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Voorwoord 

Allen, die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze 

scriptie wil ik hartelijk danken. In het bijzonder wil ik de scriptiebegeleidster, dr. J. Douma, 

hartelijk bedanken voor haar enthousiaste en fijne begeleiding. 

Samenvatting 

Begeleiders blijken meer risico te lopen op psychische en lichamelijke klachten wanneer zij 

werken met kinderen met een verstandelijke beperking die agressief gedrag laten zien. 

Agressief gedrag wordt echter vaak niet geregistreerd. Inzicht in het melden van agressie is 

van belang om te zorgen voor meer meldingen van agressie-incidenten teneinde de psychische 

en/of lichamelijke klachten te laten afnemen of voorkomen. Onderzocht is hoeveel agressie-

incidenten er per week plaatsvinden en hoeveel daarvan formeel niet geregistreerd worden 

door begeleiders van verstandelijk beperkte kinderen (0-21 jaar). Er zijn redenen en factoren 

bekeken die samenhangen met het niet melden van agressie-incidenten. Gebruik is gemaakt 

van de, voor dit onderzoek ontwikkelde, Vragenlijst melden van agressie. 72 Begeleiders 

(respons = 39%) hebben deelgenomen van de deskundigheidsgebieden ‘gehandicaptenzorg’ 

en ‘speciaal onderwijs’ van een instelling voor jongeren met een verstandelijke en/of 

psychiatrische problematiek. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer 80% van de 

verbale agressie-incidenten niet wordt geregistreerd, gevolgd door agressie met 

gebruiksvoorwerpen (44%), fysieke agressie (34%) en gevaarlijke objecten of methoden 

agressie (22%). Belangrijkste redenen om deze incidenten niet te registreren zijn: ‘ik had er 

geen tijd voor’ en ‘ik vond het incident niet ernstig genoeg’. Personeelskenmerken hangen 

niet samen met het niet melden van agressie-incidenten. Er is alleen sprake van een negatieve 

samenhang tussen het niet melden van fysieke agressie en het aantal kinderen op de groep; bij 

minder kinderen worden er meer agressie-incidenten niet gemeld door de begeleiders. 

Voornamelijk bieden de redenen gegeven door de begeleiders aanknopingspunten om het 

melden van agressie-incidenten te verhogen teneinde de psychische en/of lichamelijke 

klachten te laten afnemen of voorkomen. 

Belangrijke begrippen: agressie, begeleiders, registreren van agressie en kinderen met een 

verstandelijke beperking. 
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Inleiding 

De afgelopen decennia is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar agressie bij kinderen. 

Er komt naar voren dat kinderen met een verstandelijke beperking meer agressie laten zien 

dan kinderen zonder een verstandelijke beperking (Venter, Poggenpoel & Myburgh, 2006). 

Uit onderzoek in Nederland (Dekker, Koot, Van der Ende & Verhulst, 2002) naar agressie 

onder kinderen met een verstandelijke beperking kwamen prevalenties naar voren van 50%. 

Verstandelijk beperkte kinderen blijken een significant hogere score te hebben op de schaal 

agressief gedrag van zowel de Child Behavior Checklist (CBCL) als de Teacher’s Report 

Form (TRF) wanneer zij worden vergeleken met kinderen zonder een verstandelijke 

beperking. Kinderen zonder een verstandelijke beperking scoren op de CBCL een gemiddelde 

score van 5.2 en op de TRF een gemiddelde score van 4.3. Kinderen met een verstandelijke 

beperking scoren daarentegen gemiddeld 8.9 op de CBCL en 8.7 op de TRF (Dekker et al., 

2002).  

Het agressieve gedrag blijkt grote impact te hebben op de begeleiders (Almvik, Woods 

& Rasmussen, 2007; Soares, Lawoko & Nolan, 2000). Begeleiders blijken meer risico te 

lopen op lichamelijke en psychische klachten wanneer er agressie plaats vindt op de groep, 

zoals lage eigenwaarde, depressie en stress (Cowie, Naylor, Rivers, Smith & Pereira, 2002; 

Nijman, Merckelbach, Evers, Palmstierna & À Campo, 2002). Uit het Projectrapportage 

Inspectieproject (2005) blijkt tevens dat de kans op lichamelijke belasting en psychische 

belasting bij de werknemer groter is wanneer deze te maken krijgt met incidenten van 

agressieve aard. Soares en collega’s (2002) tonen aan dat ongeveer 85% van de mensen die 

werken in de gehandicaptenzorg in aanraking komt met een vorm van agressie gedurende hun 

carrière. Het Inspectieproject (2005) noemt dat ongeveer 120.000 mensen, die werkzaam zijn 

in de gehandicaptenzorg, lichamelijke en/of psychische klachten hebben. Deze klachten zijn 

de belangrijkste oorzaken van het ziekteverzuim.  

Instellingen in de gehandicaptenzorg treffen steeds meer regelingen om de werknemer 

te beschermen tegen agressie en geweld van cliënten. Dit blijkt echter niet voldoende in de 

praktijk gebracht te worden. In mei 2005 liet staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid in een rapport van de Arbeidsinspectie weten dat de aanpak tekort schiet. 

Instellingen blijken het moeilijk te vinden om de werknemer te beschermen tegen agressie en 

geweld van cliënten, maar sinds de convenantafspraken lijkt de situatie enigszins verbeterd te 

zijn. Deze afspraken houden in dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan het beschermen van de 

werknemer, zoals het gebruik maken van alarmeringssystemen, het volgen van training, 

voorlichting, gedragscode, opvang en organisatorische maatregelen. Echter worden met deze 
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maatregelen de werknemer nog niet voldoende beschermd tegen agressie 

(“Projectrapportage”, 2005). Het zou daarom goed zijn als de werknemer incidenten van 

agressieve aard serieus neemt, vanwege de negatieve gevolgen voor zowel het kind als zijn 

omgeving (Tenneij & Koot, 2008).  

Er blijkt echter weinig zicht te zijn op het agressieprobleem (Almvik, Rasmussen & 

Woods, 2006). Het is belangrijk dat de begeleiders inzicht hebben in hun omgang met agressie 

op de groep. Een goede beoordeling van agressief gedrag door de begeleiders is essentieel. 

Daarom is het van belang dat de begeleiders melding maken van agressie-incidenten. 

Hierdoor ontstaat meer inzicht in de agressie-incidenten en kan aan de begeleiders nazorg 

worden geboden. Het registreren van het agressieve gedrag is dus effectief voor de 

begeleiders om zichzelf te beschermen tegen de negatieve gevolgen van agressie. Een 

registratiemiddel dat snel en eenvoudig te gebruiken is en eenvoudig op te nemen is in het 

dagelijks programma heeft de voorkeur (Almvik et al., 2007). Een voorbeeld hiervan is de 

Staff Observation Aggression Scale (SOAS; Palmstierna & Wistedt, 1987) en de herziene 

versie (SOAS-R; Nijman et al., 1999). De SOAS is ontwikkeld om het aantal, de aanleiding 

en de ernst van de agressie incidenten waargenomen door leerkrachten te registreren. Het 

systeem wordt tegenwoordig ook gebruikt in andere settings.  

De SOAS registreert vier typen van specifiek agressief gedrag, namelijk verbale 

agressie, gebruiksvoorwerpen agressie, fysieke agressie en gevaarlijke objecten of methoden 

agressie. Voor elke type agressie kunnen de volgende kenmerken van het agressie-incident 

worden geregistreerd: de provocatie door het kind, doel van de agressie, consequentie en 

middel om agressie te stoppen. Het instrument blijkt een bruikbare methode voor 

gestandaardiseerd onderzoek naar de prevalentie, ernst en de context die samenhangt met het 

agressieve gedrag vertoond door een kind. Het formulier kan zonder training vooraf ingevuld 

worden en is snel in te vullen (Bowers, Nijman & Palmstierna, 2007; Nijman & Palmstierna, 

2002; Nijman et al., 1999).  

Voor registratie van het agressieve gedrag is het belangrijk dat de begeleiders het 

gedrag erkennen. Het erkennen van agressie blijkt echter moeilijk te zijn, omdat de 

begeleiders agressie vaak niet zien als een ernstig incident (Singh et al., 2007). Dit kan een 

reden zijn voor het niet melden van het agressie-incident. Almvik en collega’s (2006) tonen 

aan dat incidenten vaak niet gemeld worden. Terwijl het voorkomen van de agressie-

incidenten een hoge prioriteit zou moeten hebben, vanwege de risico’s die het personeel loopt 

(Nijman et al., 2002).  
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Individuele factoren van de leerkracht zijn van invloed om zich te beschermen tegen 

de agressie (Cowie et al., 2002; Nijman et al., 2002) en zijn omgang met agressie. Het lijkt 

aannemelijk dat individuele factoren redenen geven voor het niet melden van agressie. De 

ervaren impact en ernst van het agressieve gedrag is echter wel persoonsgebonden; de ene 

persoon is beter in staat om agressie en de daaraan verbonden indrukken te hanteren dan een 

andere persoon (Soares et al., 2000). Begeleiders blijken een andere copingstrategie te 

hanteren wanneer zij dagelijks worden geconfronteerd met verschillende soorten agressie 

(Tenneij & Koot, 2008). Begeleiders die werken in een situatie die psychisch, lichamelijk en 

emotioneel meer vereist, lopen meer risico op een burnout dan personen die minder belast 

worden (Taylor, 2002). Daarom is het goed om te weten welke copingstijl de begeleiders 

hanteren. Begeleiders zouden baat hebben bij een sociale omgeving van collega’s die hen 

ondersteunen en in gesprek blijven gaan met collega’s over de agressie-incidenten (Etzion, 

1984; Fujihara, Kohyama, Andreu & Ramirez, 1999; Nijman et al., 1999; Tenneij & Koot, 

2008; Winstanley & Whittington, 2002). Dit zou er echter voor kunnen zorgen dat de 

agressie-incidenten niet gemeld worden, omdat er over gesproken is met collega’s. Daarnaast 

blijkt uit onderzoek van Kiely en Pankhurst (1998) dat begeleiders de volgende reacties geven 

op agressief gedrag van mensen met een verstandelijke beperking: het negeren van de 

agressie, voorzichtige contactname en verhoogde oplettendheid (Kiely & Pankhurst, 1998). 

Tevens is het voor het registreren van agressie-incidenten van belang dat de 

begeleiders met het agressieve gedrag om kunnen gaan. Het blijkt echter dat begeleiders het 

lastig vinden om met een kind dat agressief gedrag laat zien om te gaan (Singh et al., 2007). 

Er wordt bijvoorbeeld onvoldoende rekening mee gehouden dat het gedrag leeftijdsadequaat 

is. Volgens Redl (2007) zou het laten zien van agressief gedrag door een kind zorgen voor een 

goede ontwikkeling van het kind. Hierdoor leert het kind om zijn eigen persoonlijkheid te 

ontwikkelen en aan de vraag van de omgeving te voldoen. Het ontdekken van de eigen 

identiteit door het uiten van agressie past bij de leeftijd (Redl, 2007). Begeleiders zouden 

hiermee rekening kunnen houden bij het niet melden van de agressie. Fujihara en collega’s 

(1999) noemen dat de begeleiders agressie-incidenten vaak wel serieus nemen, maar moreel 

handelen, afhankelijk van de vertoonde agressie en de frequentie van de agressie die het kind 

laat zien. Hierdoor ervaren de begeleiders het incident als minder ernstig. De waarden en 

normen van begeleiders worden enigszins vervaagd, wanneer zij langere tijd werken met 

verstandelijk beperkte kinderen, die agressief gedrag laten zien (Fujihara et al., 1999).  

 Wanneer er wordt gekeken naar de soort agressie dan blijken begeleiders fysieke 

agressie als meer belastend te ervaren dan verbale agressie. Verbale agressie zou begeleiders 
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minder doen, omdat zij in staat zijn om zich af te sluiten voor de woorden van het kind 

(Almvik et al., 2006; Tenneij & Koot, 2008). In het artikel van Fujihara en collega’s (1999) 

komen verschillen in benadering tussen vrouwelijke en mannelijke begeleiders naar voren. 

Mannen zouden beter in staat zijn om fysieke agressie te accepteren, terwijl vrouwen verbale 

agressie sneller goedkeuren. Het bestaan van verschillen in morele waarden tussen mannelijke 

en vrouwelijke begeleiders kan er op wijzen dat de persoon de agressie anders ervaart en 

anders handelt tijdens een agressie-incident. Eventueel kan het handelen na een agressie-

incident, het registreren van agressie, ook verschillen. 

Al met al is het belangrijk om zicht te hebben op de rol van de begeleiders in het niet 

melden van de agressie en welke factoren daarmee samenhangen om ervoor te zorgen dat hij 

meer agressie-incidenten registreert teneinde de lichamelijke en/of psychische klachten te 

laten afnemen of voorkomen. Daarom is het van belang om onderzoek te doen naar het 

meldgedrag van agressie door begeleiders. Belangrijk is om te kijken in hoeverre de 

begeleiders zelf wat kunnen doen aan het terugdringen van agressie-incidenten, door 

bijvoorbeeld meer melding te maken van de incidenten en meer aandacht te hebben voor de 

agressie die plaats vindt op de groep (Venter et al., 2006). In dit onderzoek zal derhalve nader 

worden ingegaan op de volgende onderzoeksvragen: 

1) Hoeveel agressie-incidenten vinden er gemiddeld per week plaats? Hoeveel agressie-

incidenten worden daarvan formeel niet geregistreerd? 

2) Welke redenen hebben begeleiders aangegeven voor het niet melden van agressie-

incidenten? 

3) Hangen specifieke personeelskenmerken samen met het niet melden van agressie- 

incidenten? 

Voor deze onderzoeksvragen zal onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende 

vormen van agressie: verbale agressie, gebruiksvoorwerpen agressie, fysieke agressie en 

gevaarlijke objecten of methoden agressie. 

 

Methoden 

Steekproef 

De werving van de participanten vond plaats binnen een instelling voor jongeren met een 

verstandelijke en/of psychiatrische problematiek. Deze instelling heeft zich gespecialiseerd in 

zowel langdurige als kortdurende behandeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 21 jaar 

met ontwikkeling- en psychiatrische problemen, die gepaard kunnen gaan met een 

verstandelijke handicap. De ontwikkelde Vragenlijst melden van agressie (bijlage) werd 
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verspreid onder de begeleiders die werken met kinderen met een verstandelijke beperking. 

Het deskundigheidsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie werd niet meegenomen in het 

onderzoek, omdat hier de nadruk ligt op begeleiders die werken met kinderen met een 

psychiatrische problematiek. De selecte steekproef bestaat uit alle 185 begeleiders van twee 

deskundigheidsgebieden: gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs. Begeleiders van de 

volgende afdelingen zijn aangeschreven: dagbehandeling en dagbesteding (17 groepen), IB 

(10 groepen) en school (12 groepen).  

Het onderzoek betreft een eenmalige survey: er werd op één meetmoment gegevens 

verzameld over de onderzoekseenheden. Hiervoor werd de Vragenlijst melden van agressie 

op 23 januari 2008 verspreid onder de begeleiders door langs te gaan op de desbetreffende 

locaties. Na een periode van ongeveer drie weken werd een herinneringsmail gestuurd. Bij de 

deadline van 22 februari bleken dat ongeveer 45 begeleiders de vragenlijsten hadden 

ingevuld. Er werd gekozen om nogmaals een mail te sturen om met spoed de vragenlijst in te 

vullen. Na het invoeren van de gegevens bleken er 72 begeleiders (respons = 39%) deel te 

hebben genomen aan het onderzoek. In tabel 1 staan de kenmerken van de steekproef 

gegeven: het aantal begeleiders dat de vraag hebben beantwoord, het gemiddelde en de 

standaarddeviatie. De steekproef bestond uit 16 mannen en 56 vrouwen in de leeftijd 20 – 62 

jaar. Verder geven begeleiders aan het volgende opleidingsniveau te hebben genoten: lager 

beroepsonderwijs (N=0), middelbaar beroepsonderwijs (N=20), hoger beroepsonderwijs 

(N=36), universiteit (N=4), post-HBO/post doctoraal (N=2) en anders (N=7). Daarnaast 

hebben 28 begeleiders aangegeven dat zij kinderen op de groep hebben die één op één zorg 

nodig hebben en 43 begeleiders hebben te kennen gegeven dat zij geen kinderen op de groep 

hebben die één op één zorg nodig hebben. Vanwege het anoniem werven van begeleiders is 

niet te achterhalen van welke afdeling zij afkomstig zijn. 

 

Tabel 1. Demografische gegevens van de begeleiders 

Demografische gegevens n M SD 

Geslacht 72 1.78 .42 
Leeftijd 70 34.60 12.23 
Dienstmaanden 69 101.49 117.49 
FTE 65 .81 .16 
Medewerkers 71 3.39 1.31 
Kinderen 72 7.86 2.07 

 

Meetinstrumenten 

De Vragenlijst melden van agressie gaat over het inzicht krijgen in de agressie-incidenten, in 

het bijzonder de subjectieve beleving van de begeleiders per vorm agressie en het niet melden 
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van de soort agressie door de begeleiders. Per agressie vorm werden dezelfde vragen gesteld. 

De vragenlijst bestond uit 88 items (bijlage). Deze werd samengesteld op basis van een 

interview met drie begeleiders van de instelling over hun omgang met agressie-incidenten, 

met name om zicht te krijgen op de redenen om incidenten niet te melden. Redenen om de 

agressie niet te registreren die tijdens het interview naar voren kwamen zijn verwerkt in de 

Vragenlijst melden van agressie. Voor het samenstellen van de redenen werd verder gebruik 

gemaakt van wetenschappelijke literatuur.  

Van het SOAS agressie meldingssysteem werden de verschillende vormen agressie, te 

weten verbale agressie, gebruiksvoorwerpen agressie, fysieke agressie en gevaarlijke objecten 

of methoden agressie meegenomen in de vragenlijst. Per soort agressie werden de begeleiders 

gevraagd wat zij verstonden onder de soort agressie, hoe vaak de soort agressie per week op 

de groep plaatsvond en hoe vaak zij het agressie-incident niet meldden. Als begeleiders 

aangaven het incident twee keer of meer niet te melden dan werd hen gevraagd om voor elk 

van de 15 genoemde redenen in de vragenlijst op een drie puntschaal aan te geven in welke 

mate die reden voor hen een rol had gespeeld om het agressie-incident niet te melden (‘grote 

rol’, ‘enigszins een rol’ of ‘geen rol’). Indien de begeleiders nog andere redenen hadden voor 

het niet melden, kregen zij per vorm agressie twee mogelijkheden om redenen die niet waren 

aangegeven in te vullen. Voor de analyses werden de redenen gehercodeerd in ‘geen rol’ of 

‘wel een rol’ (bestaande uit ‘enigszins een rol’ en ‘grote rol’) en werd een dichotome 

variabele verkregen van redenen die al dan niet een rol spelen voor de begeleiders. 

Vervolgens werd voor elk type agressie een percentage niet melden variabele aangemaakt. Dit 

werd gedaan door het aantal keer per week dat een agressie-incident niet gemeld werd te 

delen door het genoemde totaal aantal agressie-incidenten per week op de groep en te 

vermenigvuldigen met 100. Op deze manier werd de variabele percentage niet melden voor 

verbale agressie, gebruiksvoorwerpen agressie, fysieke agressie en gevaarlijke objecten of 

methoden agressie verkregen.  

  Naast vragen rondom de omgang met agressie zijn ook demografische gegevens 

verzameld. Voor de demografische gegevens werd gevraagd naar geslacht, leeftijd in jaren, 

opleidingsniveau, dienstjaren in maanden, aantal uren van het arbeidscontract in full-time 

equivalent (FTE), het aantal medewerkers op de groep, het aantal kinderen op de groep en of 

kinderen al dan niet één op één zorg nodig hebben.  

De variabele opleidingsniveau is bepaald door een vraag met een 6-punts 

antwoordschaal: lager beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger 
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beroepsonderwijs, universiteit, post-HBO/post doctoraal en anders. Van een 2-punts 

antwoordschaal is gebruikt gemaakt bij de variabele één op één zorg, namelijk ja of nee.  

 

Statistische analyses 

Voor het aantal agressie-incidenten dat gemiddeld per week op de groep plaatsvindt, werd een 

beschrijvende analyse uitgevoerd. Daarnaast werd een beschrijvende analyse uitgevoerd voor 

het aantal agressie-incidenten per week op de groep dat niet werden gemeld door de 

begeleiders en hoeveel procent van de agressie-incidenten er niet gemeld werden door de 

begeleiders. Tevens werd een beschrijvende analyse uitgevoerd om te bepalen welke redenen 

de begeleiders aangaven om agressie-incidenten niet te registeren. 

Vervolgens werd onderzocht welke personeelskenmerken samenhangen met het niet 

melden van de soort agressie. Voor de personeelskenmerken geslacht en begeleiders die al 

dan niet werken met kinderen die één op één zorg hebben werden groepsverschillen berekend 

voor het percentage niet melden van de vier soorten agressie. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van een tweezijdige t-toets voor onafhankelijke waarnemingen. Voor het personeelskenmerk 

opleidingsniveau werd een Spearman rangordecorrelatietoets uitgevoerd om een eventueel 

verband na te gaan met het percentage niet melden van de vier soorten agressie. De 

antwoordmogelijkheid ‘anders’ voor de variabele opleidingsniveau werd niet meegenomen in 

de analyse. Tevens werd gebruik gemaakt van een Pearson correlatietoets om eventuele 

verbanden na te gaan tussen leeftijd, dienstjaren, werkweek FTE, begeleiders op de groep of 

kinderen op de groep en het percentage niet melden van de soort agressie. In het onderzoek is 

een alpha van .05 gehanteerd. 

 

Resultaten 

Aantal agressie-incidenten per week op de groep 

In tabel 2 zijn het gemiddeld aantal agressie-incidenten per week op de groep weergegeven. 

Er komt naar voren dat verbale agressie het vaakst voorkomt op de groep, met een 

gemiddelde van ongeveer tien incidenten per week. Daarentegen komt volgens de begeleiders 

gevaarlijke objecten of methoden agressie gemiddeld met een half incident per week voor. 

Voor zowel de verbale agressie als de fysieke agressie zijn uitschieters gevonden. Drie 

begeleiders geven bij verbale agressie aan dat er respectievelijk 40, 50 tot 100 incidenten per 

week op de groep plaatsvinden. Voor fysieke agressie geven twee begeleiders uitschieters aan 

van respectievelijk 40 en 50 agressie-incidenten per week op de groep. 
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Tabel 2. Agressie-incidenten per week op de groep 

Vorm agressie n M SD 

Verbale agressie 64 10.58 15.56 
Agressie met gebruiksvoorwerpen 69 2.17 2.45 
Fysieke agressie 68 4.97 8.49 
Gevaarlijke objecten of methoden agressie 67 0.47 .89 
Totaal aantal agressie-incidenten 58 18.70 22.49 

 

Niet geregistreerde agressie-incidenten 

In tabel 3 zijn het gemiddeld aantal agressie-incidenten per week op de groep weergegeven 

die niet gemeld worden door de begeleiders. Hierbij wordt verbale agressie en fysieke 

agressie vaak niet gemeld door de begeleiders, respectievelijk 8.51 en 2.79 keer per week. 

Uitschieters worden gevonden voor het niet melden van verbale agressie, twee begeleiders 

geven aan 35 en 100 keer per week de agressie-incidenten niet te melden. Voor fysieke 

agressie geeft één begeleider een uitschieter aan van 40 agressie-incidenten per week die hij 

niet heeft gemeld in het SOAS meldingssysteem. 

 

Tabel 3. Niet-gemelde agressie-incidenten per week op de groep 

Vorm agressie n M SD 

Verbale agressie 59 8.51 14.77 
Agressie met gebruiksvoorwerpen 58 1.47 2.20 
Fysieke agressie 62 2.79 6.62 
Gevaarlijke objecten of methoden agressie 52 0.21 .75 

 

Tabel 4 geeft het percentage agressie-incidenten weer dat per week plaatsvond op de 

groep, maar niet gemeld werd door de begeleiders. Het blijkt dat ongeveer 80% van de 

verbale agressie-incidenten niet gemeld worden. Verbale agressie komt vaker naar voren om 

geen melding van te maken dan van agressie met gebruiksvoorwerpen (44%), fysieke agressie 

(34%) of gevaarlijke objecten of methoden agressie (22%).  

 

Tabel 4. Niet-gemelde agressie-incidenten per week op de groep in percentages 

Vorm agressie n M (%) SD 

Verbale agressie 50 80.14 35.73 
Agressie met gebruiksvoorwerpen 45 44.40 46.41 
Fysieke agressie 53 33.73 42.69 
Gevaarlijke objecten of methoden agressie 21 22.22 41.28 

 

Redenen om niet te melden 

De begeleiders die twee keer of meer de soort agressie niet heeft gemeld, heeft de volgende 

redenen aangegeven om de agressie-incidenten niet te melden (tabel 5). 
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Tabel 5. Genoemde redenen om agressie-incidenten niet te melden in percentages 

Redenen 
Verbale agressie 

n =41 

Agressie met 
gebruiksvoorwerpen 

n = 19 

Fysieke agressie 
n = 15 

Gevaarlijke objecten 
of methoden  

Agressie 
n = 3 

Ik had er geen tijd voor 75.6 73.7 80.0 66.7 
Ik zag er het nut niet van in 56.1 47.4 20.0 66.7 
Ik heb slechte ervaring met het 
SOAS meldingssysteem 

14.6 
 

10.5 13.3 33.3 

Ik vond het te bedreigend 0.0 5.3 0.0 0.0 
Ik vond de stap te groot 26.8 26.3 13.3 33.3 
Ik voelde mij gesteund door mijn 
collega’s 

45.0 47.4 60.0 66.7 

Ik vond het incident niet ernstig 
genoeg 

92.7 73.7 73.3 100.0 

Ik ben niet verwond * 57.9 60.0 0.0 
Ik begrijp het SOAS 
meldingssysteem niet 

4.9 5.3 6.7 0.0 

Ik weet niet wat de criteria zijn 31.7 15.8 0.0 0.0 
Ik had geen zin in de nasleep 24.4 15.8 0.0 0.0 
Ik was van plan om melding te 
maken als het incident zich weer 
voordeed 

19.5 10.5 13.3 0.0 

Ik was bang voor een negatieve 
stempel op mijn werkhouding 

4.9 5.3 0.0 0.0 

Ik kon het agressie-incident niet 
duidelijk omschrijven 

22.0 10.5 0.0 0.0 

Ik had geen computer om het 
SOAS formulier in te vullen 

17.1 21.1 23.1 33.3 

* Geen geformuleerde reden in de vragenlijst 
 

Begeleiders geven verschillende redenen aan voor het niet melden van agressie-

incidenten. Redenen als: ‘ik had er geen tijd voor’ en ‘ik vond het incident niet ernstig 

genoeg’ zijn volgens de begeleiders de belangrijkste redenen om agressie niet te registreren. 

Voor het niet melden van agressie met gebruiksvoorwerpen en fysieke agressie wordt in 

ongeveer 60% de reden ‘ik ben niet verwond’ aangegeven. Verder wordt van verbale agressie 

en agressie met gebruiksvoorwerpen geen melding gemaakt bij de reden ‘ik zag er het nut niet 

van in’. Een gemiddelde reden voor het niet melden van alle soorten agressie is: ‘ik voelde 

mij gesteund door mijn collega’s’. Redenen die volgens de begeleiders het minst van 

toepassing zijn om de agressie-incidenten niet te melden zijn: ‘ik vond het te bedreigend’ en 

‘ik was bang voor een negatieve stempel op mijn werkhouding’.  

 

Verschillen in het percentage niet-gemelde agressie-incidenten in geslacht en één op één 

zorg  

In tabel 6 en 7 zijn de beschrijvende statistieken en het toetsresultaat met betrekking tot het 

percentage niet melden per geslacht of kinderen die één op één zorg nodig hebben 

weergegeven. Uit een tweezijdige t-toets blijkt dat het percentage niet melden van elke vorm 
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van agressie van mannen niet significant verschilt van dat van vrouwen. Daarnaast komt geen 

significant verschil naar voren in meldgedrag wanneer begeleiders werken met kinderen die al 

dan niet één op één zorg nodig hebben.  

 
Tabel 6. Verschillen in het percentage niet-gemelde agressie-incidenten tussen mannelijke en vrouwelijke 

begeleiders 
Man Vrouw Vorm agressie 

n M (%) SD n M (%) SD 

 
      df                 t 

Verbale agressie 13 84.40 37.46 37 78.65 35.51 48.00 .50 
Agressie met  
gebruiksvoorwerpen 

7 57.35 39.47 38 42.02 47.66 9.54 .91 

Fysieke agressie 9 17.22 35.10 44 37.10 43.66 51.00 -1.28 
Gevaarlijke objecten 
Of methoden agressie 

3 22.22 38.49 18 22.22 42.78 19.00 .00 

 
Tabel 7. Verschillen in het percentage niet-gemelde agressie-incidenten tussen begeleiders die werken met 

kinderen met of zonder één op één zorg 
1 op 1 zorg Geen 1 op 1 zorg Vorm agressie 

n M (%) SD n M (%) SD 

 
      df                  t 

Verbale agressie 18 82.34 34.74 32 78.90 36.77 48.00 .32 
Agressie met  
gebruiksvoorwerpen 

17 57.09 47.02 27 38.06 45.41 42.00 1.34 

Fysieke agressie 21 44.52 46.95 31 27.50 39.11 37.67 1.37 
Gevaarlijke objecten 
Of methoden agressie 

9 29.63 45.47 12 16.67 38.92 19.00 .70 

 

Samenhang tussen het percentage niet-gemelde agressie-incidenten en 

personeelskenmerken 

In tabel 8 zijn de resultaten van een Spearman rangcorrelatietoets of een Pearson 

correlatietoets weergegeven voor de verschillende personeelskenmerken en het percentage 

niet melden van de verschillende soorten agressie. Er blijkt geen significant verband te 

bestaan tussen opleidingsniveau en het percentage niet melden van de verschillende vormen 

agressie als er een Spearman rangcorrelatietoets wordt uitgevoerd. Uit een Pearson 

correlatietoets blijkt dat er geen significante samenhang is tussen de personeelskenmerken: 

leeftijd in jaren, dienstjaren in maanden, werkweek FTE of aantal begeleiders op de groep en 

het percentage niet melden van agressie-incidenten. Er blijkt daarentegen een relatief zwakke 

negatieve samenhang tussen het aantal kinderen op de groep en percentage niet melden van 

fysieke agressie. In dit geval wordt een hogere score op het percentage niet melden van 

fysieke agressie geassocieerd met een minder aantal kinderen op de groep. Dat betekent hoe 

meer kinderen er op de groep zijn, hoe lager het aantal niet-gemelde agressie-incidenten door 

begeleiders. 
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Tabel 8. Samenhang tussen het percentage niet-gemelde agressie-incidenten en personeelskenmerken 

Vorm agressie Leeftijd in 
jaren 

Opleidings-
niveau 

Dienstjaren 
in maanden 

Werkweek 
FTE 

Begeleiders 
op de groep 

Kinderen op 
de groep 

 n r n rs n r n r n r n r 

Verbale agressie 49 .07 44 .15 47 .01 44 .03 49 .04 50 .14 
Agressie met  
gebruiksvoorwerpen 

44 .24 37 .07 42 .21 39 -.10 45 -.07 45 -.21 

Fysieke agressie 52 -.02 45 -.02 50 .20 47 .05 53 -.18 53 -.30* 

Gevaarlijke 
objecten 
of methoden 
agressie 

21 -.01 20 -.09 19 -.16 18 -.33 21 -.23 21 -.24 

*  p = .03, tweezijdig             

 

Discussie 

In dit onderzoek is gekeken naar het meldgedrag van agressie door begeleiders die werken bij 

een instelling voor jongeren met een verstandelijke en/of psychiatrische problematiek. Uit 

eerder onderzoek kwam al naar voren dat er steeds meer geprobeerd wordt om de rol van de 

begeleiders die werken met kinderen met een verstandelijke beperking (Hatton, Emerson et 

al., 1999) en hun omgang met agressie-incidenten te begrijpen.  

 Voor het melden van de agressie is het belangrijk dat het management inzicht heeft in 

de omgang van begeleiders met agressie, mede doordat de agressie en boosheid een grote 

impact blijkt te hebben op begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke 

beperking. Begeleiders die werken in een situatie die psychisch, lichamelijk en emotioneel 

meer vereist, lopen meer risico op een burnout dan personen die minder belast worden 

(Taylor, 2002). Door het registreren van agressie-incidenten kunnen begeleiders zichzelf 

beschermen tegen de negatieve gevolgen van agressie (Almvik et al., 2007). Echter wordt er 

door begeleiders vaak geen melding gemaakt van de incidenten.  

Volgens de begeleiders vindt er binnen de instelling verbale agressie, agressie met 

gebruiksvoorwerpen en fysieke agressie plaats op de groep. Verbale agressie-incidenten 

komen volgens de begeleiders het meeste voor, met gemiddeld tien incidenten per week. 

Begeleiders geven aan dat gevaarlijke objecten of methoden agressie-incidenten met een half 

keer per week plaatsvinden op de groep. Dit onderzoeksresultaat bevestigt eerdere 

bevindingen van Soares en collega’s (2002) dat mensen die werken in de gehandicaptenzorg 

in aanraking komen met een vorm van agressie. Er zijn echter geen onderzoeksresultaten 

bekend over hoeveel agressie-incidenten er per week op een groep met verstandelijk beperkte 

kinderen voorkomen. 

Een aanname in dit onderzoek was dat begeleiders incidenten vaak niet registreren in 

het SOAS meldingssysteem. Deze aanname werd bevestigd. Uit de onderzoeksresultaten 
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blijkt dat begeleiders een groot aantal agressie-incidenten dat per week op de groep 

voorkomen niet melden in het SOAS meldingssysteem. Van de verbale agressie die 

plaatsvindt op de groep geven begeleiders aan 80% van de incidenten niet te melden en van 

de agressie-incidenten met gebruiksvoorwerpen wordt ongeveer de helft van de incidenten 

niet gemeld. Dus, hoe ernstiger de vorm agressie, hoe vaker de soort agressie gemeld wordt in 

het SOAS meldingssysteem. Dit onderzoeksresultaat bevestigt eerdere bevindingen van 

Almvik en collega’s (2006) die aantonen dat agressie-incidenten vaak niet gemeld worden. 

Naar het aantal agressie-incidenten dat per week niet gemeld wordt, is tot op heden geen 

onderzoek naar gedaan.  

 Voor het niet registreren van agressie-incidenten blijken begeleiders verschillende 

redenen te hebben. Er komt naar voren dat redenen als: ‘ik had er geen tijd voor’ en ‘ik vond 

het incident niet ernstig genoeg’ belangrijkste redenen zijn om alle soorten agressie niet te 

melden. Hiermee worden resultaten van Kiely en Pankhurst (1998) dat personen geen actie 

ondernemen op het agressieve gedrag, omdat zij het agressie-incident niet ernstig genoeg 

vinden bevestigd. Daarnaast blijkt dat de begeleiders minder snel melding maken van alle 

soorten agressie als zijn zich gesteund voelen door zijn collega’s. Dit sluit aan bij resultaten 

van Tenneij en Koot (2008) die noemen dat begeleiders in gesprek gaat met collega’s over 

agressie-incidenten.  

Verder blijkt dat verbale agressie vaker reden geeft om geen melding te maken van 

agressie dan agressie met gebruiksvoorwerpen, fysieke agressie of gevaarlijke objecten of 

methoden agressie. Hiermee worden de resultaten van Tenneij en Koot (2008) waaruit blijkt 

dat verbale agressie begeleiders minder doet dan fysieke agressie bevestigd. Een belangrijke 

reden om geen melding te maken van agressie met gebruiksvoorwerpen en fysieke  

agressie is dat begeleiders niet verwond zijn. Dit sluit aan bij resultaten van Kiely en 

Pankhurst (1998) die noemen dat begeleiders voorzichtig contact nemen met het kind en 

oplettend is voor agressie van het kind teneinde minder verwond te raken tijdens een agressie-

incident. Daarnaast geven begeleiders aan dat zij het agressie-incident niet als bedreigend 

ervaren. Hiermee worden de resultaten van Fujihara en collega’s (1999), waaruit blijkt dat 

waarden en normen van begeleiders enigszins vervaagd worden wanneer zij langere tijd 

werken met verstandelijk beperkte kinderen die agressief gedrag laten zien, bevestigd. De  

laatste reden die volgens begeleiders minder belangrijk is om alle soorten agressie niet te 

melden, is het bang zijn voor een negatieve stempel op de werkhouding. Dit kan er op duiden 

dat begeleiders in de veronderstelling zijn dat collega’s eveneens in aanraking komen met 

agressief gedrag. Resultaten van Soares en collega’s (2002) tonen tevens aan dat 85% van  
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de mensen werkzaam in de gehandicaptenzorg te maken krijgen met agressief gedrag. In de 

steekproef komt naar voren dat alle 72 begeleiders in aanraking komen met een vorm van 

agressie, respectievelijk 89% met verbale agressie, 96% met agressie met 

gebruiksvoorwerpen, 94% met fysieke agressie en 93% met gevaarlijke objecten of methoden 

agressie. 

Uit het huidige onderzoek komen geen significante verschillen naar voren in het 

percentage niet-gemelde agressie-incidenten en de personeelskenmerken geslacht of 

begeleiders die werken met kinderen die al dan niet één op één zorg nodig hebben. Hiermee 

worden eerdere onderzoeksresultaten betreffende het geslacht en niet-gemelde agressie-

incidenten niet bevestigd, namelijk dat vrouwen sneller verbale agressie goedkeuren (Fujihara 

et al., 1999). Het blijkt dus dat de morele waarden van vrouwelijke begeleiders niet 

verschillen van mannelijke begeleiders voor het niet melden van alle soorten agressie. Verder 

noemen Fujihara en collega’s (1999) dat mannen beter in staat zijn om fysieke agressie te 

accepteren dan vrouwen. Deze resultaten worden niet bevestigd in dit onderzoek.  

Daarnaast kunnen de verschillen in meldgedrag van de soorten agressie niet verklaard 

worden door de personeelskenmerken: opleidingsniveau, leeftijd in jaren, dienstjaren in 

maanden, werkweek FTE en aantal begeleiders op de groep. Er komen dus geen significante 

verbanden naar voren. Daarom is het voor de toekomst belangrijk om andere factoren te 

onderzoeken die samen kunnen hangen met het niet melden van de vormen agressie. Hiervoor 

kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden naar de werkdruk die begeleiders ervaren.  

  Het percentage niet melden van verbale agressie, agressie met gebruiksvoorwerpen en 

gevaarlijke objecten of methoden agressie geven geen significante verbanden met het aantal 

kinderen op de groep. De verschillen in percentage niet registreren van fysieke agressie 

blijken wel samen te hangen met het aantal kinderen op de groep. Uit het huidige onderzoek 

komt naar voren dat hoe meer kinderen op de groep zijn, hoe lager het aantal niet-gemelde 

agressie-incidenten door begeleiders. Het niet melden van fysieke agressie wordt dus vaker 

gedaan bij weinig kinderen op de groep. Eerdere onderzoeksresultaten van Tenneij en Koot 

(2008) tonen aan dat fysieke agressie als meer belastend wordt ervaren. Het zou kunnen zijn 

dat begeleiders bij meer kinderen op de groep meer last heeft van fysieke agressie en dus 

meer melding maken van deze soort agressie. 

 Uit het voorgaande komt naar voren dat begeleiders de ene vorm agressie meer melden 

dan een andere vorm agressie, namelijk hoe ernstiger de vorm agressie, hoe vaker de soort 

agressie gemeld wordt door de begeleiders. Het is voor zowel de begeleiders als de instelling 

een geruststellende gedachte dat de ernstigere vormen van agressie grotendeels wel worden  
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gemeld. Voor het niet melden van de soorten agressie hebben de begeleiders een aantal 

redenen aangegeven. Er wordt rekening mee gehouden dat de incidenten niet geregistreerd 

worden, omdat de normen en waarden van de begeleiders vervaagd kunnen zijn, wanneer zij 

langere tijd met verstandelijk beperkte kinderen werken, die agressief gedrag vertonen 

(Fujihara et al., 1999; Hatton, Rivers et al., 1999). 

Het is een positieve ontwikkeling dat in dit onderzoek aandacht is besteed aan het 

meldgedrag van agressie door de begeleiders. Hierover is in de wetenschappelijke literatuur 

namelijk nog nauwelijks iets gepubliceerd. Verder is er een eerste indruk gegeven van het 

aantal agressie-incidenten dat per week op de groep plaatsvindt en de incidenten die niet 

gemeld worden door begeleiders. Daarnaast is het een positieve ontwikkeling dat de beleving 

van de begeleiders ten aanzien van agressie-incidenten is onderzocht. Er zijn wat betreft dit 

onderzoek echter wel enkele kanttekeningen te plaatsen.  

Ten eerste is de steekproef niet voldoende groot om uitspraken te kunnen doen met 

betrekking tot de resultaten. Het totaal aantal respondenten betrof 72; zestien mannen en 56 

vrouwen. Daarnaast zijn de generalisatiemogelijkheden van dit onderzoek beperkt en zullen 

de resultaten alleen gelden voor de eenheden die in het onderzoek zijn betrokken.  

Ten tweede, zijn voor dit onderzoek alleen begeleiders van de gekozen instelling 

aangeschreven. Daarom is het interessant om begeleiders van andere instellingen die werken 

met kinderen met een verstandelijke beperking aan te schrijven. De kans bestaat dat 

begeleiders in andere delen van het land anders omgaan met het melden van agressie-

incidenten. Het is daarom aan te raden om in eventueel vervolgonderzoek de groep 

begeleiders uit andere delen van Nederland aan te schrijven om te bekijken of 

groepsverschillen of verbanden uit die resultaten gevonden kunnen worden.  

Ten derde, is de ontwikkelde Vragenlijst melden van agressie samengesteld door 

gebruik te maken van een interview en wetenschappelijke literatuur. Voor vervolgonderzoek 

naar het meldgedrag van begeleiders zou gebruik gemaakt kunnen worden van de vragenlijst. 

Echter wordt dan aanbevolen om vragen aan te scherpen, er uit te halen en andere vragen toe 

te voegen. Voor het aanscherpen van de vragenlijst kunnen de geformuleerde redenen nader 

worden bekeken. Redenen die volgens de begeleiders minder belangrijk zijn om niet te 

melden, kunnen er uit gehaald worden. Deze kunnen worden vervangen door redenen toe te 

voegen die begeleiders hebben aangegeven op de open vragen. Bijvoorbeeld door het 

toevoegen van de redenen: ‘Ik weet niet wanneer ik het SOAS formulier in moet vullen’ of ‘ik 

wil niet altijd degene zijn die het SOAS formulier invult’. Verder zal vraag 3 uit de vragenlijst 

gehaald kunnen worden. Deze vraag betreft de functie die de begeleiders hebben binnen de 
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instelling. Het antwoord dat gegeven werd door de begeleiders was over het algemeen 

groepsleid(st)er. Daarom wordt aanbevolen om deze vraag er uit te halen en de vervangen 

door specifiek te vragen naar de afdeling waar begeleiders werken. De vraag zal er dan op de 

volgende manier uitzien: Op welke afdeling werkt u? Met als antwoordmogelijkheden: 

dagbehandeling en dagbesteding, IB, school of anders. Vervolgens kan gevraagd worden naar 

de mate van werkdruk die begeleiders ervaren op de afdeling. De variabele werkdruk kan dan 

bepaald worden door een vraag met een 5-punts antwoordschaal: zeer lage, lage, gemiddelde, 

hoge en zeer hoge werkdruk.  

Tenslotte, aangezien de personeelskenmerken, afgezien van het aantal kinderen op de 

groep, in dit onderzoek geen verklaring zijn voor het niet melden van de agressie-incidenten, 

is het van belang dat in een vervolgonderzoek gekeken wordt naar overige belemmerende of 

bevorderende factoren, zoals de werkdruk die begeleiders ervaren. Daarnaast bestaan 

klinische implicaties betreft de beleving van het agressieve gedrag door begeleiders. Op 

beleidsniveau moet wat gedaan worden aan het meer melden van minder ernstigere vormen 

van agressie. De instelling zou een campagne moeten voeren om begeleiders er op te wijzen 

dat zij alle agressie die op de groep voorkomt moeten registreren, ongeacht de vorm agressie. 

Het is positief voor de instelling dat personeelskenmerken er niet toe doen als het gaat om het 

niet melden van agressie-incidenten. Als laatste kan de instelling wat betekenen ten aanzien 

van de redenen ‘ik had er geen tijd voor’ en ‘ik vond het incident niet ernstig genoeg’ die door 

de begeleiders werden aangegeven. Al eerder werd gesproken over advies onderzoek naar de 

werkdruk binnen de instelling. Verder kan de instelling tijdens de agressietraining die 

hedendaags wordt gegeven aandacht besteden aan de ernst van het incident en de morele 

waarden van de begeleiders ten aanzien van agressie-incidenten om het melden van de 

incidenten te verhogen teneinde de psychische en/of lichamelijke klachten te laten afnemen of 

voorkomen.  
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Abstract 

People working with aggressive intellectually disabled children have an increased risk for 

developing mental and physical complaints. However, staff does not register all aggression 

incidents. It is important to know more about the registration of aggression to increase the 

registration and decrease mental and physical complaints. We examined how many 

aggression-incidents occur per week and how many of those carers of intellectually disabled 

children (aged 0-21 years) do not register. Reasons and factors that might be associated with 

non-registration of aggression-incidents are examined. The Vragenlijst melden van agressie 

was developed for this research. Seventy-two (39%) carers of ‘care of the disabled’ and 

‘special education’ of an institution for children with intellectual and/or psychiatric problems 

filled in this questionnaire. Results indicated that 80% of the verbal aggression incidents are 

not registered, followed by aggression with objects (44%), physical aggression (34%) and 

dangerous objects or methods aggression (22%). Most frequently reported reasons for non-

registration were: ‘I did not have time’ and ‘I found the incident not serious enough’. The 

results indicated that staff characteristics did not correlate with non-registration of aggression-

incidents. However, there was a negative correlation between non-registration of physical 

aggression and number of children on the group; when there were less children on the group, 

more aggression-incidents were not registered by carers. Especially, reasons given by carers 

offer suggestions to increase the registration of aggression-incidents and eventually decrease 

the mental and physical complaints.  

Key words: aggression, staff, registration of aggression and children with intellectual 

disability.  
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Bijlage Vragenlijst melden van agressie 

 
Demografische gegevens 

1. Wat is uw geslacht? 
 
 Man 
 Vrouw 
 
2. Wat is uw leeftijd?  
 
………………………………………………………………………………. 
 
3. Welke functie heeft u binnen de instelling? 
 
 Groepsleid(st)er 
 Leerkracht 
 Verpleegkundige  
 Anders, namelijk (geef aan): 
 
4. Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgerond? 
 
 Lager Beroepsonderwijs (bv VMBO, leerlingwezen) 
 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 
 Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 
 Universiteit 
 Post-HBO/Post doctoraal 
 Anders, namelijk (geef aan): 
 
5. Wanneer bent u in dienst getreden bij de instelling? (Maand/ jaar) 
 
……/………… 
 
6. Hoeveel FTE werkt u op de groep? (Full-time is 1,0) 
 
………… 
 
7. Hoeveel groepsleiders/leerkrachten werken er op één dag op de groep afgezien van 
personeelstekort? 
 
………… 
 
8. Hoeveel kinderen heeft u op de groep? 
 
………… 
 
9. Zijn er bij u kinderen die één op één zorg nodig hebben? Zo ja, hoeveel kinderen? 
 
 Ja, …………kinderen. 
 Nee 
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De volgende vragen betreffen het melden van verschillende vormen van agressie. Eerst zal 
aangegeven worden om wat onder een bepaalde vorm van agressie wordt verstaan. Per type 
agressie wordt u gevraagd om een schatting te geven van hoe vaak per week u ermee in 
aanraking komt en hoe vaak u dit niet gemeld heeft in het SOAS meldingssysteem en wat 
hiervoor de redenen waren om het niet te melden.  
 
VERBALE AGRESSIE  
 
Het SOAS agressie meldingssysteem heeft de volgende definitie van verbale agressie: 
agressie waarbij het kind de agressie verbaal uit zoals schelden, schreeuwen enz. Het kan hier 
gaan om agressie van het kind naar u en van kind naar kind.  
 
10. Wat verstaat u zelf onder verbale agressie? 
 
……………………………………………………………… 
 
11. Verbale agressie vindt ongeveer ….. keer per week op de groep plaats. 
 
12. Ik meld …… verbale agressie incidenten per week niet. 
(Indien dit minder dan 2 keer is, kunt u verder gaan met vraag 29). 
 
U heeft hiervoor aangegeven dat u twee of meerdere incidenten van verbale agressie niet 
heeft gemeld in het SOAS meldingssysteem. De vragen 13 t/m 28 geven hier mogelijke 
redenen voor. Kunt u voor elke vraag/ reden aangeven in hoeverre deze op u van toepassing is 
geweest om verbale agressie niet te melden. U kunt hier antwoorden met ‘grote rol’, 
‘enigszins een rol’ of ‘geen rol’. Zet per vraag een kruisje in het vakje dat het meest op u van 
toepassing is geweest. Indien u een andere reden had dan hieronder wordt genoemd, kunt u 
deze zelf invullen onderaan de lijst. 
  Grote 

rol 
Enigszins 

een rol 
Geen 

rol 
13. Ik had er geen tijd voor    

14. Ik zag er het nut niet van in    

15. Ik heb slechte ervaring met het SOAS meldingssysteem    

16. Ik vond het te bedreigend    

17. Ik vond de stap te groot    

18. Ik voelde mij gesteund door mijn collega’s    

19. Ik vond het incident niet ernstig genoeg    

20. Ik begrijp het SOAS meldingssysteem niet    

21. Ik weet niet wat de criteria zijn     
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22. Ik had geen zin in de nasleep    

23. Ik was van plan om melding te maken als het incident zich 
weer voordeed 

   

24. Ik was bang voor een negatieve stempel op mijn 
werkhouding 

   

25. Ik kon het agressie-incident niet duidelijk omschrijven    

26. Ik had geen computer om het SOAS formulier in te vullen    

27. Een andere reden, namelijk:    

28. Een andere reden, namelijk:    

 
AGRESSIE MET GEBRUIKSVOORWERPEN 
 
Het SOAS agressie meldingssysteem heeft de volgende definitie van gebruiksvoorwerpen 

agressie: agressie waarbij het kind met stoel, glas/servies of andere objecten agressie uit. 
Het kan hier gaan om agressie van het kind naar u en van kind naar kind.  
 
29. Wat verstaat u zelf onder gebruiksvoorwerpen agressie? 
 
……………………………………………………………… 
 
30. Gebruiksvoorwerpen agressie vindt ongeveer ….. keer per week op de groep plaats  
 
31. Ik meld …… gebruiksvoorwerpen agressie incidenten per week niet 
(Indien dit minder als twee keer is, kunt verder gaan met vraag 49). 
 
U heeft hiervoor aangegeven dat u twee of meerdere incidenten van gebruiksvoorwerpen 

agressie niet heeft gemeld in het SOAS meldingssysteem. De vragen 32 t/m 48 geven hier 
mogelijke redenen voor. Kunt u voor elke vraag/ reden aangeven in hoeverre deze op u van 
toepassing is geweest om gebruiksvoorwerpen agressie niet te melden. U kunt hier 
antwoorden met ‘grote rol’, ‘enigszins een rol’ of ‘geen rol’. Zet per vraag een kruisje in het 
vakje dat het meest op u van toepassing is geweest. Indien u een andere reden had dan 
hieronder wordt genoemd, kunt u deze zelf invullen onderaan de lijst. 
  Grote 

rol 
Enigszins 

een rol 
Geen 

rol 
32. Ik had er geen tijd voor    

33. Ik zag er het nut niet van in    

34. Ik heb slechte ervaring met het SOAS meldingssysteem    

35. Ik vond het te bedreigend    

36. Ik vond de stap te groot    
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37. Ik voelde mij gesteund door mijn collega’s    

38. Ik vond het incident niet ernstig genoeg    

39. Ik ben niet verwond    

40. Ik begrijp het SOAS meldingssysteem niet    

41. Ik weet niet wat de criteria zijn     

42. Ik had geen zin in de nasleep    

43. Ik was van plan om melding te maken als het incident zich 
weer voordeed 

   

44. Ik was bang voor een negatieve stempel op mijn 
werkhouding 

   

45. Ik kon het agressie-incident niet duidelijk omschrijven    

46. Ik had geen computer om het SOAS formulier in te vullen    

47. Een andere reden, namelijk:    

48. Een andere reden, namelijk:    

 
FYSIEKE AGRESSIE 
 
Het SOAS agressie meldingssysteem heeft de volgende definitie van fysieke agressie: 

agressie die delen van het lichaam betreft zoals agressie met de handen (bv. slaan, stompen, 
handtastelijkheden), voeten (bv. trappen), tanden (bijten) of andere lichaamsdelen die het kind 
gebruikt. Het kan hier gaan om agressie van het kind naar u en van kind naar kind.  
 
49. Wat verstaat u zelf onder fysieke agressie? 
 
……………………………………………………………… 
 
50. De fysieke agressie vindt ongeveer …… keer per week op de groep plaats 
 
51. Ik meld …… fysieke agressie incidenten per week niet 
(Indien dit minder als twee keer is, kunt verder gaan met vraag 69). 
 
U heeft hiervoor aangegeven dat u twee of meerdere incidenten van fysieke agressie niet 
heeft gemeld in het SOAS meldingssysteem. De vragen 52 t/m 68 geven hier mogelijke 
redenen voor. Kunt u voor elke vraag/reden aangeven in hoeverre deze op u van toepassing is 
geweest om fysieke agressie niet te melden. U kunt hier antwoorden met ‘grote rol’, 
‘enigszins een rol’ of ‘geen rol’. Zet per vraag een kruisje in het vakje dat het meest op u van 
toepassing is geweest. Indien u een andere reden had dan hieronder wordt genoemd, kunt u 
deze zelf invullen onderaan de lijst. 
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  Grote 
rol 

Enigszins 
een rol 

Geen 
rol 

52. Ik had er geen tijd voor    

53. Ik zag er het nut niet van in    

54. Ik heb slechte ervaring met het SOAS meldingssysteem    

55. Ik vond het te bedreigend    

56. Ik vond de stap te groot    

57. Ik voelde mij gesteund door mijn collega’s    

58. Ik vond het incident niet ernstig genoeg    

59. Ik ben niet verwond    

60. Ik begrijp het SOAS meldingssysteem niet    

61. Ik weet niet wat de criteria zijn     

62. Ik had geen zin in de nasleep    

63. Ik was van plan om melding te maken als het incident zich 
weer voordeed 

   

64. Ik was bang voor een negatieve stempel op mijn 
werkhouding 

   

65. Ik kon het agressie-incident niet duidelijk omschrijven    

66. Ik had geen computer om het SOAS formulier in te vullen    

67. Een andere reden, namelijk:    

68. Een andere reden, namelijk:    

 
GEVAARLIJKE OBJECTEN OF METHODEN AGRESSIE 
 
Het SOAS agressie meldingssysteem heeft de volgende definitie van gevaarlijke objecten of 

methoden agressie: agressie waarbij het kind een mes, wurgpoging of iets anders gebruikt 
om de agressie te uiten. Het kan hier gaan om agressie van het kind naar u en van kind naar 

kind.  
 
69. Wat verstaat u zelf onder gevaarlijke objecten of methode agressie? 
 
……………………………………………………………… 
70. Gevaarlijke objecten of methode agressie vindt ongeveer …… keer per week op de groep 
plaats  
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71. Ik meld …… gevaarlijke objecten of methoden agressie incidenten per week niet 
(Indien dit minder als twee keer is, kunt verder gaan met vraag 89). 
 
U heeft hiervoor aangegeven dat u twee of meerdere incidenten van gevaarlijke objecten of 

methoden agressie niet heeft gemeld in het SOAS meldingssysteem. De vragen 72 t/m 88 
geven hier mogelijke redenen voor. Kunt u voor elke vraag/reden aangeven in hoeverre deze 
op u van toepassing is geweest om gevaarlijke objecten of methoden agressie niet te melden. 
U kunt hier antwoorden met ‘grote rol’, ‘enigszins een rol’ of ‘geen rol’. Zet per vraag een 
kruisje in het vakje dat het meest op u van toepassing is geweest. Indien u een andere reden 
had dan hieronder wordt genoemd, kunt u deze zelf invullen onderaan de lijst. 
  Grote 

rol 
Enigszins 

een rol 
Geen 

rol 
72. Ik had er geen tijd voor    

73. Ik zag er het nut niet van in    

74. Ik heb slechte ervaring met het SOAS meldingssysteem    

75. Ik vond het te bedreigend    

76. Ik vond de stap te groot    

77. Ik voelde mij gesteund door mijn collega’s    

78. Ik vond het incident niet ernstig genoeg    

79. Ik ben niet verwond    

80. Ik begrijp het SOAS meldingssysteem niet    

81. Ik weet niet wat de criteria zijn     

82. Ik had geen zin in de nasleep    

83. Ik was van plan om melding te maken als het incident zich 
weer voordeed 

   

84. Ik was bang voor een negatieve stempel op mijn 
werkhouding 

   

85. Ik kon het agressie-incident niet duidelijk omschrijven    

86. Ik had geen computer om het SOAS formulier in te vullen    

87. Een andere reden, namelijk:  
 

  

88. Een andere reden, namelijk:  
 

  

 


