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Verslag seminarie overlegplatform Welbevinden 

van 25 maart 2016  

Hieronder worden de vragen en antwoorden (cursief) weergegeven. 

1 Friendly Attac Project (Dr. Ann DeSmet) 

Hoelang heeft het project geduurd? 

Het volledige project heeft 4 jaar geduurd.  

Wordt er nog op een andere manier informatie ontsloten voor mensen die niet in de game 

meestappen? 

Er wordt momenteel gewerkt aan een lessenpakket dat inzet op de aspecten waar de game niet 

aan tegemoet komt. De nuttige tips die uit het onderzoek kwamen zullen ook opgenomen worden 

in de handleiding van de game. Al is dit alles aanvullend op de game. Er is geen andere manier 

waarop deze informatie verder nog ontsloten wordt, maar daar kan in de toekomst zeker nog 

over nagedacht worden (vb. via Klasse?). 

Op een schema in de presentatie kon je zien hoe slechts een hele kleine groep leerkrachten zich 

gewapend voelt om met cyberpesten om te gaan. Wordt daar verder iets mee gedaan? 

De onderzoekers geven aan dat men momenteel onderhandelt met een uitgeverij waaraan een 

vzw verbonden is die trainingen voorziet. Het zou de bedoeling zijn om alles als een geheel aan 

te bieden zodat er ondersteuning is en er ook kan gewerkt worden aan de competenties binnen 

de school. Het kan niet de bedoeling zijn om de game op zichzelf aan te bieden, het moet steeds 

gekaderd zijn in een groter geheel.  

2 De effectiviteit van TOPspel (Dr. Geertje Leflot en Inie 
Liekens)  

Waarom wordt er niet met TOPspel in de kleuterklas gestart? De uitval van leerlingen is vaak het 

gevolg van storend gedrag dat al op jonge leeftijd voorkwam.  

Inie Liekens deelt mee dat men een andere methodiek gebruikt voor kleuterklassen, waarbij er 

gewerkt wordt met verhalen en activiteiten om de sociale vaardigheden te trainen. In het 

buitenland wordt soms wel al vroeger gestart met TOPspel. De onderzoekers geven aan dit in 

Vlaanderen niet te willen doen uit schrik voor een ‘verzadigingseffect’.  

Er werd gesteld dat het competitie-element van het originele TOPspel eruit werd gehaald. Maar is 

het niet zo dat leerlingen zelf gaan vergelijken wanneer er gewerkt wordt met sterren? 

De onderzoekers benadrukken dat het daarom zo belangrijk is dat er trainingen worden gegeven 

aan leraren. Op die manier leert men gepast te reageren op kinderen die competitief gedrag 

stellen. De leerkracht moet dus kortom over een aantal vaardigheden beschikken, die 

aangeleerd worden in de trainingen. Ook het krijgen van een klasster heeft betrekking op de 

implementatie en het voldoende spelen van het spel en niet met een soort van competitie. Ze 

stimuleren elkaar niet naar de beste te zijn maar naar het genoeg spelen. 
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Was het gemakkelijk om kandidaat-scholen te vinden die mee wilden doen aan het onderzoek? 

De onderzoekers geven aan dat het vrij gemakkelijk was om scholen te vinden die het spel 

wilden spelen. Het was echter moeilijker om scholen te vinden die als controlegroep zouden 

fungeren waar het spel niet gespeeld werd.  

Waarom is ervoor gekozen sterren af te nemen in plaats van bij te geven tijdens het spel?  

De onderzoekers delen mee dat dit principe gebaseerd is op gedragstherapeutische inzichten. 

Tegenover de manier waarop ze beloond worden via complimenten en gedragsgerichte feedback 

staat het wegnemen van de sterren, dat fungeert als een vorm van bestraffen.  

Ondanks het feit dat een ster afnemen (= straf) op basis van het gedrag van één kind telkens de 

hele groep raakt, zien jullie een positief effect op de relaties tussen de kinderen in de klas. Je zou 

nochtans verwachten dat de groep zich alleen maar meer zou gaan ergeren aan deze kinderen. 

Hoe kunnen jullie dit verklaren? 

De onderzoekers stellen dat het een heel bewuste keuze is om de volledige groep te straffen als 

gevolg van het ongewenste gedrag van één leerling. Dat is namelijk veel effectiever dan een kind 

enkel te bestraffen voor het eigen gedrag. De reden hiervoor is het feit dat er op deze manier een 

belangrijke vorm van sociale druk ontstaat. Dat dit niet negatief werkt heeft veel te maken met 

hoe leerkracht daarmee omgaat. Het wordt bovendien maar echt problematisch als één van de 

leerlingen ervoor zorgt dat alle sterren weg zijn. Ook daarvoor bieden de onderzoekers 

methodieken aan zodat leraren hiermee om kunnen gaan.  

Is het onderzoek afgerond of lopende? 

Het onderzoek is momenteel afgerond. TOPspel zou zeker veel baat hebben met een follow-up 

want sommige effecten zijn maar zichtbaar na twee jaar, maar daarvoor is er momenteel een 

gebrek aan financiële middelen. 

Zijn er ook bepaalde negatieve effecten gevonden van TOPspel?  

De onderzoekers stellen dat op basis van het onderzoek geen negatieve effecten kunnen 

geformuleerd worden. Wel is het zo dat de positieve effecten het meest van toepassing zijn op 

kinderen die enige groeimarge hebben. 

Hoeveel kost het pakket dat jullie met TOPspel aanbieden? 

De prijs is afhankelijk van het aantal leerkrachten dat betrokken is. Het volledige pakket kost 

€200 per dagdeel. Er worden daarin 3 pedagogische studiedagen en coaching tot op de 

klasvloer georganiseerd. Per dagdeel kunnen er 3 leraren gecoacht worden.  

Wordt er een link gemaakt naar de ouders van de kinderen? 

De onderzoekers bevestigen dat dit een werkpunt is dat men erin wil steken. Zo zijn er wel 

informatiebrieven, is er een topbriefje (‘omgekeerde nota’ over iets wat kinderen goed hebben 

gedaan), een artikel in een schoolkrantje… Men probeert dit erin te steken maar scholen kunnen 

niet verplicht worden om dit te doen.  

De training voor de leerkrachten is duidelijk essentieel. Hoe vermijd je dat ze alleen het materiaal 

kopen?  

Er werd afgesproken met de uitgeverij om de koffers niet te verkopen zonder de bijhorende 

training. Uiteraard kan men niet voorkomen dat leerkrachten zelf sterretjes knippen en het op 

eigen houtje trachten te implementeren. Toch tracht men in de mate van het mogelijke het spel 

te beschermen.  
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Wie bepaalt de beloningen die kinderen krijgen? 

Bij jongere leerlingen zal dit eerder de leerkracht zijn, bij oudere leerlingen zal dit in een 

wisselwerking zijn met de leerkracht. Het voornaamste is dat het iets is dat belonend overkomt 

voor de kinderen. 

Wat zijn voorbeelden van dergelijke beloningen? 

De onderzoekers geven aan dat dit zeer uiteenlopend is maar het steeds gaat om sociale 

activiteits-beloningen. Enkele voorbeelden: 

¬ Kinderen mogen een minuutje onder de bank zitten. 

¬ Kinderen mogen een taak invullen met een groene balpen. 

¬ Kinderen moeten 5 oefeningen van hun huistaak niet maken.  

¬ De huistaak van de kinderen mag eens gemaakt worden door mama, papa, broer of zus 

en het kind mag punten geven. 

¬ …. 

 

Hadden jullie ook leerlingen met beperkingen zoals ADHD, ASS of dyslexie?  

De onderzoekers stellen dat er kinderen waren met beperkingen en het daarom heel belangrijk 

is dat ze ook in de klas leerkrachten observeren en coachen. Elke situatie en elk kind is namelijk 

anders.  

3 Studie Jongeren en Gezondheid: pesten en welbevinden bij 
Vlaamse jongeren 

Waar situeren de Vlaamse resultaten zich ten aanzien van andere landen?  

De Vlaamse resultaten op het vlak van ‘gepest worden’ situeren zich in de middenmoot. Wie 

meer informatie wenst kan een applicatie downloaden waarbij vergelijkingen met andere landen 

toegankelijk worden weergegeven. Met de app is het ook mogelijk te differentiëren naargelang 

bepaalde kenmerken. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc/hbsc-data-in-the-european-health-statistics-app

