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Antipestprogramma’s

› Toelichting op de gevolgde werkwijze en uitkomsten inzake 
beoordeling Anti-pestprogramma’s 30 minuten

› Discussie; vragen en antwoorden 30 minuten

Beoordeling, effectiviteitsonderzoek, toekomst
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Aanleiding van het traject

› Een aantal forse incidenten rond pesten, enkele met dodelijke 
afloop

› De Nationale Kinderombudsman signaleert veel problemen ten 
gevolge  van pesten (10 á 12% ll’en wordt regelmatig gepest)

› Media pakken het op: veel verschillende heftige reportages over 
pesten in/om school

› Staatssecretaris agendeert het probleem; hij wil:

• dat elke school een antipestprogramma gebruikt

• dat het programma bewezen effectief is

dat in 2014 door het Ministerie OCW is ingezet
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Rol Nederlands Jeugdinstituut

› Het samenstellen van een onafhankelijke commissie van 
deskundigen en vervolgens zorgdragen dat deze commissie haar 
werk kan doen (de Commissie Anti-pestprogramma’s)

› Het in goede banen leiden van de aanmelding van 
antipestprogramma’s, die voor beoordeling door Commissie Anti-
pestprogramma's in aanmerking willen komen. 

› Voorzitterschap bij NJi

› Eveneens het begeleiden van programmaeigenaren daarbij en het 
onderhouden van contact met hen. 

› Het werkveld betrekken in verschillende fases van het traject 
(klankbordgroep).

› Een praktijkvalidatie uit te voeren bij een aantal scholen in het PO, 
VO en SO.

›
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beoordelingscriteria

› Door de commissie opgestelde criteria en indicatoren voorgelegd 
ter accordering aan het ministerie van OCW en de 
Kinderombudsman.

› OCW heeft hierna een persbericht verstuurd betreffende 
aanmelding bij het NJi. 

› Het NJi heeft vervolgens op haar website bekendheid gegeven over 
de procedure van dit traject. 

Samenspel Ministerie, landelijke Kinderombudsman, NJi
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Criteria en indicatoren bij beoordeling van app’s

Criterium 1 Het programma is theoretisch goed onderbouwd
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› Indicatoren

1. Het programma wordt verantwoord met actuele theoretische inzichten die 

empirisch getoetst zijn.

2. Er wordt onderbouwd hoe en waarom het programma de doelen bereikt.

3. In het programma staat dat het gericht is op het voorkomen en/of verminderen 

van pesten. 

4. Er is een definitie van pesten waarin de verschijningsvormen worden genoemd.

5. De gebruikers (onderwijsprofessionals en leidinggevenden), doelgroep 

(leerlingen) en andere betrokkenen (zoals ouders, sportclubs  en  jeugdhulp) bij 

het programma zijn omschreven.

6. Eventuele uitsluitingscriteria en contra-indicaties staan aangegeven.

7. Het programma heeft betrekking op de schoolse situatie (in en om de school, in 

de klas).



Criteria en indicatoren bij beoordeling van app’s

› Indicatoren

1. Er zijn gegevens beschikbaar op basis van opgedane ervaringen met 

het programma en resultaten van effectonderzoek.

2. Er is minstens een voor- en nameting verricht.

3. De metingen zijn verricht met betrouwbare en valide instrumenten.

4. De beoogde doelgroep is in het onderzoek bereikt.

5. De veranderingen hebben betrekking op doelen en doelgroep.

6. Er zijn adequate statistische technieken toegepast.

7. Er zijn effectgroottes berekend.

8. De statistische power van de gebruikte toets is voldoende.

›

Criterium 2 Het programma is empirisch adequaat onderbouwd 
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Criteria en indicatoren bij beoordeling van app’s

› Indicatoren

1. Er is een handleiding van het programma beschikbaar waarin tenminste de 

volgende elementen zijn beschreven: doelen, leerdoelen, opzet, aanpak, tijdspad, 

werkvormen, didactische uitgangspunten, rol van de gebruiker, evaluatie, 

materialen.

2. In het programma is vastgelegd welke competenties (kennis, vaardigheden) en 

attitude gevraagd worden van de gebruiker van het programma. 

3. In het programma zijn de randvoorwaarden aangegeven die nodig zijn om het 

programma goed uit te voeren zoals tijd, geld, middelen, draagvlak en 

betrokkenheid scholen.

4. In het programma is aangegeven op welke wijze er is gezorgd, of gezorgd kan 

worden, voor enthousiasme bij de gebruikers en doelgroep voor het programma.

5. Er is een systeem van evaluatie van tevredenheid bij gebruikers en doelgroep 

over het programma beschikbaar, dat interpreteerbare uitkomsten geeft.

6. In het programma wordt beschreven hoe borging van het programma in het 

schoolbeleid dient te gebeuren.

Criterium 3 Randvoorwaarden zijn duidelijk beschreven 
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Klankbordgroep

› Onderwijsprofessionals en vertegenwoordigers van 
ouderverenigingen.

› Op twee momenten in het traject ingeschakeld

Wat heeft de praktijk nodig? Welke feedback op criteria?
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De werkelijkheid staat niet stil……

› Overheid: Wet sociale veiligheid

› Onderwijsraden: Actieplan ‘sociale veiligheid op school’

› Pesten wordt een onderdeel van ‘sociale onveiligheid’

Wat er intussen (2014, 2015) in de echte wereld gebeurde
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Vanaf 2015

› invoering (in het licht van Passend Onderwijs) van de wettelijke 
zorgplicht inzake sociale veiligheid

› de uitwerking van de monitor sociale veiligheid

› het aanstellen van een vast aanspreekpunt binnen de school voor 
leerlingen en ouders bij pestsituaties

Overheid en onderwijsraden komen overeen
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Resultaten van de beoordeling door de commissie

› Goedgekeurd: 0

› Voorlopig goedgekeurd: 9

› Vooralsnog afgewezen: 4

› Afgewezen: 48 

Het Ministerie OCW besluit vervolgens om die 13 programma’s 
verder te laten onderzoeken en waar nodig te verbeteren met het 
oog op geschiktheid voor de scholen.

›

April 2015
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13 ‘Veelbelovende’  Anti-pestprogramma’s

PRIMA – KANJERTRAINING – KIVA – VREEDZAME SCHOOL –

PROGRAMMA ALTERNATIEVE DENKSTRATEGIEËN (PAD) –

TAAKSPEL – ALLES KIDZZZ – PLEZIER OP SCHOOL– STA STERK–

SCHOOL WIDE POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT SWPBS) –

OMGAAN MET ELKAAR – ZIPPY’S VRIENDEN– PESTKOPPEN 
STOPPEN

theoretisch goed onderbouwd;  duidelijke randvoorwaarden
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Vervolg: effectonderzoek (criterium 2)

› Uitvoering door een consortium van vier universiteiten en twee 
kennisinstellingen 

› 750 klassen

› Doorlooptijd 2,5 jaar

› Eindrapport verschijnt in mei

› Inmiddels al beoordeeld door de Beoordelingscommissie

› Resultaten nog geheim……

Opdracht OCW, via Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
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Een Programma is niet zaligmakend 

› het optimaliseren van het pedagogisch-didactisch handelen van de 
leerkracht; daarbij benutting van reeds uit onderzoek bekende 
werkzame factoren (Hattie, 2012; Marzano, 2016; Osher, 2018)

› het vergroten van het signalerend vermogen van de leerkrachten 
inzake pesten;

› het bewerkstelligen van een veilige en zorgzame leeromgeving, 
voor leerlingen én personeel; 

› versterken van visie, beleid en maatregelen, samen met ouders en 
leerlingen, om die veilige en zorgzame leeromgeving te realiseren 
en in stand te houden;

› het ‘sociaal-emotioneel leren’ tot onderdeel van het curriculum 
maken;

› het beschikken over, en strikt naleven van, een anti-pestprotocol.

Niet te snel opschalen naar een programma, maar éérst:
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