms onveilig voelen in de klas. Het grootste deel van de leerlingen voelt zich veilig als ze
steun of hulp krijgen van de leerkracht en/of van klasgenoten/vrienden. Daarnaast voelt een kleiner
gedeelte zich veilig als er rust in de klas is en regels na worden geleefd. Verder zorgt drukte,
geen/weinig steun en hulp van de leerkracht en medeleerlingen voor een onveilig gevoel in de klas.
Als er onveiligheid wordt ervaren door de leerlingen hebben velen van hen een eigen manier om
daarmee om te gaan. Zo gaan er een aantal naar de leerkracht, terwijl anderen contact zoeken met
medeleerlingen en meegaan in andermans gedrag. Sommige praten met vriendinnen, gaan naar de
time-out of hebben een andere afspraak op school om rustig te worden. Een enkeling denkt aan de
cooling-down van de kickboks of loopt uit de klas. Daarnaast geven een paar leerlingen aan dat ze
zich nog nooit onveilig hebben gevoeld en dus geen idee hebben van wat ze zouden doen. Velen van
de leerlingen hebben op een andere school gezeten en merken duidelijke verschillen. Zo geeft iets
minder dan de helft van de leerlingen aan dat ze gepest werden op hun oude school en niet meer op
SBO ’t Palet. De leerlingen die gepest werden op hun oude school, kunnen zich dit nog goed
herinneren. Daarnaast geeft een enkeling aan dat er andere maatregelen zijn, rustigere klassen zijn
en dat ze betere hulp krijgen.
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Dus bijvoorbeeld iemand scheld je uit, dan gaat juf nog die dag

4.1.2. Rol leerkracht
of de volgende dag erover praten. Dan vraagt ze of het is
opgelost of dat we er nog over moeten praten.
Alle leerlingen hebben aangegeven
dat ze hulp krijgen van de leerkracht
en dat dit als veilig wordt ervaren. Deze
hulp bestaat zowel uit hulp tijdens het werk, als het vertrouwen in de leerkracht. Vertrouwen
hebben ze doordat de leerkracht daadwerkelijk doet wat hij aangeeft. Bijna de helft van de leerlingen
geeft aan dat de leerkracht de regels goed naleeft door middel van het gebruik van het
‘stoplichtensysteem’. Aan het begin van de dag begint iedereen op groen, bij ongewenst gedrag,
nadat dit eerder is genoemd wordt de leerling op oranje gezet. Als er vervolgens nog een
waarschuwing moet komen, wordt de leerling op rood gezet en 5 minuten naar de ‘nadenkplek’
gestuurd. Na deze vijf minuten wordt er met de leerkracht gesproken over wat er precies gebeurd is
en doet de leerling weer mee met de les. Als de leerling vervolgens nog een keer op rood wordt
gezet, moet de leerling naar de time-out en zijn tijd later inhalen.
Enkelen geven aan dat leerkrachten in gesprek gaan als dat nodig is en maken ze gebruik van
dezelfde regels, waardoor ze allemaal hetzelfde handelen. Meer dan de helft van de leerlingen geeft
aan dat de leerkrachten het goed doen en dat er geen dingen zijn die zij beter kunnen doen. Zij zijn
tevreden over de leerkrachten. Een enkeling heeft nog wel verbeteringen voor de leerkracht(en),
zodat het nog veiliger kan worden in de klas. Zo vindt iemand dat de leerkracht goed naar beide
kanten van een verhaal moet luisteren en een ander dat de leerkracht leerlingen gelijk moet
behandelen en hetzelfde aantal waarschuwingen moet geven. Weer een ander geeft aan dat een
leerkracht zich goed aan de regels moet houden oftewel deze goed moet naleven. Tot slot werd er
opgemerkt dat de leerkracht vaker aardige dingen kan zeggen, zodat dit het gevoel van veiligheid in
de klas kan bevorderen.
4.1.3 Interactie leerlingen
Alle leerlingen blijken vrienden in de klas te hebben. Er zijn een aantal leerlingen die aangeven één
(goede) vriend te hebben. Daarnaast geeft een ruime meerderheid aan meerdere (goede) vrienden
te hebben in de klas. Ze geven aan dat ze steun krijgen van vrienden en dat dit zorgt voor een sociaal
veilig gevoel. Verder vindt ruim de helft van de leerlingen dat ze aardige/leuke klasgenoten hebben,
terwijl anderen ‘sommige leerlingen’ aardig vinden. Zij vinden klasgenoten niet leuk als ze te druk zijn
of brutaal zijn tegen de leerkracht. De meeste leerlingen denken dat klasgenoten zich veilig voelen in
de klas, daarentegen kunnen deze leerlingen wel iemand in de klas opnoemen die zich weleens
onveilig lijkt te voelen (zie codeboom veilig voelen klasgenoten). Deze klasgenoot wordt opgemerkt
doordat hij stil is of doordat ze horen dat desbetreffende leerling uit de klas is gehaald omdat het
niet goed ging. Andere leerlingen denken dat klasgenoten zich soms onveilig voelen door
bijvoorbeeld ruzies. Daarnaast geeft iemand aan dat klasgenoten zich waarschijnlijk niet veilig voelen
als er thuis problemen zijn of als er gepest wordt. Een enkeling geeft aan dat er gepest wordt in de
klas, terwijl de meerderheid aangeeft dat er niet gepest wordt in de klas. Er worden wel veel grapjes
gemaakt en vooral geplaagd. Een enkeling geeft aan dat er wel in de school wordt gepest, maar niet
in de klas. Verder geeft de helft van de leerlingen aan op de oude school gepest te zijn en zich daar
onveilig te hebben gevoeld. Een enkeling wordt weleens gepest op SBO ’t Palet. Een leerling geeft
aan dat die soms het verschil tussen plagen en pesten niet goed weet en dat het soms opgevat wordt
als pesten, terwijl deze leerling denk dat dit als plagen bedoeld wordt. Een andere leerling geeft aan
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dat haar vriendin wordt gepest, doordat ze haar naam veranderen. Dit wordt vervolgens opgelost
door de leerkracht en dan is het weer goed. De andere helft van de leerlingen geeft aan nog nooit
slachtoffer te zijn geweest van pesten. Iets minder dan de helft heeft een hekel aan pesten en heeft
dit nog nooit gedaan. Een paar leerlingen pesten niet maar maken wel flauwe grapjes. Minder dan de
helft van de leerlingen geeft aan weleens gepest te hebben en daarvan geeft een enkeling aan dat ze
zelf ook gepest zijn op hun oude school.
4.1.4. Ruimte en spullen
Ruim de meerderheid van de leerlingen vindt dat er spullen in de klas zijn die zorgen voor een gevoel
van veiligheid. Zo wordt de koptelefoon door meerdere leerlingen als prettig ervaren als het druk is
in de klas. Een aantal vinden de tangle of stressbal fijn, omdat ze dan hun energie kwijt kunnen. De
muntjes van Positive Behavior Support (PBS) worden ook gewaardeerd door een leerling. Een aantal
leerlingen vinden dat de Kanjertraining bijdraagt aan de veiligheid in de klas, doordat er oefeningen
met de klas worden gedaan zoals rollenspellen, waarna er wordt gesproken over deze situaties. Een
paar leerlingen geven aan dat er geen spullen, vakken of trainingen zijn die bijdragen aan het gevoel
van veiligheid in de klas.
4.1.5 Leerling zelf
De meerderheid van de leerlingen voelt zich goed over zichzelf. Een aantal leerlingen voelen zich
soms goed over zichzelf en soms wat minder. Meer dan de helft geeft aan meestal zeker in de klas te
zijn over zichzelf. Een aantal leerlingen voelen zich soms zeker en soms onzeker. Zij voelen zich vooral
onzeker als er bijvoorbeeld een spreekbeurt moet worden gehouden.
Enkele leerlingen van SBO ’t Palet voelen zich onveilig als het druk is in de klas. Leerlingen voelen zich
veilig als het rustig is in de klas en vertrouwen hebben in de leerkracht. Daarnaast willen ze steun van
de leerkracht en/of van een klasgenoot. Leerlingen ervaren pesten als onveilig. De meeste leerlingen
worden momenteel niet gepest, maar kunnen zich het pesten van de vorige school nog goed
herinneren. Het voelt veilig voor de leerlingen als leerkrachten het gesprek aangaan met de
leerlingen en uitleggen wat ze doen. In de volgende paragraaf worden de behoeftes van de
leerlingen beschreven.

Ja II

Denkt dat
iedereen zich
veilig voelt II

Nee II

Denkt 1 iemand
niet II

Veilig voelen
klasgenoten
Soms IIII

Thuis
problemen, dan
niet veilig I
Ligt aan de
ruzies III

Weet ik niet IIII

Codeboom Veilig voelen klasgenoten
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4.2 Wat zijn de behoeften van de leerlingen van SBO ’t Palet om de sociale veiligheid van leerlingen
te vergroten?
4.2.1 Veiligheid
In de vorige deelvraag zijn de factoren beschreven die invloed hebben op het gevoel van sociale
veiligheid. Daaruit is gebleken dat de leerlingen van SBO ’t Palet bepaalde behoeften hebben betreft
de sociale veiligheid in de klas. Zo heeft de meerderheid behoefte aan steun van de leerkracht en/of
van klasgenoten. Meerdere leerlingen ervaren onveiligheid als het druk en ongeordend is in de klas.
Leerlingen lijken behoeften te hebben aan rust in de klas.
4.2.2 Vergroten gevoel van veiligheid
Meer dan de helft van de leerlingen heeft aangegeven dat er dingen beter kunnen in de klas, zodat
het gevoel van veiligheid vergroot wordt. Iets minder dan de helft was tevreden en vond dat er niets
beter kon in de klas. De leerlingen die aangaven dat er verbeterpunten waren kwamen met
verschillende punten. Zo vond iemand dat de leerkracht naar beide kanten van een verhaal moet
luisteren. Een paar leerlingen gaven aan dat de leerkracht eerder moet ingrijpen, zodat het rustiger
wordt in de klas. Momenteel kan een leerling lang doorgaan met bijvoorbeeld praten voordat er een
waarschuwing wordt gegeven. Als de leerkracht eerder ingrijpt dan blijft het rustig en de leerlingen
ervaren dit als veilig. Een ander paar vindt dat er minder op elkaar gelet moet worden en dat
leerlingen zich meer op zichzelf moeten concentreren in plaats van op medeleerlingen. Als de
leerkracht eerder ingrijpt gaan leerlingen zich minder met elkaar bemoeien, omdat er meteen wordt
ingegrepen wanneer dit wel wordt gedaan. Een leerling vindt dat leerlingen naast elkaar moeten
zitten, zodat er zachtjes dingen gevraagd kunnen worden aan elkaar. Momenteel worden er dingen
aan elkaar gevraagd, maar omdat leerlingen ver bij elkaar vandaan zitten, wordt het snel rumoerig.
Een ander vindt dat er meer tijd genomen moet worden om te praten over pesten en vindt dat
leerlingen voor elkaar op moeten komen. Daarnaast vinden een paar leerlingen dat er meer
samengewerkt kan worden in de klas. Degene die vond dat er meer gepraat moet worden over
pesten, vindt dat dit in de hele school beter moet. Er wordt wel aandacht besteed aan pesten, maar
er is behoefte om hier langer de tijd voor te nemen.
4.2.3 Afsluiting
Meer dan de helft van de leerlingen gaf aan dat ze verder geen aanvullingen hadden over de sociale
veiligheid in de klas. Een paar leerlingen hadden nog niet alle ervaringen gedeeld en kwamen nog
met aanvullingen. Zo gaf iemand aan dat SBO ’t Palet een leuke school is en dat het goed gaat op
school en in de klassen. De ander gaf aan dat er snel gereageerd wordt door de leerkrachten als er
een ongeluk of iets anders gebeurd is.
De leerlingen hebben behoeften aan rust in de klas en vinden dat leerkrachten eerder kunnen
ingrijpen. De leerkrachten zouden consequenter kunnen handelen. Daarnaast is er behoefte om zich
minder met elkaar te bemoeien. De leerkracht kan hieraan bijdragen door afspraken te maken. Tot
slot is een behoefte om te praten over pesten en vooral om hier langer de tijd voor te nemen.
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4.3 Welke ideeën hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet om de sociale
veiligheid van leerlingen te vergroten?
In de vorige deelvraag werden de behoeften van de leerlingen uiteengezet. In deze deelvraag
worden de behoeften en ideeën van de leerkrachten beschreven. Er is gekozen om naast het
beantwoorden van de deelvraag, overige informatie toe te lichten, zodat er geen misverstanden
verstaan. Eerst wordt er besproken wat de leerkrachten met sociale veiligheid bedoelen en of de
leerkracht zichzelf sociaal veilig voelt in de klas. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de
meningen van de leerkrachten over wat zorgt voor de sociale veiligheid in de klas volgens hen. Ook
hun eigen rol in de sociale veiligheid wordt verder toegelicht en hun ervaring over de sfeer in de klas.
Daarna worden de middelen en trainingen toegelicht. Als laatste worden de behoeften besproken
van de leerkrachten.
‘Het gaat altijd over gedragingen en dat heeft een
kind zichzelf niet aangeleerd. Het is allemaal
aangeleerd gedrag door omstandigheden’

4.3.1. Veiligheid
Alle leerkrachten van SBO ‘t Palet voelen zich sociaal veilig in de klas. Onder sociale veiligheid in de
klas verstaan de leerkrachten vooral dat een leerling zichzelf kan zijn. Aanvullingen hierop zijn: Elkaar
respecteren en accepteren, durven zeggen wat ze vinden en willen en alles mogen en durven in de
klas. De definitie van dit onderzoek vonden de leerkrachten een goed omschreven definitie voor het
gevoel van veiligheid in de klas. De leerkrachten denken dat het toepassen van de Kanjertraining, PBS
(positive behavior support) en Rots & Water zorgt voor een sociaal veilig gevoel in de klas. Daarnaast
zijn er nog een aantal dingen die helpen om leerlingen zich sociaal veilig te laten voelen. Zo is eerlijk
zijn belangrijk, respect hebben voor elkaar, grapjes maken, regie als leerkracht houden en het gevoel
geven dat leerlingen deze hebben en de persoon als persoon te zien dragen bij aan een sociaal veilig
gevoel volgens de leerkrachten. Er wordt hier verder op ingegaan onder ‘rol leerkracht’.
‘Mijn motto is: zorg dat het kind blij naar
huis gaat, want dan weet je zeker dat hij/zij
de volgende dag weer blij naar school gaat’

4.3.2. Rol leerkracht
De leerkrachten zetten verschillende vaardigheden in om de leerlingen een gevoel van sociale
veiligheid te geven. De ene leerkracht besteed aan het begin van het jaar veel aandacht aan de groep
door veel spelletjes en werkvormen in te zetten. Daarnaast wordt alles bespreekbaar gemaakt en dat
begint bij het vertellen waarom je in deze klas en op SBO ‘t Palet zit. De leerkracht geeft aan dat
leerlingen elkaar hierdoor leren accepteren en respecteren, waardoor er een veilig klimaat heerst in
de klas. Een andere leerkracht probeert iedereen echt te zien door even contact te maken met alle
leerlingen. Iedereen wordt in zijn of haar waarde gelaten en de leerkracht probeert mee te bewegen
met de leerling. Dit wordt gedaan door te kijken waar de leerling behoefte aan lijkt te hebben.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sfeer in de klas, door de schooldag met een leuk
programma te laten beginnen, waarin iedereen aan de beurt komt. Ook wordt er geprobeer om de
leerling vertrouwen te geven door ze uit te dagen en te complimenteren als ze iets doen wat ze eerst
niet durfden. De laatste leerkracht gaf aan dat de klas heel onveilig was aan het begin van het
schooljaar. De leerkracht stond niet stevig voor de klas en er werd weinig aandacht besteed aan het
vertrouwen in de klas. Momenteel staat de leerkracht stevig voor de klas en wordt het
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stoplichtensysteem goed ingezet, waardoor er regelmaat en structuur in de klas heerst. Daarnaast
vindt deze leerkracht het belangrijk dat er interesse wordt getoond en dat er echt naar de leerling
wordt geluisterd. Daarnaast wordt er een band opgebouwd door de leerlingen echt te leren kennen
en door ze serieus te nemen. Verder worden er vertrouwenspelletjes gespeeld als hier tijd voor is en
wordt er uitgelegd waarom er op een bepaalde manier gehandeld wordt. Alle leerkrachten zorgen
overigens voor regelmaat en structuur door gedragsregels vanuit het PBS-systeem in te zetten. Dit
zorgt voor duidelijkheid, zodat leerlingen weten wat wel en niet mag en voor een veilige sfeer. De
stijl van leidinggeven is ook bij de leerkrachten hetzelfde. Ze overleggen met de leerlingen en maken
meestal zelf de keuze. De leerkrachten reageren deels verschillend op pestgedrag in de klas. De ene
zet het stoplichtensysteem in, net zoals de andere klassen doen. De ander geeft een directe time-out
en de laatste bespreekt het in de klas. Uiteindelijk komt dit overeen met het stoplichtensysteem.
‘Je bent met z’n allen wel wat groter,
het is allemaal groep 8 niveau, dus je
mag ook best wat van elkaar leren’

4.3.3. Relaties medeleerlingen
De leerkrachten vinden dat er een goede sfeer in de klassen heerst. De eerste docent geeft aan dat
dit blijkt uit het feit dat het voor een andere leerkracht geen probleem is om de klas over te nemen.
De andere leerkrachten geven aan dat de sfeer goed en positief is, maar dat er veel op elkaar wordt
gelet en er veel reactie is tussen leerlingen. Over de omgang met elkaar in de klas zijn de
leerkrachten over het algemeen positief. Zo vindt de ene leerkracht dat er op een goede manier met
elkaar wordt omgegaan. Ook al vinden niet alle leerlingen elkaar aardig, kunnen ze wel
samenwerken. Een andere leerkracht heeft een behulpzame klas, maar er zijn wel vaste groepjes.
Daarnaast is er een opvallende leerling die weleens overheersend overkomt, waardoor anderen niet
altijd graag met haar samenwerken. De laatste leerkracht geeft aan dat er een positieve omgang met
elkaar is, alleen dat het thema eerlijkheid een belangrijke rol speelt in haar klas. Als leerlingen of de
leerkracht zelf niet eerlijk is dan wordt dit zwaar opgenomen.
4.3.4 Middelen en/of trainingen
Uit alle interviews kwam er meerdere keren naar voren dat er drie methodieken zijn die een grote
bijdrage leveren bij een veilig gevoel in de klas. Dat is de Kanjertraining, het PBS-systeem en de Rots
& Water training. Alle docenten beschikken over deze methodieken. Daarnaast hadden twee
leerkrachten nog een aanvulling. De ene leerkracht gaf aan dat hoe het lokaal is ingericht ook voor
sfeer zorgt in de klas. De andere leerkracht vond zichzelf het grootste middel. De leerkracht gaf aan
dat jezelf het grootste rolmodel bent voor de leerling.
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‘Samen sta je sterk als school’

4.3.5. Behoeften van de leerkrachten
De leerkrachten vinden dat er momenteel veel goed gaat op school. Zo hanteert iedereen dezelfde
regels en worden de leerlingen op dezelfde manier aangesproken. Iedereen maakt gebruik van het
stoplichtensysteem en heeft trainingen gehad in Rots & Water, Kanjertraining en PBS. Dit wordt door
de leerkracht ook toegepast. Daarnaast wordt er aangegeven dat de school achter de leerkracht
staat en samen denken over oplossingen. Leerkrachten hebben daarnaast verschillende behoeften
van zowel de school als van elkaar. De eerste leerkracht vindt dat iedereen ervoor moet waken dat
iedereen dezelfde regels naleeft. De professionele houding kan beter naar elkaar. Iedereen moet
elkaar durven wijzen op afspraken, zodat het bij elke klas hetzelfde werkt. Dan is er sprake van
structuur en duidelijkheid en weet een leerling waar het aan toe is, waardoor het gevoel van
veiligheid vergroot kan worden. Een andere leerkracht geeft aan dat het heel goed gaat en dat de
directie en intern begeleider goed op de hoogte zijn van de leerlingen. Dit werd op andere scholen
anders ervaren en wordt hier als een grote bijdrage gezien. Er zijn verder geen ideeën of behoeftes
hoe het gevoel van veiligheid vergroot kan worden. De laatste leerkracht vindt ook dat er veel goed
gaat. Deze zou echter wel meer behoefte hebben aan vrijheid, zodat er tijd is voor eigen inbreng.
Dan kan er gewerkt worden aan de band met de leerlingen door middel van verhalen en/of
spelletjes. Dit zou het gevoel van veiligheid van de leerlingen kunnen vergroten.
De methodieken (Kanjertraining, PBS, Rots & Water) dragen bij aan het gevoel van veiligheid. De
behoefte is om te waken voor het naleven van dezelfde regels. Daarnaast is gebleken dat er
aandacht moet worden besteed aan de groep. Tot slot blijkt de behoefte van vrijheid, zodat er meer
gewerkt kan worden met verhalen en of werkvormen/spelletjes, zodat er aandacht voor de klas is.
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5.Conclusie
In de vorige hoofdstukken zijn de deelvragen onderzocht door middel van literatuur- en
praktijkonderzoek. In dit hoofdstuk worden de conclusies uit dit onderzoek getrokken en zullen die
per deelvraag kort beschreven worden. Verder wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit
onderzoek: ‘’Hoe kan SBO ’t Palet het gevoel van sociale veiligheid van de leerlingen van groep 7 en 8
vergroten?’’ en volgt het advies. Tot slot volgt er een kritische reflectie in de vorm van een discussie.

5.1. Deelvragen
5.1.1 Deelvraag 1 – Welke factoren vanuit de literatuur beïnvloeden het gevoel van sociale
veiligheid in de klas?
Uit de literatuur is gebleken dat er verschillende factoren van invloed zijn op het gevoel van sociale
veiligheid in de klas. Er kan geconcludeerd worden dat de leerkracht de belangrijkste factor is en dat
er verschillende indirecte factoren (zaken waar de leerkracht invloed op heeft) zijn die het gevoel van
veiligheid in de klas beïnvloeden (Alblas et al., 2011). De belangrijkste rol van de leerkracht is het
neerzetten van een goed pedagogisch klimaat, zodat leerlingen zich veilig kunnen voelen in de klas
(Kerpel, 2014).
Het pedagogische klimaat wordt beïnvloed door verschillende factoren. De manier van leiding geven
is daar een van. Door als leerkracht op democratische wijze leiding te geven wordt de sociale
veiligheid vergroot. Beslissingen worden in overleg genomen, maar de leerkracht blijft de
eindbeslissing nemen. De manier van feedback geven door de leerkracht is tevens van invloed. Zo
kan het geven van negatieve feedback zorgen voor een sociaal onveilig gevoel. Door het benoemen
van ongewenst gedrag is voor leerlingen niet duidelijk welk gedrag wel gewenst is. Ten derde is de
wijze van vragen stellen van invloed. Zo kan er bij een leerling paniek ontstaan wanneer hij/zij,
onverwacht, klassikaal antwoord moet geven op een vraag. Een leerling kan zich onveilig voelen
wanneer hij/zij het antwoord op de vraag niet weet (Hattie & Timperley, 2007). Verder hebben
leerlingen de basisbehoefte om bij de groep te horen. Wanneer een leerling (geen) deel uitmaakt van
een groep, beïnvloedt dit het gevoel van sociale veiligheid. Een leerkracht heeft het grootste aandeel
in het vormen van een groep en kan het gevoel van sociale veiligheid beïnvloeden (Ebbens &
Ettekoven, 2013). Door als leerkracht aandacht te besteden aan een groep waarin vertrouwen
heerst, wordt de sociale veiligheid in deze groep vergroot. Daarnaast heeft het stimuleren van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een positief effect op de leeromgeving (Alblas et al., 2011).
Verder kan geconcludeerd worden dat pesten als onveilig wordt ervaren (Stichting School &
Veiligheid, n.d.; Mooij, 2009). Tot slot heeft de leerkracht een voorbeeldfunctie; leerlingen leren
door te observeren. Zo leren zij ook door het observeren van elkaars gedrag. Er kan hieruit
geconcludeerd worden dat een leerkracht consequent moet handelen bij zowel gewenst als
ongewenst gedrag van de leerlingen (Feldman, 2009).
Naast de factoren waar de leerkracht direct invloed op heeft, zijn er andere factoren die de mate
waarin leerlingen zich veilig voelen in de klas beïnvloeden. Zo kan de mate waarin een leerling veilig
gehecht is van invloed zijn op het veilig voelen in de klas en is het belangrijk dat een leerling goed in
zijn vel zit en zich goed voelt over zichzelf (Twemlow et al., 2002).
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5.1.2 Deelvraag 2 – Wat is er vanuit de literatuur bekend over het vergroten van het gevoel van
sociale veiligheid in de klas?
De leerkracht blijkt de belangrijkste factor in de klas en kan het gevoel van veiligheid van de
leerlingen vergroten (Alblas et al., 2011). Allereerst moet er een veilig klimaat gecreëerd worden
door duidelijke positief geformuleerde regels op te stellen. De leerkracht dient consequent op te
treden en zich te richten op positiviteit door te vragen naar het gewenste gedrag (Mitchell &
Bradshaw, 2013). Het geven van effectieve feedback, waarbij de leerkracht naast het ongewenste
gedrag ook het gewenste gedrag benoemt, kan het klimaat in de klas bevorderen (Hattie &
Timperley, 2007). Wanneer een leerkracht negatieve feedback gegeven heeft aan een leerling, is het
belangrijk dat dit hersteld wordt. Een leerkracht kan excuses maken of na de gegeven feedback
aandacht geven aan desbetreffende leerling (Carrière, 2010). De gevolgen van positief en consequent
handelen zijn meer structuur en voorspelbaarheid in de klas. Deze vergroten, met name voor
zwakkere leerlingen, de sociale veiligheid (Ebbens & Ettekoven, 2013). Daarnaast ontstaat een
positieve sfeer, die het gevoel van veiligheid kan vergroten. Zoals eerder vermeld, leren leerlingen
door observatie. Als zij zien dat een andere leerling beloond wordt voor zijn/haar gedrag, zullen zij
volgen. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten consequent reageren en dat zij daarnaast laten
blijken welk gedrag zij wensen te zien bij de leerlingen (Feldman, 2009). Verder kan een leerkracht
een veilig klimaat creëren door in gesprek te gaan met de leerlingen over ‘lastige’ onderwerpen
(Holley & Steiner, 2005). Wanneer de leerkracht zich kwetsbaar opstelt, zullen leerlingen dit ook
eerder durven. Door leerlingen te betrekken en samen te overleggen in de klas, zullen zij moeite
doen om de sociale veiligheid te waarborgen, zij voelen zich dan onderdeel van de klas. Er ontstaat
zo een gevoel van bij de groep horen. Het effect hiervan is dat de kans dat leerlingen het opnemen
voor elkaar vergroot wordt. Verder heeft het inzetten van pestpreventie, het bespreekbaar maken
van pesten, het gevolg dat pesten onder leerlingen kan afnemen en dat het gevoel van sociale
veiligheid vergroot wordt. Tot slot is de vertrouwensband tussen leerling en leerkracht belangrijk en
kan dit zorgen voor een gevoel van sociale veiligheid in de klas.

5.1.3 Deelvraag 3 - Welke factoren beïnvloeden in de praktijk het gevoel van sociale veiligheid in
de klas?
De leerlingen van SBO ’t Palet uit groep 7 en 8 hebben hun eigen ideeën wat betreft het gevoel van
sociale (on)veiligheid in de klas. Leerlingen voelen zich sociaal veilig als zij hulp/steun van de
leerkracht of van klasgenoten krijgen. Ook gaven de leerlingen aan dat ze merken dat de leerkracht
werkt aan de band met de leerlingen. Daarnaast wordt het naleven van de regels en de rust in de klas
als sociaal veilig ervaren door de leerlingen. Drukte in de klas wordt als sociaal onveilig ervaren.
Eveneens zorgt een drukke klas ervoor dat leerlingen meegaan in andermans gedrag. Verder zijn er
wat praktische factoren die ervoor zorgen dat leerlingen zich sociaal veilig voelen, zoals het gebruik
van een koptelefoon, tangle of een stressball. Daarnaast dragen de methodieken (Kanjertraining,
PBS, Rots & Water) bij aan het gevoel van veiligheid in de klas. Opvallend zijn verder de verschillen
die de leerlingen noemde tussen de oude school en SBO ’t Palet. Zo werden veel leerlingen gepest op
de oude school en werd dit als sociaal onveilig ervaren. Opmerkelijk is dat leerlingen het zich nog
goed kunnen herinneren en benoemen, maar dat daar weinig aandacht aan lijkt te worden besteed.
Verder vinden de leerlingen dat er op SBO ’t Palet (bijna) niet gepest wordt, dat ze betere hulp
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krijgen en dat de klassen rustiger zijn. Opmerkelijk is dat de klassen als rustiger dan hun oude klas
worden ervaren, maar dat deze nog steeds te druk blijken voor sommige leerlingen. Tot slot gaven
de meeste leerlingen aan zich goed te voelen over zichzelf en blijkt uit de literatuur dat dit kan
zorgen voor een sociaal veilig gevoel in de klas.

5.1.4 – Deelvraag 4 - Wat zijn de behoeften van de leerlingen van SBO ’t Palet om zich veilig te
voelen in de klas?
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn over het algemeen positief over ’t Palet en vinden dat de
leerkrachten goed hun best doen wat betreft de sociale veiligheid. De leerlingen hebben hun
behoeftes geuit over wat beter kan om zich sociaal veiliger te voelen in de klas. Ze gaven aan dat de
leerkracht zich consequent aan de regels moet houden en iedereen gelijk moet behandelen als het
om het geven van waarschuwingen gaat. Daarbij vinden ze dat er sneller gewaarschuwd mag worden
zodat eerder wordt ingegrepen door de leerkracht. Het wachten met waarschuwen zorgt voor onrust
in de klas. Door consequent te handelen ontstaat er rust en zullen de leerlingen minder op elkaar
gaan letten omdat er meteen gehandeld wordt door de leerkracht wanneer de leerlingen op elkaar
reageren. Verder gaven de leerlingen aan dat er meer gepraat mag worden over pesten. Er mag
meer de tijd genomen worden om onderwerpen aan te snijden die spelen binnen de klas. Tot slot
gaven een aantal leerlingen aan meer te willen samenwerken in de klas.
5.1.5 Deelvraag 5 - Welke ideeën hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet om de
sociale veiligheid van leerlingen te vergroten?

De leerkrachten van groep 7 en 8 vinden wat betreft de sociale veiligheid dat er al veel goed gaat op
SBO ’t Palet. Het toepassen van Kanjertraining, Rots & Water en PBS draagt bij om een sociaal veilige
klas te creëren. Het besteden van aandacht aan werkvormen en openheid, de groepsvorming aan het
begin van het jaar, de individuele leerling zijn allen punten waar verschillende leerkrachten aandacht
aan besteden. De gevolgen hiervan zijn acceptatie en respect onder de leerlingen, onderling
vertrouwen en het gevoel van veiligheid in de klas. Het inzetten van het stoplichten systeem zorgt
voor regelmaat en structuur. De leerkrachten hadden echter nog ideeën om het gevoel van sociale
veiligheid te vergroten. Ten eerste moeten leerkrachten streven naar het naleven van dezelfde
regels. Het gevolg hiervan is dat in iedere klas gelijk gehandeld wordt. Deze voorspelbaarheid heeft
een positief effect op de ervaren veiligheid. Een leerkracht gaf aan dat de regels consequenter
nageleefd mogen worden. Tot slot gaven de leerkrachten aan dat ze behoefte hebben aan meer
vrijheid in de invulling van hun lessen. Door middel van spelletjes, werkvormen en verhalen denken
ze de veiligheid te kunnen vergroten. Een leerkracht gaf aan ervaren te hebben dat leerlingen zich
onveilig voelden doordat er weinig aandacht aan de groep werd geschonken.
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5.2. Beantwoording Hoofdvraag
Met de opgedane kennis uit het literatuur- en praktijkonderzoek kan er antwoord worden gegeven
op de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘’Hoe kan SBO ’t Palet het gevoel van sociale veiligheid van de
leerlingen van groep 7 en 8 vergroten in de klas?’’ Aan de hand van het antwoord op de hoofdvraag
is er een advies geformuleerd voor de leerkrachten van groep 7 en 8 van SBO ’t Palet.
Allereerst blijkt er al veel goed te gaan op SBO ’t palet wat betreft het gevoel van sociale veiligheid.
Dit blijkt uit het feit dat leerlingen zich grotendeels sociaal veilig voelen in de klas. De leerkrachten
geven hierin hetzelfde aan. Er worden verschillende methodieken (Kanjertraining, Rots en water,
PBS) ingezet om de sociale veiligheid te waarborgen. Alle leerkrachten zijn bekwaam in deze
methodieken. Tijdens een algemeen overleg kan het van belang zijn om deze op te frissen, zodat het
een kracht blijft. Dit om het gevoel van sociale veiligheid te waarborgen.
Uit zowel literatuur als praktijkonderzoek blijkt dat de leerkracht de belangrijkste factor is met
betrekking tot het vergroten van het gevoel van sociale veiligheid. Ten eerste moet er door de
leerkracht een veilig pedagogisch klimaat gecreëerd worden. Op SBO ’t Palet wordt hier aandacht
aan besteed door bovengenoemde methodieken in te zetten. Echter wordt het door leerlingen soms
als te druk ervaren in de klas, wat zorgt voor een sociaal onveilig gevoel. Wanneer de leerkracht
consequenter optreedt, ontstaat er meer rust, omdat er meteen wordt ingegrepen als er ongewenst
gedrag wordt vertoond en kan dit het gevoel van sociale veiligheid vergroten.
Naast het consequent handelen van de leerkracht is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed
aan het bespreekbaar maken van pesten. Een kracht van de leerkrachten is dat er overlegd kan
worden in de klas. Zowel de literatuur als praktijk bevestigd dat pesten als sociaal onveilig wordt
ervaren en dat het bespreekbaar maken van pesten het gevoel van sociale veiligheid kan vergroten.
Op SBO ’t Palet wordt er aandacht besteed aan pesten door erover in gesprek te gaan. Er wordt
momenteel minder tijd voor vrijgemaakt dan waar de leerlingen behoefte aan hebben. Uit de
praktijk blijkt dat de leerkracht hier langer de tijd voor mag nemen. Dit kan gedaan worden door met
de leerlingen in gesprek te gaan over pesten en door afspraken te maken over wanneer er wordt
gesproken over pesten.
Tot slot blijkt dat een veilige groep onderling kan zorgen voor het vergroten van het gevoel van
veiligheid in de klas. Wanneer leerkrachten aandacht besteden aan het onderling vertrouwen en
samenwerken in de klas, hebben de leerlingen het gevoel bij de klas te horen. Uit de literatuur blijkt
dat dit een basisbehoefte is van een leerling. Uit de praktijk blijkt dat een veilige groep het gevoel
van sociale veiligheid kan vergroten. Het gevoel erbij te horen komt meestal aan het begin van het
jaar tot stand. Wanneer er een nieuwe groepsvorming ontstaat is het belangrijk om aandacht te
besteden aan de nieuwe groep. Leerlingen starten ook weleens halverwege of eind van het
schooljaar op SBO ’t Palet. Het is hierbij belangrijk dat de leerkracht ook dan investeert in het
onderling vertrouwen en het samenwerken binnen de klas.
Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat er veel goed gaat op SBO ’t Palet wat betreft een sociaal
veilig gevoel in de klas. Er is echter gebleken dat er een aantal verbeterpunten zijn. Het advies zal
daarom worden gericht op: consequent handelen, methodieken waarborgen, pesten en het creëren
van een veilige groep. Het advies zal in de volgende paragraaf kort worden toegelicht.
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Advies
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt er een adviesrapport samengesteld voor
SBO ’t Palet om het gevoel van sociale veiligheid te vergroten.
Er is gekozen voor een adviesrapport omdat dit de wens is van de opdrachtgever. Daarnaast is het
adviesrapport niet tijdsgebonden omdat het zelfstandig leesbaar is. Het is voor alle leerkrachten
toegankelijk en wanneer er een nieuwe leerkracht komt, kan deze meteen bijgeschoold worden wat
betreft het gevoel van sociale veiligheid in de klas.
Rekening houdend met de vaardigheden van leerkrachten en de positieve feedback van leerlingen op
de sociale veiligheid op school kan een advies worden geformuleerd om de bestaande sociale
veiligheid te vergroten. Er wordt aan ’t Palet aanbevolen om aan de volgende zaken aandacht te
besteden: Consequent handelen, methodieken waarborgen, bespreekbaar maken van pesten,
aandacht besteden aan het creëren van een veilige groep.
Het adviesrapport bestaat uit een draaiboek met werkvormen en handvatten voor de leerkrachten.
Het draaiboek wordt verdeeld in: ‘’Consequent handelen, bespreekbaar maken van pesten,
werkvormen voor het creëren van een veilige groep en eindigt met een afsluitende oefening’’.
Voor meer informatie over de aanbevelingen wordt naar het adviesrapport verwezen.
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5.3 Discussie
In deze paragraaf volgt een kritische reflectie op zowel de sterke als verbeterpunten van dit
onderzoek.
Allereerst is er rekening gehouden met begripsvaliditeit. Er is voor het begrip: ‘’het gevoel van sociale
veiligheid’’ literatuur geraadpleegd en overleg geweest met collega-onderzoekers, professionals en
met de opdrachtgever. De definitie bleek helder te zijn voor de leerkrachten en zij waren het hier
volkomen mee eens. Dit heeft de validiteit positief beïnvloed. Daarentegen is de validiteit mogelijk
op negatieve wijze beïnvloed doordat er een andere definitie voor de leerlingen is gebruikt. Het
gevoel van sociale veiligheid werd vertaald naar de leerlingen als: ‘fijn gevoel in de klas’ en dat je ‘je
thuis kan voelen in de klas’. Fijn voelen in de klas is niet precies hetzelfde als ‘je fijn voelen’ in de klas
en kan hierdoor anders geïnterpreteerd worden door de leerlingen en de onderzoeker. De resultaten
van de interviews met de leerlingen dienen hierdoor met enige nuance te worden benaderd, wel is
dit in goede overeenstemming met de opdrachtgever besloten. Zodat er werd aangesloten bij de
belevingswereld van de leerlingen. De definitie die voor dit onderzoek is gebruikt, zou niet aansluiten
bij de leerlingen, omdat deze te uitgebreid en te moeilijk is. Het gebruiken van de huidige definitie
zou hierdoor ook de validiteit aantasten.
Tijdens het afnemen van de interviews bij de leerlingen is mogelijk de betrouwbaarheid aangetast.
De onderzoeker probeerde goed aan te sluiten bij de leerlingen, waardoor er niet altijd strikt aan het
script is gehouden. Er had soms nog verder doorgevraagd kunnen worden. Daarentegen is de
betrouwbaarheid op positieve wijze beïnvloed door de interviews onder dezelfde omstandigheden af
te nemen. De introductie is twee keer verteld, zodat leerlingen dit goed konden verwerken. In de
introductie werd benadrukt dat het belangrijk was om eerlijk te zijn en dat ze zichzelf en hun
klasgenoten ermee hielpen. Daarnaast werd benadrukt dat de gegevens geanonimiseerd werden,
waardoor de kans op sociaal wenselijke antwoorden is afgenomen.
Opvallend in dit onderzoek was het onderwerp pesten. Er moest door de onderzoeker goed op
doorgevraagd worden op welke school en in welke klas er gepest werd. Als leerlingen aangaven
gepest te zijn, bleek dit bij doorvragen vaak in hun oude klas op een andere school te zijn geweest.
Bij sommige leerlingen bleek dit jaren geleden al te zijn gebeurd. Door middel van goed doorvragen,
zijn toch de antwoorden gegeven die van invloed zijn op SBO ’t Palet, waardoor dit geen invloed
heeft gehad op de betrouwbaarheid en validiteit.
Tot slot is de topiclijst door zowel een professional als de opdrachtgever gecontroleerd. Daarentegen
werd de vraag ‘Welke middelen dragen bij aan een sociaal veilig gevoel in de klas’ door zowel de
leerkrachten als de leerling verschillend geïnterpreteerd. Hierdoor zijn een aantal resultaten buiten
beschouwing gelaten, omdat deze niet van toegevoegde waarde bleken voor dit onderzoek.
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1. Topiclijsten
1.1 Topiclijst leerlingen
Beste leerling,
Fijn dat je wilt helpen bij dit onderzoek. De vragen die ik jou ga stellen gaan over jouw gevoel van
veiligheid in de klas.
Ik ga een verslag maken over deze interviews en daarin noem ik geen namen. Ik neem dit gesprek op
met mijn mobiel zodat ik dit gesprek kan uittypen, maar omdat ik er geen namen in zet, komt
niemand te weten wat jij hebt gezegd.
Het is belangrijk dat je eerlijk antwoord geeft zodat de klas nog veiliger/beter kan worden. Je helpt
dus niet alleen mij, maar ook jezelf en de leerlingen uit je klas.
Dit interview duurt ongeveer een kwartier. Ik heb een aantal vragen opgeschreven dus ik kijk ook op
mijn blaadje. Je hebt rustig de tijd om na te denken en je mag alles zeggen. Als je iets lastig vindt of
niet begrijpt mag je dat ook altijd zeggen. Als we klaar zijn mag je terug naar de klas. Heb je nog
vragen? (2x)
Topic
Vragen
Algemeen
Hoeveel jaar zit je op deze school?
Met wie ga jij om in de klas?
Wie zijn jouw vrienden?
Wat vinden jullie leuk om te doen?
Veiligheid
Wat vind jij veiligheid in de klas? (Aanvullen eigen definitie)
(Voor het woord veiligheid gebruik ik ook weleens fijn, omdat het
belangrijkst is dat je je fijn voelt in de klas).
Voel jij je veilig in de klas?
Wat helpt jou in de klas om je fijn te voelen? / Hoe kan het komen dat jij je
niet zo veilig voelt in de klas?
Wat doe je als je je niet veilig/fijn voelt in de klas/op school?
Op welke school voelde jij je veiliger? (Wat zorgt ervoor dat jij je veiliger
voelt?)
Rol leerkracht
Hoe helpt de meester of juf jou om je veilig/fijn te voelen in de klas?
Waar kan juf of meester jou nog beter mee helpen om je nog veiliger/fijner
te voelen?
Interactie tussen
Denk je dat er kinderen in jouw klas zijn die zich (weleens) niet veilig voelen?
leerlingen (in de
Hoe kun jij samen met andere kinderen ervoor zorgen dat iedereen zich
klas)
veilig voelt in de klas?
Hoe vind jij de andere kinderen in je klas? (Aardig/leuk?)
Heb jij vrienden of vriendinnen in de klas?
Hoe komt dat? Wanneer is iemand een vriend/vriendin?
Wordt er bij jou in de klas weleens gepest? Wat doen ze dan?
Leerling zelf

Ruimte en spullen
Gevoel veiligheid
vergroten

Afsluiting

Voel jij je goed over jezelf?
Ben jij meestal zeker of onzeker in de klas?
Word jij gepest of pest jij zelf weleens?
Welke spullen zorgen voor een fijn gevoel in de klas?
Zijn er lessen of vakken op school die jou helpen om je veiliger te voelen?
Wat zou volgens jou anders of beter kunnen zodat jij een (nog) veiliger
gevoel krijgt?
Wat zou volgens jou anders of beter kunnen zodat jou klasgenoten een nog
veiliger gevoel krijgen?
Wil jij zelf nog iets vertellen over de veiligheid in de klas?
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1.2 Topiclijst leerkrachten
Beste Leerkracht,
Bedankt dat u wilt meewerken aan dit onderzoek.
In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de vraag: Hoe kan SBO ’t Palet het gevoel van sociale
veiligheid van de leerlingen van groep 7 en 8 vergroten in de klas?
Het gaat in dit interview over het gevoel van (sociale) veiligheid in de klas.
U kan een grote bijdrage leveren door eerlijk te zijn en door u eigen mening te geven, zodat de
klassen als (nog) veiliger worden ervaren.
Uit de veiligheidsmonitor is gebleken dat 20% van de leerlingen zich weleens onveilig voelt in de klas.
Dit is over heel groep 7 en 8 en dus het is onbekend of het over bepaalde klassen gaat. In overleg met
de opdrachtgever kwamen we tot de veronderstelling dat er altijd dingen beter kunnen of veranderd
kunnen worden en ben ik benieuwd naar de behoeften en ervaringen van u als leerkracht.
Dit interview zal ongeveer een half uur duren. Het gesprek wordt opgenomen, zodat ik het later kan
uittypen en verwerken. Verder worden er geen namen genoemd in het verslag.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag.
Topic
Algemeen

Vragen
Wat verstaat u onder sociale veiligheid in de klas? (Uitleg Definitie: Situatie
waarin leerlingen en docenten op respectvolle manier met elkaar omgaan.
Er is open sfeer waarin ieder elkaar accepteert. Dit resulteert in goede
onderlinge relaties en een omgeving waarin ieder zich vrij voelt om zich uit
te spreken, waarbij ongewenste omgangsvormen het veiligheidsgevoel van
de betrokkenen aan kunnen tasten). (Tegen leerlingen thuis en fijn voelen
in de klas)
Wat is er vanuit school ingezet om te zorgen voor een veilig gevoel van de
leerlingen?

Veiligheid

Voelt u zich zelf sociaal veilig in uw klas?
Wat kan ervoor zorgen dat een leerling zich veilig voelt in de klas?
Merkt u weleens sociale onveiligheid in de klas?
Kunt u een situatie beschrijven waarin u merkte dat een leerling zich
onveilig/onprettig voelde?
Wat waren uw taken?
Wat heeft u toen concreet gezegd of gedaan?
Wat gebeurde er daarna?
Hoe is de sfeer in de klas?
Hoe gaan leerlingen met elkaar om?
Zijn er vriendschappen ontstaan?
Wat wordt er in de klas gedaan om iedereen een fijn gevoel te geven en
zichzelf te laten zijn?
Hoe wordt er in de klas omgegaan met pestgedrag door u als leerkracht?
Hoe probeert u om aan de behoeften van een leerling te voldoen?
Hoe zorgt u als leerkracht ervoor dat kinderen zich veilig voelen in uw klas?
Hoe zorgt u voor een goede sfeer in de klas?
Denkt u dat gedragsregels zorgen voor een betere sfeer?
Zijn er gedragsregels bij u in de klas?
Wat doet u als kinderen zich daar niet aan houden?

STAR-methode /
Situatie uitvragen /
Praktijkvoorbeeld

Relaties
medeleerlingen

Rol leerkracht

Wat zou u kunnen doen om het gevoel van veiligheid van de leerlingen te
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vergroten? Wat zou u daarbij helpen, om dat gevoel te vergroten?

Middelen

Welke stijl van leidinggeven gebruik jij? (Uitleg stijlen)
Waaruit blijkt dat?
Wat doe jij als je merkt dat kinderen zich onveilig voelen?
Welke middelen dragen bij aan een veilig gevoel in de klas?
Van welke middelen maakt u gebruik in de klas?
Zijn er nog meer middelen vanuit school om leerlingen zich meer thuis te
laten voelen?
Wat zou de school beter of anders kunnen doen om bij te dragen aan een
veilig gevoel?
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2. Ruwe resultaten
Ruwe resultaten MAXQDA
Interviews leerlingen
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Interviews leerkrachten
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3. Analyse praktijkdata
Codebomen interviews leerlingen
Topic Algemeen

Langer IIIII IIIII I

Langer dan 1 jaar op 't Palet

Gelijk of korter III

Topic Veiligheid

Steun hulp van beide III
Steun/hulp leerkracht
en klasgenoten IIIII III
Steun/hulp leerkracht
of klasgenoot IIIII I

Veilig gevoel door
Stilte/rust/regels in de
klas IIIII
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Ja IIIII IIII

Veilig gevoel in de klas

Soms IIII

Begin van het jaar soms, nu
wel I

Naar leerkracht
III
Praten met
vriendinnen I
Contact zoeken
met andere
leerlingen III
Bij ervaren
onveiligheid

Afspraak III

Time-out of
rustige plek III

Gebeurt nooit II
Rustig blijven en
aan muziek
denken of ruzie I
Denken aan
cooling down I
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Leerkracht goed
oplet III

Thuis voelen en
niet gepest III

Verstaan onder
veilig gevoel in de
klas

Kinderen stil zijn
tijdens les III

Leuk vind om naar
school te gaan III

Actie ondernomen
bij pesten I
Verantwoording
voor jezelf en
klasgenoten I

Daar gepest, hier
niet IIIII I

Time-out I

Hier serieus
genomen II
Verschil scholen
Kleinere school en
leukere
leerkrachten I
Rustiger en betere
hulp leerkracht II

Niveaugroepen I
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Topic Rol leerkracht

Vertrouwen IIII

Hulp tijdens werk
I
Hulp van
Leerkracht

Ja IIIII IIIII IIII

Goed inzetten
stoplichtensystee
m IIIII I
In gesprek gaan I

Leerkrachten
doen hetzelfde II

Zich goed houden aan
de regels I
Geen verbetering IIIII
IIIII
Goed luisteren naar
beide kanten I

Verbetering leerkracht
Verbetering IIII

Vaker aardige dingen
zeggen I

Gelijk behandelen qua
waarschuwingen I
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Topic Interactie leerlingen

Ja, soms II
Nee, maar wel
veel grapjes of
geplaagd IIII
Pesten in de klas

Nee IIIII I

Af en toe I

Alleen buiten de
klas I

Vroeger gepest op
oude school IIIII

Ja IIIII II

Soms uitgescholden I

Lang geleden, weet er
niks meer van I

Slachtoffer pesten

Nee IIIII II

Nog nooit IIIII II
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Meerdere IIIII IIIII
Vrienden in de klas

Ja
Eentje IIII

Meestal aardig I
Ja IIIII III
Aardig IIIII II
Aardige
klasgenoten

Heel druk of heel
rustig I

Soms IIIII I

Te druk I

Sommige aardig,
sommige niet IIII
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Ja II

Denkt dat iedereen
zich veilig voelt II

Nee II

Denkt 1 iemand niet
II

Veilig voelen
klasgenoten

Thuis problemen,
dan niet veilig I
Soms IIII
Ligt aan de ruzies III
Weet ik niet IIII

Werd zelf ook gepest I
Ja IIIII
Weleens of lang
geleden IIII
Dader pesten
Wel flauwe grapjes II
Nee IIIII II
Nooit, hekel aan
pesten IIIII
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Beledigende
dingen zeggen
I
Namen
veranderen III

Vorm Pesten

Woorden IIIII
IIIII II

Roddelen /
schelden III
Plagen werd
pesten III
Niet eerlijk
tegen elkaar I
Doorgaan na
stop zeggen I
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Topic Zelf

Ja IIIII III

Goed over zichzelf

Soms III

Meestal zeker IIIII II

(on)zeker in de klas

Soms onzeker, soms zeker IIII
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Topic Ruimte en spullen

Muntjes (PBS) I
Nee IIIII
Spullen fijn gevoel

Koptelefoon IIII
Ja IIIII IIII
Tangle / stressbal III

Overig (lego/auto's) I

(Extra) gym IIII

Kanjetraining III

Werelduur I
Vakken,
trainingen fijn
gevoel

Drama I

Spelletje I

Alles leuk I

Niets III
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Topic vergroten gevoel van veiligheid klas

Leerkracht
eerder ingrijpen
II
Leerkracht beter
luisteren naar
kanten verhaal I
Minder op elkaar
letten II
Beter in/aan de
klas

Meer praten over
pesten en voor
elkaar opkomen
I
Naast elkaar
zitten I
Meer
samenwerken II
Het is al goed
IIIII

Niets, het gaat goed IIIII IIIII
II

Beter aan school

Meer praten over pesten I

Zoeken naar spullen die
kwijt zijn I
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Topic Afsluiting

Er wordt snel
gereageerd bij ongeluk
of iets gebeurd is
Ja II
Leuke school en het
gaat goed bij ons

Overige informatie
Nee IIIII IIIII II
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Codebomen interviews leerkrachten
Topic Algemeen

Elkaar respecteren en
accepteren
Zichzelf zijn
Verstaan onder sociale
veiligheid

Durven zeggen wat ze
vinden en willen
Alles mogen en durven
zeggen in de klas

Topic Veiligheid

Soms fysiek onveilig,
bij woedeuitbarsting I
Leerkracht voelt zich

Veilig III
Veilig II

58

Sociale
vaardigheidstrai
ningen

Wat zorgt voor
veiligheid in de
klas

Kanjertraining,
PBS , Rots en
Water
Gedrag
benoemen

Leerling zien
Leerlingen laten
meedenken
Luisteren,
humor, respect,
eerlijk

Oplossing vanuit
kind laten
komen

Kijken naar
individuele
leerling

Topic Rol leerkracht

PBS-systeem (positieve
gedragsveranderingen)
Gedragsregels

Positief
Regelmaat en structuur

59

Stoplichtensysteem

Omgang met pesten in de klas

Directe time-out

Bespreekbaar maken

Democratisch

Overleggen met de
klas

Autoritair

Uiteindelijke beslissing
maakt de leerkracht

Stijl van leidinggeven

60

Bespreken / uitleggen

Als leerlingen zich onveilig voelen

Met rust laten

Werken aan veilige
groep (begin jaar)

Werkvormen /
(vertrouwen)spelletj
es

Bespreken (van
elkaar)
Contact maken met
iedereen

Wat doet leerkracht
voor zorgen
veiligheid

Luisteren, interesse
tonen

Inzetten
stoplichtensysteem

Regelmaat en
structuur bieden

Band opbouwen

Leerling leren
kennen

61

Voorspelbaarder zijn

Beter als leerkracht

Weleens door na
grapje, daardoor
ontstaat er veel
lawaai/onrust

Geen idee

Nog beter luisteren
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Topic Star-methode

25% minder

Stil / ziek meisje

In gesprek gaan

Jongen/meisje
niet naast elkaar
zitten

Afspraken maken

Ze konden
samenwerken

Meisje zegt iets
van een ander

Oplossen /
ingrijpen

Opgenomen voor
de ander

ziekteverzuim

Stevig staan
Hele klas onveilig
Groep vertrouwd
maken

Sociale veiligheid
wordt vergroot

Topic Relaties medeleerlingen

Geen probleem om
klas over te nemen
Goed
Ze letten wel op elkaar
Sfeer binnen de klas

Positief

Soms veel reactie op
elkaar

63

Goede manier,
samenwerken

Omgang in de klas

Behulpzaam, vaste
groepjes

Soms overheersend
meisje

Positief, eerlijkheid
groot thema

Topic Rol school

Zelfde manier van
aanspreken

School momenteel

Inzetten
stoplichtensysteem

Kanjertraining, PBS,
Rots & Water

School staat achter je /
komt voor je op indien
nodig

64

Iedereen naleven van
zelfde regels (daarvoor
waken)

Andere durven wijzen
op afspraken
Behoefte leerkrachten
Gaat al goed

Ib'er en directie goed
op de hoogte van
leerlingen

Iets meer vrije tijd om
zelf in te delen

Meer tijd voor
verhalen/spelletjes

Topic middelen/trainingen

Rolmodel van jezelf (grootste
middel)

Helpt mee sociaal veilig gevoel

Lokaal (sfeer)

PBS, Kanjertraining,Rots &
Water

65

66

