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ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to investigate the relation between social-emotional 

problems of students and feelings of safety in school. The relation between the age of students 

and feelings of safety in school was also investigated.  

Methods: Data was collected through two questionnaires, filled in by 90 students of a primary 

school of special education and their teachers. Feelings of safety were measured by the 

Veiligheidsthermometer. Social-emotional problems were measured by the Sociaal 

Emotionele Vragenlijst.  

Results: There is a significant positive correlation between age and feelings of safety in 

school. Results also pointed out that, after controlling for the variable ‘age’, there is no 

significant correlation between social-emotional problems and feelings of safety.  

Conclusion: The results of this study indicate that there is a decrease in social-emotional 

problems as well as in feelings of unsafety in school as students get older. This means that 

young students are more at risk for social-emotional problems and feelings of unsafety in 

school.  

 

INLEIDING 

Op 18 mei 2007 bericht de Inspectie voor het Onderwijs over een forse stijging van 

schoolgeweld. Het aantal meldingen van geweld op scholen blijkt het afgelopen jaar met 40 

procent te zijn gestegen. Basisscholen en scholen in het voortgezet en speciaal onderwijs 

kampen met een toenemend aantal klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 

fysiek en psychisch geweld (Inspectie voor het Onderwijs, 2007). Geweld in school is dan 

ook een kwestie, die veel aandacht van leerkrachten, beleidsmakers en onderzoekers opeist. 

Onder geweld wordt het gedrag door of tegen personen, bedoeld om fysieke of 

psychologische schade aan te richten verstaan (Batsche & Knoff, 1994).  Deze definitie doelt 

op gedragingen als schoppen, slaan, schelden, bedreigen, pesten, seksueel intimideren en 

stelen. Het aantal artikelen omtrent schoolgeweld begon tijdens de jaren ’80 gestaag toe te 

nemen en vertoonde gedurende de jaren ’90 zelfs exponentiële groei (Eisenbraun, 2007). 



Volgens Price, Telljohann, Dake, Marsico & Zyla (2002) komen kinderen en jongeren 

tegenwoordig veelvuldig in aanraking met geweld, hetgeen als nadelige consequentie kan 

hebben dat zij geweld als sociaal acceptabel gedrag gaan zien en immuun worden voor het 

gebruik ervan. Dit staat haaks op het gegeven dat scholen doorgaans als veilige havens 

worden gezien, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen (Furlong & Morrison, 

1994). Morrison en Furlong noemen de aanwezigheid van een veilige schoolomgeving het 

recht van iedere leerling, daar een gevoel van veiligheid een basale voorwaarde is voor goede 

schoolprestaties, hetgeen immers het primaire doel van onderwijs is. Hierbij halen zij de 

definitie van veiligheid van Gilbert (1993, zoals geciteerd in Morrison & Furlong, 1994) aan. 

Hij noemt veiligheid een fundamenteel, psychobiologisch, organiserend systeem, dat de 

ontwikkeling van interpersoonlijke schema’s en strategieën leidt. Dit systeem heeft een groot 

effect op de interne ontwikkeling en organisatie van psychologische competenties, 

leercapaciteiten en motivatie. Een veilige omgeving bevordert daarnaast de creativiteit, het 

coöperatief gedrag, het aanpassend vermogen en de behoefte om te ontdekken en risico’s te 

nemen. Morrison en Furlong (1994) onderstrepen hiermee het belang van veiligheid in school. 

Gevoelens van onveiligheid zijn gebaseerd op angstgevoelens. Maar waarom voelt de ene 

leerling zich wel veilig op school en de ander niet? Volgens Oppelaar en Wittebrood (2006) 

zijn het vaak persoonlijke kenmerken die bepalen in welke mate individuen, als gevolg van 

bepaalde signalen, zich angstig voelen. Eén van deze kenmerken is de persoonlijkheid. Bij elk 

individu bestaat in meer of mindere mate een voedingsbodem waar vanuit angst zich 

ontwikkelt. Hierbij gaat het vooral om dispositional fear; de geneigdheid om in bepaalde 

situaties angstig te reageren (Gabriel & Greve, 2003). Dit betreft een relatief stabiele 

karaktertrek, die varieert tussen individuen. Indien de angstbeleving een voorbijgaande 

toestand is, die binnen het individu varieert en afhankelijk is van de situatie waarin dit 

individu zich begeeft, wordt er gesproken van situationele angst (Gabriel & Greve, 2003). 

Angstgevoelens kunnen dus onderdeel uitmaken van de persoonlijkheid van een individu, 

maar hangen tevens samen met een tweede kenmerk: de subjectieve inschatting van eigen 

kwetsbaarheid. Dikwijls worden verschillen in angst verklaard door verschillen in de 

inschatting van de kans slachtoffer te worden, de inschatting van mogelijke psychische en 

fysieke consequenties, alsmede de inschatting van de mate waarin men hulpeloos staat 

tegenover risico’s (Hale, 1996). Naarmate mensen hun kwetsbaarheid hoger inschatten, zullen 

hun angstgevoelens sterker zijn. Daarnaast spelen slachtofferervaringen een rol. Individuen 

die eerder slachtoffer zijn geweest zullen hun kans om wederom slachtoffer te worden hoger 

inschatten en zich daardoor ook angstiger voelen dan mensen zonder slachtofferervaringen. 



Hierbij wordt van de veronderstelling uit gegaan dat slachtoffers zich angstiger gaan voelen 

vanwege het geweld dat zij hebben ondergaan en niet dat deze mensen reeds angstiger waren 

alvorens zij slachtoffer werden. Uit diverse onderzoeken is inderdaad gebleken dat 

slachtoffers van criminaliteit en geweld zich angstiger voelen dan niet-slachtoffers (Bilsky & 

Wetzels, 1997; Wilcox Rountree, 1998).  

Naast bovengenoemde persoonlijke kenmerken speelt de sekse van een leerling een rol in 

de beleving van onveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat meisjes zich op school onveiliger 

voelen dan jongens (Eisenbraun, 2007; Griffin & Gross, 2004; Price, Telljohann, Dake, 

Marsico & Zyla, 2002). Oppelaar en Wittebrood (2006) schrijven dit toe aan een verhoogde 

kwetsbaarheid, daar meisjes zich fysiek moeilijker kunnen verdedigen. Dit betekent niet dat 

meisjes daadwerkelijk vaker het slachtoffer van geweld zijn. Uit diverse onderzoeken is 

gebleken dat jongens vaker slachtoffer van schoolgeweld zijn en tevens vaker de rol van 

dader innemen (Bernstein & Watson, 1997; Camodeca, Goossens, Terwogt & Schuengel, 

2002; Eisenbraun, 2007; Raviv, Raviv, Shimoni, Fox & Leavitt, 1999). Meisjes blijken echter 

eerder geneigd te zijn gebruik te maken van verbaal geweld, hetgeen een vorm van geweld is 

die minder zichtbaar is dan fysiek geweld (Eisenbraun, 2007). 

De leeftijd van een leerling lijkt eveneens een rol te spelen bij de mate waarin hij of zij 

met geweld in aanraking komt. Onderzoeksresultaten op dit gebied blijken echter niet overeen 

te komen. Bernstein en Watson (1997) concludeerden in hun onderzoek dat jonge kinderen 

vaker geconfronteerd worden met verbaal geweld. Uit ander onderzoek (Raviv et al., 1999) 

bleek daarentegen dat oudere kinderen vaker het slachtoffer van geweld worden. Daarnaast 

vonden Boulton en Underwood (1992) een afname van direct fysiek geweld naarmate een 

leerling ouder wordt en bleek de hoeveelheid verbaal geweld gedurende de jaren constant te 

blijven. Wat betreft deze discrepanties dient opgemerkt te worden dat in de onderzoeken 

verschillende definities van geweld gehanteerd werden, hetgeen het vergelijken van de 

resultaten bemoeilijkt. Bovendien vragen deze onderzoekers zich enkel af op welke leeftijd 

leerlingen het vaakst slachtoffer van geweld worden, maar blijven verschillen in gevoelens 

van onveiligheid op verschillende leeftijden onbesproken.   

Omtrent de gevolgen van schoolgeweld is veelvuldig onderzoek gedaan. De negatieve 

effecten op sociaal-emotioneel gebied worden door velen erkend (Baker, 1998; Baldry, 2003; 

Batsche & Knoff, 1994; Bernstein & Watson, 1997; Espelage & Swearer, 2003; Griffin & 

Gross, 2004; Hawker & Boulton, 2000; Kochenderfer & Ladd, 1997; Marini, Dane & 

Bosacki, 2006; Raviv et al., 1999; Romito & Grassi, 2007). Slachtoffers van schoolgeweld, 

welke vorm dan ook, hebben eerder te kampen met angsten, paniekaanvallen, depressies of 



gevoelens van eenzaamheid (Baldry, 2003; Espelage & Swearer, 2003; Hawker & Boulton, 

2000; Romito & Grassi, 2007). Deze problemen kunnen zelfs door blijven werken in de 

volwassenheid (Gladstone, Parker & Malhi, 2006). Baker (1998) stelt dat leerlingen die 

blootgesteld worden aan geweld, benadeeld worden in hun mogelijkheden om adequaat te 

participeren in de schoolgemeenschap. Ze vertonen sneller angstig, onzeker en teruggetrokken 

gedrag en hebben weinig zelfvertrouwen. Ze hebben moeite met het beheersen van hun 

gevoelens en zijn regelmatig op zoek naar aandacht, goedkeuring en bevestiging. Daarnaast 

initiëren slachtoffers nauwelijks sociaal gedrag, hebben vaak een passieve en inflexibele 

manier van spelen en bezitten weinig sociale vaardigheden (Bernstein & Watson, 1997). Door 

het schoolgeweld en deze nadelige consequenties ontwikkelen slachtoffers negatieve 

gevoelens en gedachten omtrent school en voelen zich er dientengevolge minder gelukkig 

(Kochenderfer & Ladd, 1997). 

Geconcludeerd kan worden dat schoolgeweld kan leiden tot sociaal-emotionele problemen 

en dat onveiligheidsgevoelens hierbij een belangrijke rol spelen. Desalniettemin dient men 

zich bewust te zijn van het wederkerige karakter van deze relatie. Zo merken Fekkes, Pijpers, 

Fredriks en Verloove-Vanhorick (2007) terecht op dat onderzoekers zich af dienen te vragen 

of sociaal-emotionele problemen daadwerkelijk ontstaan als gevolg van schoolgeweld en 

onveiligheidsgevoelens. Of is het zo dat sociaal-emotionele problemen een leerling kwetsbaar 

maken, waardoor de kans om ten prooi te vallen aan schoolgeweld groter wordt en 

onveiligheidsgevoelens toenemen? In dit onderzoek wordt de relatie tussen sociaal-

emotionele problemen en de mate waarin een leerling onveiligheidsgevoelens ervaart nader 

onderzocht. Hierbij wordt verwacht dat leerlingen met sociaal-emotionele problemen meer 

onveiligheidsgevoelens ervaren dan leerlingen zonder (of met minder) sociaal-emotionele 

problemen. Dit valt te verwachten, daar leerlingen met sociaal-emotionele problemen 

kwetsbaarder zijn of zich kwetsbaarder voelen. Hale (1996) stelde reeds dat naarmate mensen 

hun kwetsbaarheid hoger inschatten, hun angstgevoelens sterker zullen zijn. Daarnaast wordt 

onderzocht hoe veiligheidsgevoelens samenhangen met leeftijd. Zoals gezegd komen 

bestaande onderzoeksresultaten omtrent de relatie tussen leeftijd en schoolgeweld niet met 

elkaar overeen en wordt in deze onderzoeken voorbij gegaan aan de rol die 

onveiligheidsgevoelens hierbij spelen. Meer inzicht hierin is dan ook wenselijk. De centrale 

onderzoeksvragen van dit onderzoek luiden daarom als volgt: Hoe hangen 

veiligheidsgevoelens van leerlingen samen met hun leeftijd? En: Bestaat er een relatie tussen 

sociaal-emotionele problemen van leerlingen en de mate waarin zij zich veilig voelen op 

school? 



METHODEN   

Participanten 

De participanten in dit onderzoek zijn leerkrachten en leerlingen van een school voor speciaal 

basisonderwijs in Leidsche Rijn, Utrecht. De groep respondenten bestaat uit zeven 

leerkrachten en 90 leerlingen, welke allen in de bovenbouw zitten (groep vijf tot en met acht). 

Het merendeel van deze groepen betreft een combinatieklas. De leerlingen bevinden zich in 

de leeftijd acht tot en met dertien jaar. De gemiddelde leeftijd is 10;6 jaar (SD = 1;2 jaar). De 

onderzoeksgroep bestaat voor 39 procent uit meisjes en 61 procent uit jongens. Het IQ van de 

leerlingen varieert van 55 tot 110, met een gemiddelde IQ-score van 80.47 (SD = 10.86). Het 

merendeel van de leerlingen (52%) heeft een gemiddelde sociometrische status (23% 

verstoten, 19% populair, 6% controversieel). 22 procent van de leerlingen komt uit een gezin 

met een lage sociaal economische status (SES), 67 procent van de gezinnen heeft een 

gemiddelde SES en 11 procent een hoge SES.  

 
Instrumenten 

De Veiligheidsthermometer is een instrument ontwikkeld door Eduniek, een  

schoolbegeleidingsdienst in de provincie Utrecht. Deze vragenlijst is ontwikkeld om zicht te 

krijgen op gevoelens van (on)veiligheid van leerlingen in het basisonderwijs.  De items 

hebben betrekking op fysiek geweld, verbaal geweld, vandalisme, angsten en het algemene 

gevoel van veiligheid. Er bestaat een eenvoudige versie van zeven items voor de onderbouw 

en een versie van elf items voor de bovenbouw. In dit onderzoek is van laatst genoemde 

versie gebruik gemaakt. Uit een betrouwbaarheidsanalyse is gebleken dat de 

Veiligheidsthermometer voldoende betrouwbaar is (Cronbach’s Alpha= .86). 

De Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) is een vragenlijst welke door ouders en door 

leerkrachten kan worden ingevuld. De SEV beoogt (gedrags)problemen bij leerlingen op 

sociaal-emotioneel gebied te signaleren, aan de hand van 72 items verdeeld over vier schalen 

en negen subschalen: aandachtstekort met hyperactiviteit (aandachtstekort, hyperactiviteit en 

impulsiviteit), sociaal probleemgedrag (oppositioneel-opstandig gedrag, agressief gedrag, 

antisociaal gedrag), angstig-stemmingsverstoord gedrag (angstig gedrag in het algemeen, 

sociaal angstig gedrag, angstig-depressief gedrag) en autistisch gedrag. Uit onderzoek naar 

psychometrische kwaliteiten blijkt dat de SEV over voldoende betrouwbaarheid en validiteit 

beschikt (COTAN, 2004).  

 



Procedure  
De leerlingen vulden allen zelfstandig de Veiligheidsthermometer in. De leerlingen lazen zelf 

de vragenlijst, waarna ze schriftelijk aangaven of ze zichzelf veilig, niet zo veilig, onveilig of 

erg onveilig voelen en of bepaalde situaties nooit, soms, vaak of  altijd voorkomen. Aan de 

hand van een vierpuntsschaal werden deze scores omgezet in een individuele totaalscore. Hoe 

hoger deze totaalscore, des te veiliger de desbetreffende leerling zich voelt. Daarnaast vulden 

de leerkrachten voor hun eigen leerlingen de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) in, waarbij 

zij eveneens op een vierpuntsschaal aangaven in hoeverre het beschreven gedrag bij de 

desbetreffende leerling voorkomt. Dit leverde vier verschillende schaalscores op 

(aandachtstekort met hyperactiviteit, sociaal probleemgedrag, angstig-stemmingsverstoord 

gedrag en autistisch gedrag), welke werden weergeven in een decielscore. Hoe hoger de 

decielscore, des te meer sociaal-emotionele problemen de desbetreffende leerling heeft. De 

sociometrische status werd achterhaald door iedere leerling te vragen naar diens meest en 

minst favoriete medeleerlingen, waarna een sociogram opgesteld kon worden. Informatie over 

klas, sekse, leeftijd, IQ en SES werd aan de hand van dossiers achterhaald.  

 
Data-analyse 

Bij het onderzoeken van de relatie tussen leeftijd en veiligheidsgevoelens alsmede de relatie 

tussen sociaal-emotionele problemen en veiligheidsgevoelens wordt er gebruik gemaakt van 

een Pearson-correlatietoets. In de analyse worden hierbij de volgende  controlevariabelen 

opgenomen: klas, sekse, leeftijd, IQ, SES en sociometrische status. Alle toetsen worden 

uitgevoerd met een α van .05. 

 
RESULTATEN 

Leeftijd en veiligheidsgevoelens 

Uit toetsing blijkt dat er geen significante relatie bestaat tussen de variabelen sekse, IQ, SES, 

sociometrische status en veiligheidsgevoelens van leerlingen. Dientengevolge worden deze 

variabelen als controlevariabelen verworpen. Klas en leeftijd blijken daarentegen wel 

significant samen te hangen met veiligheidsgevoelens van leerlingen. Er kan in beide gevallen 

gesproken worden van een middelmatige correlatie (zie Tabel 1).  

 
Tabel 1. Significante correlaties van klas en leeftijd met veiligheidsgevoelens 
 n   r P 
Klas 90 .365 <.01 
Leeftijd  90 .351 <.01 



Omdat leerlingen op grond van leeftijd ingedeeld worden in klassen, zijn beide variabelen 

gerelateerd. Alleen‘leeftijd’ wordt als controlevariabele gebruikt. Met betrekking tot de eerste 

onderzoeksvraag kan geconcludeerd worden dat er een positieve relatie bestaat tussen leeftijd 

en veiligheidsgevoelens. Dit houdt in dat hoe ouder een leerling is, des te veiliger hij of zij 

zich op school voelt. Voor een overzicht van de scores van de de diverse leeftijdsgroepen op 

de Veiligheidsthermometer en de SEV, zie Tabel 2 en 3. 

 
Tabel 2. Scores Veiligheidsthermometer per leeftijdsgroep  
Leeftijdsgroep Veiligheidsthermometer 
 N M SD 
8 en 9 jaar 18 35.50 9.19 
10 en 11 jaar 51 37.25 6.05 
12 en 13 jaar 21 43.25 1.50 
 

Tabel 3. Scores SEV-schalen per leeftijdsgroep 

 

 

Sociaal-emotionele problemen en veiligheidsgevoelens 

Wanneer het bestaan van een verband tussen sociaal-emotionele problemen en 

veiligheidsgevoelens wordt getoetst, levert dit in eerste instantie voor alle schalen van de SEV 

een zwak, negatief verband op. Dit zou betekenen dat naarmate een leerling meer sociaal-

emotionele problemen ervaart, hij of zij zich minder veilig voelt op school (zie Tabel 4).  

 
Tabel 4. Significante correlaties schalen SEV en veiligheidsgevoelens 
 n   r p 
Aandachtstekort met hyperactiviteit 90 -.19 .04 
Sociaal probleemgedrag 90 -.19 .04 
Angstig-stemmingsverstoord gedrag 90 -.21 .02 
Autistisch gedrag 90 -.23 .02 

 

Indien er in de analyse rekening gehouden wordt met de invloed van leeftijd, blijken deze 

significante verbanden echter niet langer te bestaan ( zie Tabel 5). 

  
 
 

 
Leeftijdsgroep Aandachtstekort met 

hyperactiviteit 
Sociaal 

probleemgedrag  

Angstig 
stemmingsverstoord 

gedrag 
Autistisch gedrag 

 n M SD n M SD n M SD n M SD 
8 en 9 jaar 18 7.56 2.42 18 8.38 1.92 18 9.00 1.41 18 8.81 1.37 
10 en 11 jaar 51 6.09 3.12 51 7.61 2.29 51 7.43 2.23 51 7.96 1.67 
12 en 13 jaar 21 2.75 2.06 21 5.63 2.12 21 5.63 2.60 21 5.00 3.46 



Tabel 5. Correlaties schalen SEV en veiligheidsgevoelens, gecontroleerd voor leeftijd 
 N   r p 
Aandachtstekort met hyperactiviteit 90 -.08 .24 
Sociaal probleemgedrag 90 -.06 .30 
Angstig-stemmingsverstoord gedrag 90 -.12 .13 
Autistisch gedrag 90 -.09 .19 
 

Omdat gebleken is dat de klas waarin een leerling zit samenhangt met de persoonlijke 

ervaring van gevoelens van veiligheid op school, zijn alle individuele leerlingsscores op de 

Veiligheidsthermometer afgezet tegen een klassengemiddelde. Hierdoor kunnen de scores van 

leerlingen uit verschillende klassen beter met elkaar vergeleken worden. Wanneer er 

vervolgens gekeken wordt naar een relatie met sociaal-emotionele problemen blijken ook hier 

geen significante verbanden te bestaan.  

 
Er kan geconcludeerd worden dat er geen directe relatie bestaat tussen sociaal-emotionele 

problemen van leerlingen en veiligheidsgevoelens op school. De rol die de leeftijd van 

leerlingen hierbij speelt, blijkt aanmerkelijk te zijn. Niet alleen bestaat er een significante 

relatie tussen leeftijd en onveiligheidsgevoelens, maar ook tussen leeftijd en sociaal-

emotionele problemen. Hoe ouder een leerling is, des te minder sociaal-emotionele problemen 

hij of zij heeft (zie Tabel 6).  

 
 Tabel 6. Significante correlaties leeftijd en schalen SEV 
 N   r p 
Aandachtstekort met hyperactiviteit 90 -.34 <.01 
Sociaal probleemgedrag 90 -.42 <.01 
Angstig-stemmingsverstoord gedrag 90 -.30 <.01 
Autistisch gedrag 90 -.43 <.01 

 

 

CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

In dit onderzoek werd onderzocht hoe veiligheidsgevoelens van leerlingen samenhangen met 

hun leeftijd en of er een relatie bestaat tussen sociaal-emotionele problemen en 

veiligheidsgevoelens op school. Voorgaand onderzoek omtrent de relatie tussen leeftijd en 

schoolgeweld leverde uiteenlopende resultaten op (Bernstein & Watson, 1997; Boulton & 

Underwood, 1992; Raviv et al., 1999). Daarnaast werd er in deze onderzoeken voorbij gegaan 

aan de rol die veiligheidsgevoelens hierin spelen. De resultaten van dit onderzoek wijzen op 

een positieve relatie tussen leeftijd en veiligheidsgevoelens. Dit betekent dat hoe ouder een 

leerling is, des te veiliger hij of zij zich op school voelt. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat jongere leerlingen zich zowel emotioneel als fysiek kwetsbaarder voelen dan oudere 



leerlingen, hetgeen ervoor zorgt dat hun angstgevoelens voor schoolgeweld groter zijn (Hale, 

1996).  

De leeftijd van een leerling blijkt daarnaast gerelateerd te zijn aan sociaal-emotionele 

problemen. Hoe jonger de leerling, des te meer sociaal-emotionele problemen er door de 

leerkrachten geconstateerd werden. Op grond van deze onderzoeksresultaten zou er gesteld 

kunnen worden dat sociaal-emotionele problemen afnemen naarmate een leerling ouder 

wordt. Zahn-Waxler et al. (2008) merken echter op dat de ontwikkeling van sociaal-

emotionele problemen voor de lange termijn moeilijk te voorspellen is. Individuele en externe 

factoren beïnvloeden het ontwikkelingsproces van het kind, hetgeen het uniek en 

onvoorspelbaar maakt. Dit in aanmerking nemend is enige voorzichtigheid geboden bij het 

verbinden van conclusies aan bovengenoemde relatie.  

Wat betreft de relatie tussen sociaal-emotionele problemen en veiligheidsgevoelens werd 

verwacht dat leerlingen met meer sociaal-emotionele problemen een groter risico hebben op 

gevoelens van onveiligheid. Op grond van bovenstaande onderzoeksresultaten kan echter 

geconcludeerd worden dat er geen directe relatie bestaat tussen sociaal-emotionele problemen 

van leerlingen en veiligheidsgevoelens op school. Deze relatie wordt opgeheven door de 

controlevariabele ‘leeftijd’.  Zoals gezegd blijkt deze variabele zowel met sociaal-emotionele 

problemen als veiligheidsgevoelens significant te correleren.   

Een factor die de onderzoeksresultaten zeer waarschijnlijk beïnvloed heeft, is de geringe 

spreiding van de scores op de Veiligheidsthermometer. Over het algemeen lijken de leerlingen 

van de onderzochte school zich redelijk veilig te voelen. Sterke gevoelens van onveiligheid 

komen nauwelijks voor. Doordat de verschillen in veiligheidsgevoelens klein zijn, is het 

moeilijk om een relatie of effect toe te kunnen schrijven aan deze beperkte range van 

veiligheidsgevoelens.  

Een andere wellicht voor de hand liggende factor is het feit dat verschillende leerkrachten 

het probleemgedrag van leerlingen beoordeelden. Verschillende leerkrachten hebben immers 

verschillende visies en beoordelen op grond van persoonlijke normen. De individuele 

leerlingsscores werden echter afgezet tegen een klassengemiddelde, waardoor 

beoordelingsverschillen werden opgeheven en leerlingscores vergelijkbaar werden gemaakt. 

Desondanks werd er geen directe relatie gevonden tussen sociaal-emotionele problemen en 

veiligheidsgevoelens op school.  

Een mogelijke inhoudelijke verklaring voor het ontbreken van een directe relatie is dat 

externe factoren een beduidend grotere rol spelen bij de ervaring van onveiligheidsgevoelens, 

dan individuele factoren. In de inleiding werd reeds het onderscheid tussen dispositional fear 



en situationele angst gemaakt. Dispositional fear duidt op de geneigdheid om in bepaalde 

situaties angstig te reageren; een relatief stabiele karaktertrek, die varieert tussen individuen. 

En van situationele angst wordt gesproken indien de angstbeleving een voorbijgaande 

toestand is, die binnen het individu varieert en afhankelijk is van de situatie waarin dit 

individu zich begeeft, (Gabriel & Greve, 2003). Mogelijk is bij desbetreffende 

onderzoeksgroep grotendeels van het laaststgenoemde type angst sprake geweest. Dit zou 

betekenen dat voornamelijk de schoolomgeving en de hoeveelheid aan geweldincidenten van 

invloed is op de ervaring van onveiligheidsgevoelens. Om op dit gebied meer inzicht te 

krijgen is het wellicht interessant om de mate waarin leerlingen onveiligheidsgevoelens 

ervaren te vergelijken met het aantal geweldincidenten waarin zij als slachtoffer betrokken 

zijn geweest. Door gevoelens en belevingen van leerlingen af te zetten tegen feitelijk cijfers 

van schoolgeweld, verkrijgt men een beter beeld van de probleemsituatie en achterliggende 

oorzaken, hetgeen handvatten geeft voor het selecteren van een geschikte interventie. In 

huidige interventieprogramma’s wordt veelal aandacht besteed aan externe factoren die van 

invloed zijn op de veiligheidsbeleving van leerlingen. Het is echter belangrijk dat een 

schooldirectie voorafgaand aan de implementatie van een interventie bekijkt in hoeverre deze 

zich dient te richten op de aanpak van geweldincidenten dan wel op het versterken van 

individuele competenties van leerlingen. Larson (1994) benadrukt dat, ter voorkoming van 

schoolgeweld en de bevordering van veiligheid, het van belang is dat er gewerkt wordt met 

interventieprogramma’s die multidimensioneel van aard zijn en die aandacht hebben voor 

zowel interne als externe factoren. Bovendien dienen voor een optimaal en langdurig effect 

zowel leerlingen, als personeel en schoolomgeving betrokken te zijn bij de interventie, daar 

zij allen bijdragen aan een veilig klimaat (Larson, 1994). 
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