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Voorwoord 

Voor u ligt een rapport bestaande uit twee onderzoeken. Deel 1 is een literatuuronderzoek 

naar de kenmerken van de schoolse opvoeding van de Vreedzame School en het belang van 

overeenstemming tussen de thuisopvoeding en de schoolse opvoeding van de Vreedzame 

School om democratisch burgerschap bij kinderen te bevorderen. Deel 2 is een 

evaluatieonderzoek naar de effecten van het programma De Vreedzame School op de 

conflicthantering in basisscholen te Utrecht. Beide onderzoeksvragen komen voort uit mijn 

ervaringen op mijn stageplek bij Eduniek, onderwijsadviesbureau te Maartensdijk. De eerste 

onderzoeksvraag kwam tot stand door vragen over dit onderwerp uit de praktijk. In trainingen 

en voorlichtingen van het programma De Vreedzame School werden vaak dezelfde vragen 

gesteld; Wat doet De Vreedzame School aan ouderbetrokkenheid en wat gebeurt er als ouders 

de visie van deze school niet delen? Een literatuuronderzoek met dit onderwerp vindt u in deel 

1. De tweede onderzoeksvraag is afkomstig van Eduniek, na 10 jaar gegevens te hebben 

verzameld over veiligheid op basisscholen wil Eduniek weten of er met dit databestand een 

effectmeting gedaan kan worden over het programma De Vreedzame School. In deel 2 wordt 

daarom een evaluatieonderzoek gedaan met dit databestand.  

Ik wil een paar mensen bedanken voor het tot stand komen van dit rapport. Ten eerste mijn 

thesisbegeleider Micha de Winter van de Universiteit Utrecht, voor alle goede, soms kritische, 

maar altijd eerlijke feedback en mijn stagebegeleider Leo Pauw van Eduniek voor zijn 

begeleiding, bedankt dat ik overal mee naar toe mocht en alles aan je mocht vragen. Verder 

wil ik Ger Roos van Eduniek bedanken voor de hulp bij het ontrafelen van de data in het 

bestaande databestand en Caroline Verhoeff voor haar aanstekelijke enthousiasme over de 

projecten De Vreedzame School en de Vreedzame Wijk.  

Tot slot wil ik mijn gezin en mijn vriend bedanken voor hun steun, in het bijzonder mijn 

vader die mij van kinds af aan enthousiast heeft gemaakt over het onderwerp democratisch 

burgerschap. Door mij elke avond voor te lezen uit het boek ‘Koning Matthijsje de eerste’ van 

kinderarts/pedagoog en schrijver Janusz Korczak leerde ik op jonge leeftijd hoe belangrijk het 

is kinderen een stem te geven. Bedankt! 
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De Vreedzame School 

In beide onderzoeken staat het programma De Vreedzame School centraal. Voorafgaand aan 

beide onderzoeken volgt daarom eerst een uitleg van het programma dat ontwikkeld is door 

onderwijsadviesbureau Eduniek.  

Eduniek heeft dit integrale programma voor basisscholen ontwikkeld met als doel het 

verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school. De Vreedzame School is 

een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur van een school. Het geeft 

scholen een handreiking om invulling te geven aan hun pedagogische opdracht, en vooral aan 

het bevorderen van actief burgerschap en een veilig schoolklimaat (Pauw & van Sonderen, 

2006). Met het project 'Burgerschapsvorming in de basisschool', van Eduniek en de 

Universiteit Utrecht samen met de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Utrecht wordt de 

nadruk gelegd op het bevorderen van actief burgerschap. (Verhoeven, de Winter & Pauw, 

2007). Verwacht wordt dat het onderzoek van de Universiteit binnen dit project eind 2009 

afgerond wordt. Het programma van Eduniek is echter nu al aangepast zodat de nadruk al ligt 

op het bevorderen van actief burgerschap (Pauw, 2009). In deel één van dit rapport staat het 

begrip burgerschap centraal. 

Het programma Vreedzame School maakt van de school een gemeenschap, waarin 

iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en 

verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Leerlingen hebben een 

stem in de school, dat wil zeggen dat leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het klimaat in 

de klas en school en hier ook de verantwoordelijkheid voor krijgen. Om dit te bereiken wordt 

conflictoplossing als uitgangspunt genomen. Door middel van training van leraren én een 

serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan. De 

lessen zijn de kern van het programma van De Vreedzame School. Elke week wordt er 1 les 

gegeven en de lessen zijn verdeeld over 6 blokken;  

Onze klas, hierin staat het creëren van een positief klimaat in de klas centraal, zo worden er 

bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe er wordt omgegaan met elkaar in de klas. 

Conflicten zelf oplossen, in dit blok leren kinderen wat een conflict is en hoe je zelf een 

conflict op kunt lossen 

Communicatie, hierin wordt geleerd hoe je jezelf kunt verplaatsen in iemand anders, hoe je 

luistert en hoe een misverstand kan ontstaan.  

Gevoelens, in dit blok staat het herkennen van je eigen en andermans gevoelens centraal. 
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Mediatie, in dit blok wordt leren kinderen wat mediatie is en hoe het werkt. 

Anders en toch samen, in dit blok staat samenwerken en het waarderen van verschillen 

centraal 

In het tweede jaar van de invoering worden leerlingen opgeleid tot mediatoren. Dit 

principe komt oorspronkelijk uit Amerika en wordt peer mediation genoemd. Bij peer 

mediation op scholen bemiddelen leerlingen bij elkaars conflicten. Het is een van de meest 

concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor 

het klimaat op school (Pauw & van Sonderen, 2006). In deel twee van dit rapport wordt dit 

begrip verder uitgewerkt. 
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Deel 1 
 

Een literatuuronderzoek naar het de kenmerken van de schoolse 
opvoeding van De Vreedzame School en het belang van 
overeenstemming tussen de thuisopvoeding en de schoolse opvoeding 
van de Vreedzame School om democratisch burgerschap bij kinderen 
te bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masterthesis Universiteit Utrecht 

7 

De Vreedzame School; minder conflicten en meer democratie. 

Abstract  

This article reviews the on the aspects of education at De Vreedzame School and reviews the 

literature on the relationship among parenting at home and education at De Vreedzame 

School; does parenting have to correspond to the education at De Vreedzame School to 

improve democratic citizenship? The review indicates that education at De Vreedzame School 

is democratic. Aspects of democratic education are an authoritative style, in which students 

are responsible for their own environment. Education takes place in a solid environment, the 

school is a place where children learn, by experiencing how to live in a democratic society. 

Democratic values are being showed, the children learn through induction and modeling. 

When parenting at home corresponds with this democratic education, democratic citizenship 

will be improved most. When not, children can develop problems in social adjustments at 

school, especially in their social-moral skills, which are important in developing a democratic 

citizen. It is pursuable that parenting at home corresponds with the democratic education at 

De Vreedzame School to improve democratic citizenship.  

Samenvatting  

In dit literatuuronderzoek werd onderzocht wat de kenmerken zijn van de schoolse opvoeding 

van De Vreedzame School en of de thuisopvoeding overeen moet komen met de schoolse 

opvoeding van De Vreedzame School om democratisch burgerschap te bevorderen. 

Concluderend kan gezegd worden dat de opvoeding van De Vreedzame School een 

democratische opvoeding is dat gekenmerkt wordt door een autoritatieve stijl waarin 

geluisterd wordt naar leerlingen, waarin leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun omgeving. 

De opvoeding vindt plaats in een deugdelijke omgeving, de school wordt namelijk gezien als 

oefenplaats waarin leerlingen zelf ervaren hoe het is om in een democratie te leven. 

Democratische waarden worden voorgeleefd en het kind leert door inductie en modelling. 

Wanneer de thuisopvoeding ook een democratische opvoeding is, wordt democratisch 

burgerschap het meest bevorderd. Wanneer dit niet zo is, kunnen kinderen probleemgedrag 

vertonen op school, voornamelijk in hun sociaalmorele vaardigheden die nodig zijn voor het 

democratisch burgerschap. Het is dus nastrevenswaardig dat de thuisopvoeding en de 

schoolse opvoeding van De Vreedzame School overeenkomen om democratisch burgerschap 

te bevorderen.  
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Inleiding 

 “Ik vind het leuk in de klas en ik vind het ook leuk om mijn mening te geven, maar niet altijd, 

maar dat hoeft ook niet”. (leerling groep 8 Vreedzame School) 

Op een Vreedzame School worden kinderen voorbereid op het burgerschap. Tot een aantal 

jaar geleden was deze taak echter niet weggelegd voor de scholen. Het waren enkel de ouders 

die hun kinderen opvoeden tot deelnemers van de Nederlandse samenleving, maar de 

overheid maakte zich zorgen. De Nederlandse samenleving individualiseert. Doordat de 

Nederlandse samenleving steeds meer gericht is op individualisering is de betrokkenheid 

tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid afgenomen. Plichten en rechten die 

horen bij burgerschap zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. (Inspectie voor het onderwijs, 

2006). Ouders voeden hun kinderen op tot autonome burgers, waarbij persoonlijke doelen 

belangrijker zijn dan maatschappelijke doelen (De Winter, 2004). Daarom zijn sinds februari 

2006 ook scholen verplicht invulling te geven aan burgerschapsvorming om actief 

burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Door burgerschap een 

prominente plaats te geven in het onderwijs hoopt de overheid te bereiken dat individuen, die 

afkomstig zijn uit de meest uiteenlopende tradities, een gemeenschappelijk perspectief krijgen 

op de bijdrage die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren (Inspectie voor het 

onderwijs, 2006). De invulling van de burgerschapsvorming wordt aan de scholen zelf 

overgelaten. Er zijn geen eisen gesteld aan de manier en inhoud van burgerschapsvorming. De 

Vreedzame School was al een programma wat actief burgerschap bij leerlingen wilde 

bevorderen, maar met het project ‘democratisch burgerschap in de basisschool’ wordt de 

nadruk gelegd op het bevorderen van democratisch burgerschap. In samenwerking met de 

Universiteit Utrecht wordt een project ontwikkeld wat een democratisch speelveld van de 

school maakt, een speelveld waar kinderen zich ontwikkelen tot democratische burgers, die 

zich niet alleen tot autonome individuen ontwikkelen, maar ook tot sociale, betrokken, 

burgers (Verhoeven, Pauw & De Winter, 2006). 

De school krijgt een belangrijke pedagogische opdracht en deelt hiermee de opvoeding met de 

ouders. School en gezin zijn beide systemen waar kinderen het overgrote deel van hun leven 

doorbrengen en waar ze zich voorbereiden op de toekomst, beide systemen hebben nu ook de 

taak om te zorgen dat kinderen maatschappelijk goed terecht komen. Wat gebeurt er als deze 

systemen niet overeenkomen? Is overeenkomst nodig voor een goede ontwikkeling van het 

kind? Of specifieker, is er overeenkomst nodig om democratisch burgerschap te bevorderen? 
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In dit literatuuronderzoek wordt de volgende vraag beantwoord; 

Wat kenmerkt de schoolse opvoeding van De Vreedzame School en moet de thuisopvoeding 

overeen komen met deze schoolse opvoeding van de Vreedzame School om democratisch 

burgerschap te bevorderen. 

Deze studie wordt vervolgd met een uiteenzetting van de begrippen burgerschap en 

democratisch burgerschap, dan volgt een antwoord op de vraag wat de schoolse opvoeding 

van de Vreedzame School kenmerkt en tot slot wordt aan de hand van de ecologische 

systeemtheorie van Bronfenbrenner, het belang van overeenkomsten tussen systemen 

uiteengezet.  

De vele kanten van het begrip burgerschap 

Het begrip burgerschap lijkt op het eerste gezicht wellicht een begrip waar consensus over is, 

maar het tegendeel is het geval. Het democratische burgerschap, waar het in dit onderzoek 

over gaat, is een van de vele typen burgerschap die er zijn (Franken et al, 2003; Losito & 

D’Apice, 2003; Westheimer & Kahne, 2004). Franken et al (2003) onderzochten op welke 

manieren burgerschap wordt ingedeeld en vonden meer dan 300 verschillende typeringen van 

het begrip burgerschap. Zo kan burgerschapsvorming gericht zijn op aanpassing en 

disciplinering, maar ook op het bevorderen van kritische, zelfstandig denkende burgers. Een 

driedeling van het begrip burgerschap die in de Nederlandse literatuur vaak wordt aangehaald 

is die van Leenders & Veugelers (2004). Zij delen burgerschap op in 3 types. Het 

aanpassingsgericht burgerschap, het individualistisch burgerschap en het kritisch 

democratisch burgerschap.  

Burgerschap  

Bij het aanpassingsgericht burgerschap is burgerschapsvorming gericht op aanpassing en 

disciplinering en op de overdracht van waarden. Algemene belangen zijn belangrijker dan de 

individuele ontplooiing van een kind. Opvoeding naar dit type burgerschap lijkt, zo zeggen 

Leenders en Veugelers, op indoctrinatie. Bovendien staat dit type kritische reflectie in de weg 

en hindert zo dus democratische participatie. Een individualistisch burger is autonoom en wel 

kritisch. Hij stelt echter alleen kritische vragen gericht op individuele keuze, persoonlijke 

voorkeur of eigenbelang. Samenleven gaat binnen dit type burgerschap op basis van een 

sociaal contract. Het gaat niet om morele verplichting tegenover de samenleving, maar om 
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een zo groot mogelijke vrijheid en individuele rechten. Sociale betrokkenheid is minder 

belangrijk dan zelfstandigheid en disciplinering. Het doel van burgerschap in dit type wordt 

dan persoonlijke autonomie en er wordt geen invulling gegeven aan wat gedeelde waarden 

zijn, dit kan leiden tot individualisme en calculerend gedrag. Het laatste type is het kritisch-

democratisch burgerschap. De burger combineert hier individuele ontwikkeling en sociale 

ontwikkeling, is kritisch en sociaal betrokken. Opvoedingsdoelen binnen dit type zijn 

zelfstandigheid en sociale betrokkenheid. De auteurs concluderen dat dit laatste type 

burgerschap, met de daarbij behorende opvoeding het best past bij een gezonde ontwikkeling 

van het kind tot burger is onze democratische samenleving (Leenders & Veugelers, 2004). 

Leenders & Veugelers kiezen met hun laatste type burgerschap, het kritisch-democratisch 

burgerschap voor één van de invullingen van het democratisch burgerschap. Waar zij het 

begrip burgerschap typeren, typeren Westheimer & Kahne het begrip democratisch 

burgerschap. Dit type burgerschap is namelijk ook op verschillende manieren in te vullen. De 

één vindt leven in een democratie dat je jouw mening mag geven, de ander vindt dat een 

democratie staat voor een overlegcultuur, waarin je moet luisteren naar elkaar (Westheimer & 

Kahne, 2004).  

Democratisch burgerschap 

Westheimer & Kanhe maken een driedeling van het begrip ‘democratic citizen’ (democratisch 

burger). Dit onderscheid maken zij naar aanleiding van hun onderzoek naar schoolse 

programma’s die democratisch burgerschap menen aan te leren. Tien programma’s werden 

geëvalueerd en de volgende typen burgerschap werden gevormd; the personally responsible 

citizen, the participatory citizen en the justice oriënted citizen.  

Programma’s die het eerste type burgerschap willen bevorderen, zullen werken aan een goed 

karakter en integriteit bij de leerlingen en zullen ervoor zorgen dat leerlingen harde werkers 

worden met een goed zelfbeeld. Deze ‘personally responsible citizen’ voelt zich 

verantwoordelijk voor de samenleving en zal daarom vrijwilligerswerk doen, afval scheiden, 

werken en belasting betalen en zal bijvoorbeeld mensen in nood helpen, als er een 

overstroming is. Deze vorm van democratisch burgerschap is individualistisch te noemen, 

omdat het alleen gericht is op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dit type is 

volgens de auteurs geen goed voorbeeld voor het bevorderen van democratisch burgerschap, 

omdat een goed mens nog geen democratisch burger is. Ook in een dictatuur zal de overheid 

blij zijn met zulke ‘goede burgers’, dit is echter niet de manier om democratisch burgerschap 
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te bevorderen. De auteurs zeggen bang te zijn dat leerlingen op deze manier niet leren dat om 

een democratische samenleving in stand te houden er meer nodig is dan goede daden. De 

burger moet weten wat een overheid doet, wat politiek is en wat collectieve ondernemingen 

zijn. De andere twee typen burgerschap lijken meer op dit ideale type democratisch 

burgerschap.  

De ‘participatory citizen’ is iemand die actief deelneemt aan zijn sociale omgeving, in zijn 

directe omgeving, maar ook op gemeentelijk of zelfs nationaal niveau. Programma’s die dit 

type willen bevorderen zullen leerlingen uitleggen hoe de overheid en de gemeentes te werk 

gaan, en zullen vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om bijvoorbeeld te organiseren. De 

‘personally responsible citizen’ zal misschien voedsel geven aan daklozen, de ‘participatory 

citizen’ zal een project opzetten om zoveel mogelijk voedsel te verzamelen voor de daklozen. 

Het laatste type democratisch burger is de ‘justice oriented citizen’. Dit type wordt het minst 

bevorderd door schoolse programma’s. Het gaat hier om burgers die expliciet aandacht vragen 

voor ongelijkheid in de samenleving en het belang inzien van het nastreven van doelen voor 

maatschappelijke gerechtigheid. Het verschil met de ‘participatory citizen’ is dat 

programma’s die dit type willen bevorderen, hun leerlingen voorbereiden op het verbeteren 

van de samenleving door hen kritisch te laten kijken naar sociale, politieke en economische 

structuren (Kahne & Westheimer, 2003; Westheimer & Kahne, 2004). 

Het begrip burgerschap en daarmee ook het begrip democratisch burgerschap, kan op 

verschillende manieren worden ingevuld zoals in bovenstaande is te lezen. Het kan dus ook 

zeer verschillend zijn hoe scholen burgerschapsvorming invoeren in hun systeem van 

lesgeven. De Vreedzame School bevorderd als programma actief burgerschap en legt met het 

project Burgerschap in de Basisschool nadruk op democratisch burgerschap. 

Burgerschap in de Vreedzame School 

Het programma helpt leerlingen de kennis, houding en vaardigheden te laten verwerven die 

nodig zijn om goed te kunnen functioneren in onze democratische samenleving. Goed 

functioneren, betekent hier o.a.; een bijdrage leveren aan de gemeenschap, je 

medeverantwoordelijk voelen, open staan voor verschillen, bereid zijn democratisch gedrag te 

vertonen, een mening kunnen vormen  en kritisch kunnen omgaan met informatie 

(Verhoeven, Pauw & De Winter, 2007). Het programma past om deze redenen het best binnen 

het type kritisch democratisch burgerschap. De visie van deze scholen sluit aan bij de 
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conclusie van Leenders & Veugelers, dat een combinatie van individuele ontplooiing en 

sociale ontwikkeling het best past bij democratisch burgerschap (Pauw, 2009). Wat betreft de 

types die Westheimer & Kahne geven, past de school het best binnen het type ‘participatory 

citizen’. De Vreedzame School vindt namelijk participatie in school, en eventueel in de buurt 

heel belangrijk (Pauw, 2009). Wanneer ik in het vervolg van mijn studie het begrip 

democratisch burger gebruik, houd ik voor de invulling van dit begrip deze twee typeringen 

aan. 

De schoolse opvoeding van De Vreedzame School bereidt kinderen voor op het 

democratisch burgerschap. Deze pedagogische opdracht van de school maakt dat de 

opvoeding van de ouders wordt gedeeld met de school. Een opvoeding waarbij democratisch 

burgerschap bij kinderen wordt nagestreefd, zoals op de Vreedzame School, wordt ook wel 

een democratische opvoeding genoemd (De Winter, 2004; Leenders & Veugelers, 2004; 

White, 1999). Voordat beantwoord kan worden of de thuisopvoeding over moet komen met 

deze schoolse opvoeding worden nu kenmerken van een democratische opvoeding 

uiteengezet. 

Democratische opvoeding 

Aan de hand van twee kenmerken van ‘opvoeding in het algemeen’ zal uiteengezet worden 

wat een democratische opvoeding kenmerkt. Eerst wordt beschreven wat opvoedingsdoelen 

zijn en welke waarden worden overgebracht in een democratische opvoeding, daarna wordt de 

praktische kant besproken. Opvoedingsstrategieën en opvoedingsstijl komen hier aan bod. 

Opvoedingsdoelen  

Harkness & Super (1999) omschrijven opvoedingsdoelen als “de psychologie van ouders als 

een set van culturele denkmodellen die tot praktijken van verzorging en opvoeding leiden”. Er 

wordt ook wel gesproken over waarden die ouders overbrengen op kinderen (Janssen, Pels, 

Dekovic & Nijsten, 1999). Twee opvoedingsdoelen die vaak worden gebruikt als 

begrippenpaar in onderzoek, zijn autonomie en conformisme. Autonomie staat voor 

individuele ontplooiing van het kind, dat zelfcontrolerend en zelfsturend wordt (Traas, 2000). 

Ouders uit een westerse cultuur hebben dit vaak als opvoedingsdoel (Eldering, 2006). 

Conformisme staat voor gehoorzaamheid, vaak aan de familie en de religieuze groep waarin 

het kind opgroeit (Traas, 2000) Dit is vaak het opvoedingsdoel van ouders uit niet-westerse 
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culturen (Eldering, 2006). Hoewel er meer doelen zijn, wordt één van deze doelen vaak als 

belangrijkst beschouwd.  Solidariteit naar de samenleving en het houden aan regels die gelden 

in die samenleving zou goed passen in een democratische opvoeding, aangezien het als 

maatschappelijk doel gezien kan worden, echter wanneer de opvoeding alleen gericht is op 

deze aanpassing aan de samenleving spreken we van aanpassingsgericht burgerschap 

(Leenders & Veugelers, 2004). Zoals eerder werd besproken staat dit type burgerschap 

kritische reflectie in de weg en hindert dus de democratie. Ook ouders die als enige, of 

belangrijkste doel individuele ontplooiing van hun kind hebben staan de ontwikkeling tot 

democratisch burger in de weg. Het gaat binnen het type individualistisch burgerschap niet 

om morele verplichting tegenover de samenleving, maar om een zo groot mogelijke vrijheid 

en individuele rechten (Leenders & Veugelers, 2004). Naast dit persoonlijke doel, autonomie, 

zou de morele ontwikkeling van een kind een maatschappelijk doel kunnen zijn (Berkowitz & 

Grych, 1998). Zoals in de inleiding beschreven staat, vraagt de hedendaagse samenleving 

namelijk om opvoeders die niet enkel doelen hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van 

hun kinderen, maar ook maatschappelijke doelen (De Winter, 2004). Deze maatschappelijk 

doelen maken een opvoeding democratisch. Deze studie wordt vervolgd met de meer 

praktische kant van het opvoeden, de strategieën die ouders gebruiken om doelen te 

verwezenlijken en de opvoedingsstijl die ouders hanteren. 

Strategieën  

Berkowitz en Grych (1998) geven een vijftal opvoedingsstrategieën om morele 

ontwikkeling bij kinderen tot stand te brengen. Deze morele ontwikkeling betreft onder 

andere; zelfcontrole, sociale oriëntatie, empathie en moreel redeneren (Turiel, 2008). Deze 

vaardigheden worden als belangrijk bevonden voor een democratisch burger (De Winter, 

2004; Losito & D’Apice, 2003; Westheimer & Kahne, 2004). Om hiertoe te komen moeten 

ouders volgens Berkowitz & Grych (1998) uitleggen waarom ze de dingen doen zoals ze die 

doen (inductie), ouders moeten zorgzaam zijn en ondersteunend, ze moeten eisen stellen en 

grenzen stellen, sociaalmoreel gedrag voorleven (modelling) en gezinsdiscussie en 

conflictoplossing moet open en democratische zijn. De laatste twee strategieën van Berkowitz 

en Grych (1998) zijn van groot belang wanneer niet alleen persoonlijke doelen worden 

nagestreefd maar ook maatschappelijke doelen als democratisch burgerschap (De Winter, 

2004).  
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Deze zelfde strategieën worden ook voorgesteld in andere onderzoeken. Zo zegt ook White 

(1999) dat ouders moeten zorgen voor een ‘deugdelijke omgeving’ waarin het kind 

sociaalmoreel gedrag voorgeleefd krijgt. Ook Dewey (1916) wijst op het belang van deze 

‘deugdelijke omgeving’. Hij ziet opvoeding en onderwijs als een voortdurend 

onderzoeksproces, waarbij de individuele mogelijkheden van kinderen via het realiseren van 

sociale doelen tot ontplooiing moeten worden gebracht. Leren via gemeenschappelijke 

activiteiten, opvoeding en onderwijs zijn zelf essentiële vormen van samenleven. Kinderen 

leren niet van opvoeding, en niet van onderwijs, maar in deze vormen van samenleven 

(Dewey, 1916). Opvoeding is dus een interactief proces waarin kinderen met behulp van 

volwassenen betekenis geven aan de wereld om hen heen. Je zou democratisch opvoeden dan 

dus kunnen zien als het scheppen van mogelijkheden en contexten voor actieve participatie 

(De Winter, 2004). Biesta et al. (2009) onderzochten waar burgerschap wordt geleerd en 

komen tot de conclusie dat je een democratisch burger wordt door ervaringen die je op doet in 

het alledaagse leven. Biesta et al (2009) onderzochten hoe burgerschap wordt gevormd in 

formele en informele situaties en vergeleken deze situaties met elkaar. Een formele situatie is 

bijvoorbeeld de school en een informele situatie is bijvoorbeeld het gezin. De auteurs 

concluderen dat de kwaliteit van de democratische situaties hoog moet zijn, en formele 

situaties moet combineren met alledaagse situaties om burgerschapsvorming te laten slagen. 

In feite is dit wat de Vreedzame School ook doet, de school vormt een democratisch speelveld 

en de leerlingen ervaren zelf wat het is om in een democratische samenleving te leven (Pauw, 

2006). Naast de school doen kinderen deze ervaringen ook op in het gezin, de vriendengroep, 

de sportvereniging, en alle andere vrijetijdsbesteding die kinderen hebben. Wanneer deze 

omgevingen democratisch zijn, leert het kind hoe hij een democratisch burger moet zijn 

(Biesta et al, 2009). Dit sluit aan bij eerdere onderzoeken waaruit ook blijkt dat een kind door 

onderzoeken en ervaringen kennis tot zich neemt (Dewey, 1916; White, 1999).  

Opvoedingsstijlen 

Een kenmerk van opvoeding dat vaak is onderzocht is de opvoedingsstijl. Welke stijl ideaal is 

bij een democratisch opvoeding wordt hieronder beschreven.  

Baumrind, een Amerikaanse wetenschapper, constateerde dat opvoedingsstijl 

voortvloeide uit de waarden en overtuigingen van opvoeders (Baumrind, 1995). Centraal in 

haar werk staan de begrippen controle, de wijze waarop opvoeders hun kind inwijden in de 

regels van het gezinsleven en de rest van de samenleving en ondersteuning, begrippen als 



Masterthesis Universiteit Utrecht 

15 

De Vreedzame School; minder conflicten en meer democratie. 

warmte, liefde, inleving en empathie horen tot deze tweede dimensie van opvoeding. Deze 

twee begrippen vormen samen 4 typen opvoedingsstijlen. De autoritaire opvoeder is strikt in 

de handhaving van regels en biedt het kind weinig tot geen ondersteuning. De autoritatieve 

opvoeder stelt eisen die passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind, houdt voldoende 

toezicht, maar biedt het kind daarnaast voldoende ondersteuning. De permissieve opvoeder 

houdt het kind geen regels of standaarden voor, en geeft het kind ook niet of nauwelijks 

ondersteuning (ook wel laissez-faire genoemd). Als laatste de egalitaire opvoeder, zij oefent 

weinig controle uit, maar is wel ondersteunend (Baumrind, 1995). In nationale en 

internationale pedagogische literatuur heerst een grote consensus over de kenmerken van een 

goede opvoedingsstijl. De autoritatieve opvoeding wordt als ideale opvoeding gezien 

(Baumrind, 1995; De Winter, 2004; Georgiou, 2008; Leenders & Veugelers, 2004; 

Metsäpelto, Pulkkinen & Poikkeus, 2001; Steinberg, Mounts, Lamborn & Dornbusch, 1991; 

Vreeke & van Goor, 2004) en werkt het best als je de cognitieve, emotionele én sociale 

ontwikkeling van kinderen wilt bevorderen, weliswaar binnen de context van de moderne 

Westerse samenleving (De Winter, 2004; Vreeke & van Goor, 2004). De autoritaire, 

permissieve en egalitaire opvoeding bereidt kinderen niet voor op een overlegcultuur, die in 

een democratie juist zo belangrijk is (De Winter, 2004; Leenders & Veugelers, 2004; 

Metsäpelto, Pulkkinen & Poikkeus, 2001). Voor een democratische opvoeding is de 

autoritatieve stijl dus ook de meest geschikte stijl, het kind krijgt de kans zich zelfstandig te 

ontwikkelen, maar moet zich aan geldende regels houden. Zoals in bovenstaande is te lezen 

moet deze stijl worden aangevuld met de juiste strategieën die nodig zijn voor een 

democratische opvoeding (Berkowitz & Grych, 1998; White, 1999). 

Concluderend kan gezegd worden dat een democratische opvoeding, met als doel 

democratisch burgerschap te bevorderen, het best gebaat is bij een autoritatieve  

opvoedingsstijl en plaats moet vinden in een deugdelijke omgeving. In deze omgeving 

worden democratisch waarden voorgeleefd en leert het kind door inductie en modelling. De 

morele ontwikkeling is als maatschappelijk doel een aanvulling op de meer persoonlijke 

doelen als autonomie. Verder blijkt dat een kind in elke omgeving kan leren hoe hij een 

democratisch burger moet zijn, idealiter zouden gezin en school beide hun kind moeten 

voorbereiden op hetzelfde burgerschap. Anders gezegd zouden gezin en school beide een 

democratische opvoeding moeten hanteren om democratisch burgerschap te bevorderen. Het 

overeenkomen van systemen staat ook centraal in de theorie van Bronfenbrenner. Voor een 
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verdere beantwoording van de onderzoeksvraag wordt deze studie daarom vervolgd met een 

uitleg van de ecologische systemen theorie. 

De Ecologische systemen theorie 

Met zijn ecologische systemen theorie zegt Bronfenbrenner dat de ontwikkeling van een kind 

direct wordt beïnvloed door interacties binnen een microsysteem, en indirect door de 

gelijkenis of verschillen in interacties tussen microsystemen. Het microsysteem in het 

ecologisch model van Bronfenbrenner, is de meest directe omgeving waarmee het kind in 

contact komt. Dat begint met de relatie met de ouders, en langzaam ontstaat er een netwerk 

van microsystemen, waaronder de school, die samen het mesosysteem vormen. Het 

mesosysteem is het best te beschrijven als het netwerk van microsystemen, waar tussen 

interactie is (Bronfenbrenner, 1979) Dan kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan de relatie 

tussen ouders onderling, maar ook tussen ouders en school. De theorie veronderstelt dat een 

groot aantal positieve relaties of interacties binnen het mesosysteem een ondersteunend 

netwerk bieden aan het individu. Daartegenover staat dat, wanneer deze relaties verstoord 

zijn, deze steun ontbreekt (Bronfenbrenner, 1995 in Moen, Elder & Luscher, 1995). Voor de 

stimulering van de ontwikkeling van kinderen is het volgens Bronfenbrenner van belang om 

hen deelgenoot te maken in activiteiten met een zekere mate van complexiteit, waarin ze 

interacties kunnen aangaan met anderen in het systeem en waarbinnen ze diverse rollen 

mogen spelen (Bronfenbrenner, 1979). Het gaat hierbij om systemen als het gezin, de school 

en de vriendengroep, de zogenaamde ‘key environments’ (Bronfenbrenner & Ceci, 1994).  

Interacties van microsystemen 

Bronfenbrenner & Ceci (1994) onderzochten het verband tussen interacties van 

microsystemen en de ontwikkeling van adolescenten en concludeerden dat heterogeniteit in 

interacties tussen deze ‘key environments’ tot negatieve uitkomsten kan leiden, zoals 

psychosociale problemen bij adolescenten. Homogeniteit draagt bij aan een gezonde 

ontwikkeling. Ook Lohman et al. (2007) concluderen dat overeenkomst tussen systemen 

nastrevenswaardig is voor een goede ontwikkeling van het kind. Zij onderzochten of een 

balans tussen individuele ontplooiing en luisteren naar de ouders zorgde voor een betere 

ontwikkeling van adolescenten en of dit versterkt werd als dezelfde balans werd gevonden in 

de schoolse opvoeding. Zij concluderen dat verschillen tussen thuis en school voor 

spanningen kunnen zorgen in de ontwikkeling van adolescenten. Specifieker de ontwikkeling 
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van cognitieve vaardigheden en de ontwikkeling van psychosociale problemen. De 

ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en het tegengaan van psychosociale problemen 

zijn indirect van belang voor goed democratisch burgerschap, maar zijn geen directe gevolgen 

van een democratische opvoeding. De ontwikkeling van sociaalmoreel gedrag is dat wel. 

Morele ontwikkeling 

De school is een sociaal instituut dat een grote invloed heeft op de sociaalmorele 

ontwikkeling van kinderen en hen voorbereidt op de samenleving (Berkowitz & Bier, 2005; 

Westheimer & Kahne, 2004). De Vreedzame School bereidt kinderen voor op de samenleving 

door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociaalmorele vaardigheden zoals 

zelfcontrole, sociale oriëntatie, empathie en moreel redeneren (Turiel, 2008). Hoewel deze 

schoolse opvoeding bijdraagt aan een goede ontwikkeling, stellen Berkowitz & Bier (2005) 

dat de ouders van de leerlingen de belangrijkste invloed op de ontwikkeling hebben. Hoewel 

er veel onderzoek is naar de invloed van ouderbetrokkenheid bij school op de schoolse 

vaardigheden, is er weinig onderzoek naar de invloed van ouderbetrokkenheid bij school op 

de sociale vaardigheden als, sociale oriëntatie, empathie en moreel redeneren.  Berkowitz & 

Bier (2005) concluderen dat scholen een centrale rol spelen in de ontwikkeling van deze 

sociale vaardigheden, maar dat de ouders hier de meeste invloed op hebben. Zij deden deze 

bevindingen door ‘character education’ programma’s te evalueren. Dit karakteronderwijs lijkt 

op het programma De Vreedzame School in die zin dat het naast schoolse vaardigheden veel 

aandacht besteed aan de morele ontwikkeling van kinderen. De ‘character education’ 

programma’s waren pas effectief wanneer de ouders volledig betrokken waren (Berkowitz & 

Bier, 2005). Hieruit kan geconcludeerd worden dat verschillen tussen  de thuisopvoeding en 

de schoolse opvoeding de ontwikkeling van sociaalmorele vaardigheden niet bevorderen. 

Indirect wordt ook de ontwikkeling tot democratisch burger op deze manier gehinderd, deze 

sociaalmorele vaardigheden zijn namelijk van belang in de ontwikkeling to democratisch 

burger (Berkowitz & Bier, 2005; Berkowitz & Grych, 1998; De Winter, 2004; Turiel, 2008) 

Wentzel (2002) concludeert dat wanneer in het lesgeven dezelfde effectieve strategieën 

worden gebruikt als thuis dit een positieve invloed heeft op de schoolse vaardigheden en 

sociaal gedrag. Effectieve strategieën zijn onder andere positieve feedback geven, en het 

goede voorbeeld geven (modelling). Wanneer dit niet overeenkomt en één van beide geen 

effectieve strategieën gebruikt, heeft dit een negatief effect op de schoolse en sociale 

vaardigheden van het kind. Concluderend kan gezegd worden dat schoolse en sociale 
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vaardigheden het meest bevorderd worden wanneer de school en de ouders beide strategieën 

uit een democratische opvoeding hanteren.   

Opvoedingsstijl 

Zoals al eerder aangegeven is de autoritatieve opvoedingsstijl de meest geschikte stijl om 

kinderen tot democratische burgers op te voeden (De Winter, 2004; Leenders & Veugelers, 

2004; Metsäpelto, Pulkkinen & Poikkeus, 2001). Dit geldt voor de thuisopvoeding (De 

Winter, 2004; Metsäpelto, Pulkkinen & Poikkeus, 2001) en de schoolse opvoeding (Leenders 

& Veugelers, 2004). De stijl van de schoolse opvoeding op Vreedzame Scholen is de 

autoritatieve stijl, kinderen moeten zich aan regels houden, maar hebben een stem in de 

school (Pauw, 2006). Er wordt geluisterd naar kinderen en op die manier ontstaat een 

overlegcultuur. Georgiou (2008) onderzocht in hoeverre de stijl van de thuisopvoeding 

invloed heeft op sociaal gedrag op school. Wanneer de stijlen van de schoolse opvoeding en 

die van de thuisopvoeding overeenkomen, en beide autoritatief zijn, ondersteund dit de 

ontwikkeling van gezond sociaal gedrag. Wanneer de thuisopvoeding permissief is reageren 

kinderen eerder negatief op conflicten (Georgiou, 2008; Miller, D’Iorio & Dudley, 2002) Een 

goede manier van omgaan met conflicten is een vaardigheid die democratische burgers 

volgens het programma De Vreedzame School moeten hebben. Ze moeten kunnen luisteren 

naar de ander, maar ze moeten ook hun mening durven geven (Pauw, 2006). Deze 

vaardigheden worden volgens Miller, D’Iorio & Dudley (2002) en Georgiou (2008) dus 

negatief beïnvloed door een permissieve stijl in de thuisopvoeding. Kinderen reageren 

negatief, door te schoppen, te slaan, of verbaal geweld te gebruiken. Wanneer de 

thuisopvoeding autoritair is zullen kinderen ook meer problemen vertonen op school. Zij 

zullen vaker dan andere kinderen betrokken raken bij conflicten en laten vaak pestgedrag zien 

(Georgiou, 2008; Kaufmann et al., 2000) Kinderen met een autoritatieve opvoeding vertonen 

geen tot weinig probleemgedrag op school (Georgiou, 2008; Kaufmann et al., 2000). 

Georgiou houdt hierbij wel rekening met het feit dat de opvoedingsstijl niet de enige predictor 

is voor pestgedrag, van invloed is ook de manier waarop het kind omgaat met de stijl van de 

ouders. In de theorie van Bronfenbrenner wordt dit het transactionele model genoemd 

(Bronfenbrenner 1979). De karaktereigenschappen van het kind beïnvloeden het sociale 

gedrag op scholen direct, de familieprocessen, waaronder de ouder-kind interacties, 

beïnvloeden dit indirect (Baldry & Farrigton, 2000; Ketsetzis, Ryan & Adams, 1998). 

Concluderend kan gezegd worden dat de thuisopvoeding en de schoolse opvoeding allebei 

autoritatief zouden moeten zijn om democratisch burgerschap te bevorderen, in ieder geval op 
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het gebied van sociaal gedrag. Wanneer deze stijlen niet overeenkomen zal dit de 

ontwikkeling van sociaal gedrag negatief beïnvloeden. 

Conclusie 

Met dit literatuuronderzoek werd de vraag beantwoord wat de schoolse opvoeding van De 

Vreedzame School kenmerkt en of de thuisopvoeding overeen moet komen met de schoolse 

opvoeding van De Vreedzame School om democratisch burgerschap te bevorderen. 

Concluderend kan gezegd worden dat de schoolse opvoeding van een Vreedzame School 

democratisch burgerschap bevorderd omdat het gekenmerkt wordt door een autoritatieve stijl, 

waarin geluisterd wordt naar leerlingen, maar waar leerlingen zich wel aan de regels moeten 

houden. Het bevorderd democratisch burgerschap omdat de opvoeding plaatsvindt in een 

deugdelijke omgeving, de school wordt gezien als oefenplaats waarin leerlingen zelf ervaren 

hoe het is om in een democratie te leven. Democratische waarden worden voorgeleefd en het 

kind leert door inductie en modelling, leerkrachten geven het goede voorbeeld en laten het 

kind zelf ontdekken wat het is om in een democratie te leven. Deze kenmerken samen maken 

de schoolse opvoeding van De Vreedzame School een democratische opvoeding. Uit de 

literatuur blijkt dat wanneer de thuisopvoeding ook een democratische opvoeding is, 

democratisch burgerschap bij kinderen het meest wordt bevorderd. Wanneer er thuis een 

andere stijl wordt gehanteerd dan de autoritatieve stijl, is de kans op probleemgedrag op 

school groter, kinderen zijn vaker betrokken bij conflicten en kinderen reageren eerder 

negatief op conflicten. Wanneer ouders geen strategieën gebruiken die horen bij een 

democratische opvoeding, zoals modelling, inductie en het geven van positieve feedback 

zullen de sociaalmorele vaardigheden minder goed ontwikkelen. Verschillen tussen  de 

thuisopvoeding en de schoolse opvoeding van De Vreedzame School zullen daarom de 

ontwikkeling van sociaalmorele vaardigheden niet bevorderen. Indirect wordt ook de 

ontwikkeling tot democratisch burger op deze manier gehinderd, deze sociaalmorele 

vaardigheden zijn namelijk van belang in de ontwikkeling to democratisch burger. Wanneer 

er in de thuisopvoeding andere doelen worden nagestreefd, is de kans groot dat een ander type 

burgerschap wordt nagestreefd. Wanneer de nadruk enkel gelegd wordt op persoonlijke 

doelen, zoals individuele ontplooiing, wordt democratisch burgerschap niet bevorderd. In 

beide gevallen wordt de ontwikkeling tot democratisch burger minder bevorderd dan wanneer 

de thuisopvoeding wel overeenkomt met de schoolse opvoeding van De Vreedzame School.   
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Het overeenkomen van de thuisopvoeding met de schoolse opvoeding van De Vreedzame 

School is dus nastrevenswaardig. Democratisch burgerschap wordt op die manier het meest 

bevorderd.  

Toekomstig onderzoek 

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze verschillen tussen thuis en 

school. Het zal namelijk vaak voorkomen dat de thuisopvoeding niet overeenkomt met de 

schoolse opvoeding. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de overeenkomsten 

en verschillen tussen de schoolse en de thuisopvoeding en kunnen meten wat de gevolgen zijn 

voor de ontwikkeling van democratisch burgerschap voor kinderen wanneer er geen 

overeenkomsten zijn. Op basis van dit literatuuronderzoek kan verwacht worden dat 

democratisch burgerschap het meest bevorderd wordt wanneer in beide systemen een 

democratische opvoeding gehanteerd wordt, maar een antwoord op de vraag wat de gevolgen 

zijn als deze overeenkomst er niet is ontbreekt nog. Om een volledig antwoord te geven op het 

belang van deze overeenstemming tussen systemen zouden ook de kindeigenschappen mee 

moeten worden genomen in toekomstig onderzoek. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat de 

karaktereigenschappen van de kinderen een directe invloed hebben  op de ontwikkeling van 

democratisch burgerschap.  
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Deel 2 
 

Een evaluatieonderzoek naar de effecten van het programma De 
Vreedzame School op conflicthantering in basisscholen te Utrecht. 
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Abstract 

The aim of this study was to give indications on the influence of the program De Vreedzame 

School on the number of conflicts in school. The data has been collected with questionnaires 

for students in the last four classes of primary school and teachers of all classes in 20 primary 

schools in Utrecht, from which 10 schools work with the program De Vreedzame School. 

Results indicate that the number of conflicts decrease after implementation of the program. 

However, students from schools working with the program experience more conflicts in 

school, then students from schools not working with the program. Furthermore, results 

indicate that the number of conflicts decrease more in schools with a high percentage of 

students with low academic achievement and schools in neighborhoods with low SES.  

Conclusions indicate that the program De Vreedzame School has more influence in schools 

with a high percentage of students with low academic achievement and schools in 

neighborhoods with low SES 

Samenvatting 

In dit evaluatieonderzoek worden effectindicaties gegeven van het programma De Vreedzame 

School op het aantal conflicten op school. Met vragenlijsten voor leerlingen in de bovenbouw 

en leerkrachten van alle klassen zijn de data verzameld op 20 basisscholen in Utrecht, 

waarvan er 10 werken met het programma De Vreedzame School. Uit de resultaten blijkt het 

aantal conflicten afneemt op Vreedzame Scholen na invoering van het programma. Leerlingen 

van Vreedzame scholen ervaren echter voor en na de invoering van het programma meer 

conflicten op hun scholen dan leerlingen van Niet-Vreedzame scholen. Verder blijkt dat het 

aantal conflicten op Vreedzame scholen met een hoog percentage achterstandsleerlingen en 

op Vreedzame scholen die staan in een achterstandswijk meer afneemt dan bij de andere 

scholen. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het programma De Vreedzame 

School meer effect heeft op scholen in een achterstandswijk en/of scholen met een hoog 

percentage achterstandleerlingen.  
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Inleiding 

“Ik vind de Vreedzame School heel goed, want zo hebben wij minder ruzie met elkaar, dat 

vindt iedereen hoor, in de klas”. (Leerling Vreedzame School, groep 7) 

Minder ruzie, een vreedzaam klimaat, dat zal elke school wel willen. “Door onrust in de klas 

blijft er geen tijd meer over om les te geven”; een veel gehoorde klacht van leerkrachten 

volgens projectleider Leo Pauw van de Vreedzame School. In internationale literatuur wordt 

gesproken over een van de grootste zorgen van de laatste jaren; de toename van criminaliteit 

en geweld, het afnemende normbesef en de daarmee gepaard gaande gevoelens van 

onveiligheid (DuRant, Barking & Krowchuk, 2001; Smith, Daunic, Miller & Robinson, 

2002). Zeker op scholen is dit probleem zichtbaar. Leerlingen, maar ook leraren voelen zich 

niet veilig op school. Interacties tussen leraar en leerling worden hierdoor bedreigd en 

conflicten onder leerlingen nemen toe (Bickmore, 2002; Smith, Daunic, Miller & Robinson, 

2002). De enige oplossing die leraren vaak zien is het straffen van leerlingen, soms zelfs door 

ze van school te sturen. Hoewel professionals weten dat dit geen lange termijn effect heeft, 

gebeurt het regelmatig (Smith, Daunic, Miller & Robinson, 2002). Ook op Nederlandse 

scholen is deze onrust in de school een grote zorg. Zo spreekt de inspectie van onderwijs in 

2004 over de bedreiging van het primaire proces in scholen. Door zaken als ordeproblemen, 

toenemende gedragsproblemen en een onveilige atmosfeer in en rond de school wordt het 

leerproces van kinderen bedreigd (Inspectie van onderwijs, 2004). Door de toename van 

criminaliteit en geweld in samenleving kom kinderen weinig in aanraking met geweldloze 

alternatieven voor conflicthantering (DuRant, Barking & Krowchuk, 2001; Guanci, 2002). 

Kinderen leren veelal twee manieren van omgaan met conflicten; vechten (‘je moet gewoon 

terugslaan’) en vluchten (‘negeer hem maar’) (Miller, D’Ilorio & Dudley, 2002). Er van 

uitgaande dat conflicthantering aangeleerd gedrag is, is er het programma De Vreedzame 

School ontwikkeld die leerlingen en leraren een derde manier van omgaan met conflicten 

aanleert. Al op de basisschool leren kinderen om op een geweldloze positieve manier met 

conflicten om te gaan, namelijk zo dat er een voor beide partijen bevredigende oplossing 

uitkomt (Pauw & van Sonderen, 2006). 55% van de scholen in Utrecht is Vreedzaam en dit 

aantal groeit elk jaar. De belangstelling voor het programma is dus groot. Hoewel de 

belangstelling groot is, is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit 

van dit programma in Nederland. Om deze reden heeft Eduniek gevraagd een effectstudie te 

doen met een bestaand databestand. De afgelopen 10 jaar zijn vragenlijst afgenomen op 
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basisscholen in Utrecht, deze resultaten zijn bewaard en vormen een groot bestand waar nu 

onderzoek mee gedaan kan worden. Het databestand heeft echter een aantal tekortkomingen.   

De dataset bestaat uit klas-overzichten, dit betekent dat er enkel gemiddelde resultaten zijn 

per klas. De gegevens per leerling zijn niet meer te achterhalen, waardoor het niet duidelijk is 

hoe zeer de populatie is veranderd tussen verschillende meetmomenten. Om deze reden is het 

ook niet mogelijk statistische toetsen af te nemen. Om te toetsen zijn de gegevens per leerling, 

de ruwe data, nodig. Ook is er sprake van uitval, omdat leerlingen van school gaan tussen de 

metingen in. Dit maakt de resultaten minder betrouwbaar. Verder is het meetinstrument nooit 

getest op betrouwbaarheid en validiteit. Hoewel er 10 jaar mee is gewerkt is het niet zeker of 

de vragenlijst meet wat de onderzoekers willen meten. Een andere tekortkoming is dat de 

resultaten niet professioneel zijn verwerkt. De klas-overzichten zijn gemaakt door de 

leerkrachten van de klassen, niet door een onafhankelijke onderzoeker. Verder zijn deze klas-

overzichten steeds op een andere manier gedocumenteerd waardoor de dataset 

onoverzichtelijk is. De data is voor veel scholen niet compleet waardoor deze scholen 

uitgesloten worden van dit onderzoek. Het was om deze reden niet mogelijk een aselecte 

steekproef te nemen. Concluderend kan gezegd worden dat deze dataset niet voldoet aan de 

vereisten voor het doen van een experiment. Het is daarom niet mogelijk om een effect van 

het programma te meten. Wel kunnen er effectindicaties gegeven worden. Daarmee wordt dit 

onderzoek vervolgd. 

Hieruit volgt de volgende onderzoeksvraag 

Heeft het programma De Vreedzame School, met als belangrijkste thema; conflictoplossing, 

een effect op het aantal conflicten in en om school.  

Deze studie wordt vervolgd met een verdere uitleg van het programma De Vreedzame School, 

waarna de programmatheorie uiteengezet wordt. Na het theoretische gedeelte volgt een 

kwantitatieve analyse met bestaande data om een effectindicatie van het programma te geven.  

De Vreedzame School 

Zoals in de algemene inleiding staat beschreven bevordert het programma een klimaat 

waarin iedereen (leerlingen, leraren, ondersteunend personeel en ouders) betrokken en 

verantwoordelijk is en op een positieve manier met elkaar omgaat. Om dit te bereiken wordt 

conflictoplossing als uitgangspunt genomen. Centraal staat het zelfstandig (met behulp van 

elkaar) en geweldloos oplossen van conflicten. Dit staat centraal om een aantal redenen; 
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- Als antwoord op de toenemende agressie en probleemgedrag van leerlingen, zowel in 

school als daarbuiten, in de samenleving.  

- Om de tijd die een school heeft zo effectief mogelijk te gebruiken, de school moet zo 

min mogelijk tijd kwijt zijn aan het oplossen van conflicten.  

- In de derde plaats vanuit de overtuiging dat eigen verantwoordelijkheid (voor het 

oplossen van de eigen problemen) bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van de 

leerlingen en aan het voorkomen van probleemgedrag 

- In de vierde plaats om een klimaat in de school en klas te realiseren waarbij positief 

wordt omgegaan met conflicten. 

(Pauw & van Sonderen, 2006). 

Zoals in de inleiding beschreven staat kunnen scholen kampen met ordeproblemen en geweld 

op school, maar de ene school heeft hier meer last van dan de andere school. Waarom de ene 

school hier meer last van heeft dan de andere school heeft te maken met de aanwezige 

risicofactoren.  

Risico- en beschermingsfactoren 

Risicofactoren kunnen de kans op ordeproblemen en geweld in school vergroten en 

beschermingsfactoren kunnen deze kans verkleinen. Minard (2002) onderzocht welke 

factoren horen bij een goede school en welke bij een slechte school. Op een slechte school is 

de kans op problemen groot, dat wil zeggen dat er veel risicofactoren aanwezig zijn. Minard 

(2002) kwalificeert een school als ‘slecht’ wanneer er lage verwachtingen zijn van de 

leerlingen, wanneer er geen uitdagende lesstof wordt gebruikt, wanneer een goede leiding in 

de school ontbreekt en wanneer er slechte relaties zijn tussen; directie, leerkrachten, ouders en 

leerlingen. Vaak zijn er op deze scholen veel achterstandsleerlingen en komen ordeproblemen 

vaak voor. Deze risicofactoren zijn allen ín school aanwezig, maar ook factoren van buiten de 

school kunnen een risico vormen. Zo geven Vera et al. (2009) aan dat de buurt waarin de 

school staat ook van grote invloed kan zijn. In een buurt waar veel gezinnen een laag sociaal 

economische status (SES) hebben zullen meer sociale problemen voorkomen op de scholen in 

die buurt. Dit is een direct effect van buurtfactoren op het schoolklimaat. Er zijn ook indirecte 

effecten mogelijk (Nash, 2002). Risicofactoren in de buurt, zoals criminaliteit en een lage 

SES hebben een negatieve invloed op het ontwikkelen van probleemgedrag bij kinderen. Dit 
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probleemgedrag uit zich ook op school, de schoolse prestaties en de sociale vaardigheden van 

deze kinderen verminderen. Dit kan resulteren in opstandig gedrag in de klas en een hoge 

betrokkenheid bij conflicten op het schoolplein (Nash, 2002). Vera et al. merken op dat de 

manier waarop een school omgaat met de problemen in de buurt een beschermingsfactor kan 

zijn. Beschermingsfactoren verkleinen de kans dat risicofactoren problemen veroorzaken. 

Concluderend kan gezegd worden dat de buurt waarin de school staat, direct en indirect een 

negatieve invloed kan hebben op het aantal conflicten in de school. Leerlingen die 

probleemgedrag vertonen hebben een vergrote kans om betrokken te zijn bij conflicten, het 

aantal probleemleerlingen op school kan daarom een negatieve invloed hebben op het aantal 

conflicten op school. 

De Vreedzame School wordt ingevoerd met de achterliggende gedachte dat het aantal 

conflicten moet afnemen in de school en dat de school een veilige vreedzame plek moet 

worden (Pauw & van Sonderen, 2006). Verwacht is dan ook dat er risicofactoren aanwezig 

zijn waardoor een veilige vreedzame school niet bereikt kan worden zonder invoering van het 

programma. Om deze reden zijn er twee indicatoren voor risicofactoren als controlevariabelen 

opgenomen in de analyse, de wijk waarin de school staat en het percentage 

achterstandsleerlingen op de school.  

Invoering van het programma 

Om leerlingen te leren hoe ze een conflict op moeten lossen wordt van leerkrachten, en alle 

andere volwassenen in de school, verwacht dat zij het goede voorbeeld geven. Leerkrachten 

worden hier voor getraind, deze trainingen zijn een belangrijk onderdeel van de invoering van 

het programma De Vreedzame school. De leerkrachten verzorgen na deze training de lessen 

voor de leerlingen, er worden 6 lessen gegeven per blok, in totaal zijn er 6 blokken. De 

thema’s per blok verschillen en zijn voor de groepen 3 t/m 7 hetzelfde. Zo wordt in blok 1 

aandacht besteed aan de klas, en biedt leerlingen de kans om de klas te leren kennen en zich 

fijn te voelen in de groep. En in blok 2 wordt een start gemaakt met de conflicthantering. In 

blok 6 is de klas bekend met de vreedzame school principes en wordt er extra aandacht 

besteed aan verschillen in de klas en in de school, in dit blok gaat het dan ook om tolerantie 

en vooroordelen. Groep 8 volgt een eigen traject met maar 4 blokken. Het invoeringstraject 

van De Vreedzame School bedraagt minimaal twee jaar. Daarna verschuift de nadruk naar 

continuering en het laten landen in de schoolcultuur (Pauw & van Sonderen, 2006).  
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In het tweede jaar van de invoering worden enkele leerlingen opgeleid tot mediator, 

die leerlingen kunnen helpen bij het oplossen van een conflict. Dit aspect van het programma 

is gebaseerd op het Amerikaanse begrip peer mediation, een belangrijk begrip voor de theorie 

achter het programma de Vreedzame School samen met het Amerikaanse begrip conflict 

resolution (conflictoplossing) (Pauw & van Sonderen, 2006). 

Programmatheorie 

Achter het programma De Vreedzame School zit een theorie die gebaseerd is op bovenstaande 

begrippen. Door leerlingen te leren hoe ze op een geweldloze en positieve manier conflicten 

op kunnen lossen zouden ordeproblemen, geweld, en pesterijen af moeten nemen in en om de 

school. De studie wordt vervolgd met een uiteenzetting van deze theorie, beginnend met het 

ontstaan van een conflict. 

Hoe ontstaat een conflict 

Miller et al. (2002) verklaren het ontstaan van een conflict met de ‘escape theory’. 

Kinderen met een laag zelfbeeld kunnen het als pijnlijk ervaren om zelfbewust te zijn en 

vluchten dan ook voor dit zelfbewustzijn. Dit resulteert vaak in een directe actie, zoals 

verbaal, psychisch of fysiek geweld, om de negatieve emoties niet toe te hoeven laten. Dit 

vluchtgedrag resulteert echter in meer negatieve gedachtes en uiteindelijk in een nog lager 

zelfbeeld. Dit pestgedrag heeft volgens deze theorie een negatieve invloed op sociale 

vaardigheden en schoolse vaardigheden. Door een laag zelfbeeld nemen schoolse prestaties af 

(Miller et al., 2000). Dit is echter een van de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van een 

conflict en gaat over pestgedrag bij kinderen met een laag zelfbeeld. Conflicten horen, zo 

concludeert Shantz (1987), bij een gezonde ontwikkeling van een kind en kunnen dus bij alle 

kinderen ontstaan. Stevens (1997) spreekt over basisbehoeften, die bij elk kind aanwezig zijn. 

Hij onderscheidt drie basisbehoeften die elk een oorzaak kunnen zijn van een conflict.  

- De behoefte aan relaties, aan deel uitmaken van een groep, ‘erbij horen’.  

- De behoefte aan autonomie, aan het kunnen maken van eigen keuzes 

- De behoefte aan competentie, aan het gevoel van eigenwaarde, iets te kunnen. 

Volgens Stevens hebben veel conflicten te maken met het feit dat een van deze basisbehoeften 

niet bevredigd is. Wanneer in situaties een of meer van deze basisbehoeften niet vervuld zijn, 



Masterthesis Universiteit Utrecht 

30 

De Vreedzame School; minder conflicten en meer democratie. 

zal er op zoek gegaan worden naar een mogelijkheid om wel tot bevrediging te komen, een 

conflict ontstaat dan gemakkelijk. Zeker in een sociale omgeving als de school komen 

kinderen in contact met anderen. Hoewel de basisbehoeften bij een ieder hetzelfde zijn, is het 

gedrag dat hier uit voort komt dat niet. De keuze van gedrag, om aan een basisbehoefte te 

voldoen, kan de keuze van de ander belemmeren (Stevens, 1997). De Vreedzame School 

onderstreept deze basisbehoeften van kinderen en wil hen leren hoe ze hun eigen behoeften 

kunnen bevredigen, zonder daarbij de ander te benadelen.  

De projectontwikkelaars van De Vreedzame School hebben als insteek dat conflicten 

op zichzelf niet negatief zijn, maar neutraal. Conflicten horen bij het dagelijks leven en 

ontstaan door een botsing van tegengestelde belangen (Pauw & van Sonderen, 2006). Shantz 

(1987) deed een review van verschillende theorieën over conflicten en kwam tot de conclusie 

dat conflicten een belangrijk onderdeel zijn voor een gezonde ontwikkeling en niet te mijden 

zijn. Er moet dan wel onderscheid gemaakt worden tussen een conflict en agressie. Bij 

agressie wordt lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Een conflict kan echter ook een 

meningsverschil zijn. Elk conflict kan echter resulteren in agressie. Dit hangt af van het 

gekozen gedrag in het conflict. Als de personen die zijn betrokken bij het conflict de 

vaardigheden missen om tot een oplossing te komen, kan het conflict uitmonden in ruzie. Er 

wordt dan vaak verbaal en/of fysiek geweld gebruikt (DuRant, Barking & Krowchuk, 2001; 

Guanci, 2002; Smith, Daunic, Miller & Robinson, 2002).   

Reacties op conflicten 

 Fisher, Ury en Patton (2000) onderscheiden drie reacties op een conflict; hard, zacht 

en regelgeleid. Wanneer een conflict hard wordt opgelost probeert één van de partijen met 

verbaal of fysiek geweld te winnen van de andere partij. Wanneer een conflict zacht wordt 

opgelost laat één van de partijen over zich heen lopen en geeft toe aan de andere partij. In het 

laatste geval, regelgeleid, proberen de partijen tot een verstandige overeenkomst te komen, 

door gebruik te maken van strategieën. Aureli en De Waal (2002) geven aan dat in allerlei 

disciplines (rechtspraak, advocatuur en psychologie) die met conflicten te maken hebben de 

focus al gericht is op de interactie tussen twee partijen. Eigen betrokkenheid is belangrijker 

dan de uitspraak van de zogenaamde scheidsrechter. Het programma van De Vreedzame 

School past in deze ontwikkelingen. De strategieën om tot een ‘regelgeleide’ oplossing te 

komen worden ook op de Vreedzame school aangeleerd. Zij spreken echter over een ‘samen’-

oplossing, naast de harde en de zachte oplossing. Alle leerlingen op Vreedzame Scholen 
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krijgen les in het verbaal uiten van hun gevoelens en het geven van een eigen mening, 

ondersteund door argumenten (Pauw & van Sonderen, 2006). Deze vaardigheden kunnen 

bijdragen aan het zoeken naar een ‘win-win situatie’ in een conflict. Dit wordt bereikt als 

beide partijen het eens zijn met de oplossing. De Vreedzame School leert kinderen echter ook 

dat de omstandigheden bepalen welke reactie het verstandigst is. Soms is het effectiever een 

conflict te vermijden (Pauw & van Sonderen, 2006). Wanneer er wel naar een win-win 

oplossing wordt gezocht, kan de hulp van een onafhankelijke derde partij gewenst zijn. Dit 

wordt peer mediation genoemd.  

Peer mediation 

Peer mediation is de Amerikaanse term voor het optreden van leerlingen als 

conflictbemiddelaars voor andere leerlingen. Hierbij wordt een mediator gevraagd om te 

helpen bij het oplossen van het conflict. Deze mediator geeft niet zelf de oplossing, maar helpt 

de personen met het conflict om hun standpunt aan elkaar duidelijk te maken en ze te 

stimuleren tot het bedenken van oplossingen waarin beide partijen zich kunnen vinden 

(Bickmore, 2002; Smith, Daunic, Miller & Robinson, 2002).  

Oorspronkelijk werd peer mediation ontwikkeld om problemen in de buurt op te 

lossen (Guanci, 2002). Nog steeds wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke derde partij 

bij bijvoorbeeld echtscheidingen, burenruzies, arbeidsconflicten en conflicten tussen 

bedrijven. De invloed van leeftijdsgenoten is echter ook voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd erg belangrijk. Doordat leeftijdsgenoten gelijkwaardige partners zijn, 

ontstaat er een leeromgeving die niet op die manier zou kunnen ontstaan tussen kinderen en 

volwassenen. In deze ontstane leeromgeving worden sociale interacties geoefend op het 

schoolplein die nuttig zijn voor het verdere leven (Smith, Daunic, Miller & Robinson, 2002). 

Zo geven Lane, McWhirter & Jeffries (1992) aan dat mediatie bijdraagt aan een goede 

ontwikkeling van o.a. de zelfregulatie. Leerlingen moeten namelijk besluiten nemen in 

situaties die hen aangaan, dit kan een conflict zijn, maar ook een meningsverschil. Zo leren 

zij, met ondersteuning van leeftijdsgenoten hun eigen gedrag te sturen. 

 Er is grote consensus over de invloed van leeftijdsgenoten en de vriendengroep in het 

leven van kinderen en adolescenten (Cullingford & Morison, 1997; Gartner, 1996; Nash, 

2002; Shantz, 1987; Smith, Daunic, Miller & Robinson, 2002). Het maken van vrienden en 

het vermijden van vijandigheid zijn essentiële onderdelen van de sociale interactie op het 
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schoolplein. Kinderen zijn afhankelijk van acceptatie door de groep en doen er daarom alles 

aan om zich zó aan te passen dat deze acceptatie tot stand komt (Cullingford & Morison, 

1997). Mediatie door leeftijdsgenoten wordt dan ingezet als een positieve manier om gebruik 

te maken van de invloed die leeftijdsgenoten op elkaar hebben (Gartner, 1996). Hoewel 

mediatie in het onderwijs in de V.S. ingang heeft gevonden is er wereldwijd toenemende 

belangstelling voor ontstaan. De Vreedzame School is hier een voorbeeld van. 

Mediatie in De Vreedzame School 

Ook mediatie door leeftijdsgenoten bij conflictoplossing komt prominent terug in het 

programma De Vreedzame School. Het principe is dat bij conflicten de hulp kan worden 

ingeroepen van een onpartijdige derde. Bij het programma de Vreedzame School bestaat deze 

derde partij uit een koppel van twee leerlingen, de mediatoren, die hun hulp kunnen aanbieden 

bij het oplossen van het conflict. Deze leerlingen nemen deel aan de speciale mediator-

training en worden zo bekend gemaakt met de stappen van mediatie. Eenmaal opgeleid is er 

elke dag in een school een tweetal mediatoren die dienst hebben. Tijdens de pauzes lopen zij 

rond en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de hele dag 

zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten kunnen ruziënde 

leerlingen doorsturen naar de mediatoren (Pauw & van Sonderen, 2006). Het idee hierachter 

is dat leeftijdsgenoten als geloofwaardiger worden gezien als het gaat om sociale interactie. 

Zij fungeren als rolmodellen bij het laten zien van pro-sociaal gedrag en creëren de norm voor 

dit gedrag. Ook geven deze mediatoren aan dat sommige vormen van gedrag niet acceptabel 

zijn en kunnen zij met alternatieven komen. Door ervoor te zorgen dat deze norm 

gewaarborgd wordt zijn ze mede verantwoordelijk voor het klimaat binnen de school (Lane & 

Jeffries McWhirter, 1992; Pauw & van Sonderen, 1999).  

Effectiviteit  

In verschillende onderzoeken wordt aangegeven dat tussen de 85% en 95% van de 

mediaties leidt tot een definitieve oplossing (Bickmore, 2002; DuRant, Barkin & Krowchuk, 

2000; Smith, Daunic, Miller & Robinson, 2002). Stevahn (2004) concludeert dat 

conflicttraining leerlingen niet alleen leert hoe ze op een positieve manier een conflict kunnen 

oplossen, maar ook de academische prestaties verbeterd. Met academische prestaties doelt 

Stevahn vooral op presentatievaardigheden, aandachtig luisteren naar anderen en 

communicatievaardigheden. Naast het sociale proces wordt dus ook het leerproces positief 
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beïnvloed door een mediatieprogramma in school. Een vereiste hierbij is wel dat het 

mediatieprogramma gecombineerd wordt met een schoolbreed lesprogramma over 

conflicthantering (Peterson & Skiba, 2001; Stevahn, 2004), waaraan gedurende de hele 

schoolcarrière aandacht wordt besteed (Daunic, Smith, Robinson, Miller & Landry, 2000). 

Daarnaast is inzet van het schoolteam erg belangrijk om mediatieprogramma’s te laten slagen 

(Bickmore, 2002). Bovendien zorgen leerling-gerichte programma’s als deze voor minder 

stress bij de leerkrachten, de leerkrachten houden zo meer tijd over voor het lesgeven, wat het 

leerproces ook positief beïnvloed (Turnblom, 1995). Wanneer leerlingen het gevoel hebben 

dat ze invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, zoals door 

bemiddeling bij conflicten, leidt dit tevens tot minder wanorde en een veiliger schoolklimaat 

(Bickmore, 2001; Turnblom, 1995). Smith, Daunic, Miller & Robinson (2002) merken echter 

wel op dat resultaten pas na een paar jaar te zien zijn. Het oplossen van conflicten kan vrij 

direct geobserveerd worden, maar een verandering in gedrag van leerlingen bij het oplossen 

van conflicten wordt pas na een aantal jaar zichtbaar. 

Een voorlopige conclusie op basis van literatuur is de volgende. Wanneer betrokken 

personen bij een conflict de vaardigheden missen om tot een oplossing te komen kan dit 

conflict uitmonden in een ruzie waarbij verbaal of fysiek geweld wordt gebruikt. Om dit tegen 

te gaan is het dus van belang dat leerlingen vaardigheden leren om een win-win oplossing te 

vinden. Een effectief hulpmiddel bij het oplossen van een conflict is de mediator. Deze 

onafhankelijke derde partij kan de betrokken partijen helpen een oplossing te vinden. De 

verantwoordelijkheid die leerlingen hiermee krijgen leidt tevens tot minder wanorde en een 

veiliger schoolklimaat en tot betere leerprestaties. Conflicten resulteren, mede dankzij de 

mediatoren, minder vaak in verbaal, fysiek of psychisch geweld. De Vreedzame school zou 

volgens resultaten uit internationaal onderzoek effect moeten hebben. Doordat mediatie een 

grote rol speelt binnen het programma en omdat het een schoolbreedprogramma is zouden 

conflicten vaker dan voor de invoering van het programma op een positieve manier opgelost 

moeten worden. Dit effect is meetbaar een aantal jaar na invoering van het programma. 

Onderzoeksvragen 

Heeft het programma De Vreedzame School, met als belangrijkste thema; conflictoplossing, 

een effect op het aantal conflicten in en om school. 

Deze vraag wordt opgesplitst in de volgende vragen; 
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• Is er een verschil in het aantal conflicten met 1) verbaal geweld 2) fysiek geweld 3) 

psychisch geweld op Vreedzame Scholen tussen de o en de 2 meting? 

• Is er een verschil in het aantal conflicten tussen een Vreedzame School en een Niet-

Vreedzame School? 

• Is er een verschil in het oplossen van conflicten door leerlingen onderling op 

Vreedzame Scholen tussen de 0- en de 2-meting? 

• Is er een verschil in het oplossen van conflicten door leerlingen, tussen een Vreedzame 

School en een Niet-Vreedzame School? 

• Verschillen deze uitkomsten per wijk en leerling-populatie? 

Verwachtingen  

Omdat de Vreedzame School werkt met een programma waarin het oplossen van conflicten 

een grote rol speelt wordt op basis van literatuuronderzoek verwacht dat het aantal conflicten 

op Vreedzame scholen afneemt na invoering van het programma en dat er minder conflicten 

zijn op Vreedzame scholen dan op Niet-Vreedzame scholen na invoering van het programma. 

Verder wordt verwacht dat het oplossen van conflicten door leerlingen onderling toeneemt na 

invoering van het programma omdat de Vreedzame school werkt met ‘peer mediation’, ook 

wordt verwacht dat dit vaker gebeurd op Vreedzame scholen dan op Niet-Vreedzame scholen, 

na invoering van het programma. Wat betreft de controlevariabelen wordt verwacht dat in 

wijken met een laag inkomensgemiddelde en een laag opleidingsniveau er meer conflicten 

zijn op school dan in wijken met een hoog inkomensgemiddelde en een hoog 

opleidingsniveau. Verder wordt verwacht dat er op scholen met een hoog percentage 

achterstandsleerlingen meer conflicten zijn dan op scholen met een laag percentage 

achterstandleerlingen. Tot slot wordt verwacht dat op Vreedzame scholen met een hoog 

percentage achterstandsleerlingen en scholen die in een wijk staan met een laag 

inkomensgemiddelde en een laag opleidingsniveau de meeste vooruitgang wordt geboekt na 

invoering van het programma.   

Onderzoeksmethode 

Dit onderzoek is een onderzoek met bestaande gegevens. De data zijn verzameld door de 

projectgroep ‘School en Veiligheid’ van Eduniek. Vanaf 2000 is Eduniek begonnen met het 
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afnemen van de veiligheidsthermometer op basisscholen in Utrecht. Dit was niet direct 

gekoppeld aan het programma de Vreedzame School. De vragenlijsten zijn afgenomen op 

vreedzame en niet-vreedzame scholen. In de jaren zijn steeds meer scholen mee gaan doen, 

vorig jaar was de laatste afname en in totaal zijn er 106 scholen die mee hebben gedaan. Zoals 

in de inleiding is beschreven vertoont de dataset een aantal tekortkomingen, toch is er een 

analyse gedaan om effectindicaties aan te tonen.  

Onderzoeksgroep 

In totaal zijn er 106 Utrechtse scholen in het databestand van Eduniek, hiervan is een 

steekproef genomen op basis van het aantal metingen waaraan de scholen hebben 

deelgenomen. In totaal werden voor dit onderzoek 10 vreedzame en 10 niet-vreedzame 

scholen gebruikt met elk 3 metingen. Voor de Vreedzame scholen zijn dit een -2, een 0- en 

een 2-meting. De -2-meting vond 2 jaar voor de invoering plaats. De 0-meting vond 1 jaar 

voor de invoering plaats en de 2-meting vond 2 jaar na de invoering plaats. De scholen zijn 

gematcht op basis van het jaar waarin de meting plaatsvond. Dit betekend dat er voor elke 

Vreedzame school een Niet-Vreedzame school is gekozen die in de zelfde jaren de 

veiligheidsthermometer hebben ingevuld. Het gaat hierbij om de jaren 2002 t/m 2007. 

Hiermee zijn de groepen zo veel mogelijk gelijk gehouden. De 20 scholen in dit onderzoek 

staan in verschillende wijken in Utrecht, zie bijlagen 1 en 2. 

Procedure 

De 20 scholen hebben op drie meetmomenten de vragenlijsten ingevuld, elk jaar in oktober. 

De afname vond elk jaar plaats in de klas en werd georganiseerd door de leerkrachten. 

Dezelfde leerkrachten hebben gemiddelden van de klas berekend en hebben deze resultaten 

samengevat tot ‘klas-overzichten’. De klas-overzichten en resultaten van de 

leerkrachtvragenlijst zijn per school gebundeld en opgestuurd naar Eduniek. De data die in dit 

onderzoek werden gebruikt waren klas-overzichten van de bovenbouw, groep 5 t/m 8 en de 

resultaten van de leerkrachtvragenlijst, groep 1 t/m 8. 

Meetinstrument 

Drie schriftelijk gestructureerde vragenlijsten maken samen de veiligheidsthermometer. Deze 

veiligheidsthermometer bestaat uit een vragenlijst voor de leerlingen in de onderbouw, een 

vragenlijst voor de leerlingen in de bovenbouw en een vragenlijst voor de leerkrachten van 
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groep 1 t/m 8. De vragenlijst is niet op betrouwbaarheid en validiteit getest. Er is echter 10 

jaar mee gewerkt, waardoor betrouwbaarheid waarschijnlijker wordt. De vragenlijst is 2 keer 

aangepast. De items die zijn veranderd zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Voor dit onderzoek zijn de gegevens van de vragenlijst voor leerlingen uit de bovenbouw 

gebruikt, en de gegevens van de leerkrachtenvragenlijst. Er is een selectie van items gemaakt 

op basis van de programmatheorie. Verwacht werd dat conflicten af zullen nemen en het 

oplossen van conflicten door leerlingen onderling zou toenemen. Daarom is gekozen voor de 

volgende items; 

Van de leerling-vragenlijst; 

De laatste weken…      Nooit   Soms   Vaak   Altijd 

5. Ben ik geplaagd       

6. Ben ik gepest        

7. Ben ik uitgescholden of bedreigd     

8.  Was ik bang voor bepaalde jongens of meisjes   

9. Had ik last van schoppen, slaan of andere handtastelijkheden          

Van de leerkrachtvragenlijst; 

Wilt u de mate aangeven waarin de volgende veiligheidsproblemen voor leerlingen in de 

afgelopen 12 maanden zijn voorgekomen? 

Verbaal geweld     nooit soms regelmatig   vaak   zeer 

vaak 

Fysiek geweld      nooit soms regelmatig   vaak   zeer 

vaak 

Psychisch geweld     nooit soms regelmatig   vaak   zeer 

vaak 

 

Worden incidenten van onveiligheid over het algemeen goed opgelost? 
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Tussen leerlingen onderling     onvoldoende    kan verbeterd   voldoende    weet niet 

Voor dit onderzoek zijn enkel de percentages op de antwoordmogelijkheden ‘nooit’ en 

‘voldoende’ gebruikt. Zie ook bijlagen 3 en 4. 

De gegevens voor de controlevariabele ‘achterstand’ zijn afkomstig uit tellijsten van de 

gemeente Utrecht. Deze leerling-tellingen worden elk jaar gedaan in opdracht van de 

gemeente Utrecht op alle basisscholen in Utrecht.  

Verwerking 

De ontvangen klas-overzichten en resultaten van de leerkrachtenvragenlijst zijn ingevoerd in 

Excel. Voor dit onderzoek is op basis van het aantal metingen een selectie van 20 scholen 

gemaakt. Van deze selectie is een nieuw Excelbestand aangemaakt, in dit bestand zijn alle 

analyses verricht. Er is gewerkt met percentages (gemiddelde scores per klas). De gemiddelde 

scores van elke meting zijn per school met elkaar vergeleken. Hiermee kan een indicatie 

worden gegeven of het programma effect heeft, en of er een trend zichtbaar is over de jaren. 

Ook zijn de gemiddelde scores van elke school met elkaar vergeleken, hiermee kan een 

indicatie van het verschil tussen Vreedzame Scholen en Niet-Vreedzame scholen gegeven 

worden. Tot slot is er gekeken naar verschillen per wijk en leerling-populatie. Hiervoor zijn 

de scholen gegroepeerd naar wijk en achterstandspercentage (percentage leerlingen met een 

leerachterstand). Tussen deze subgroepen is vervolgens ook een vergelijking gemaakt. 

Resultaten 

In de eerste meting vulden 1959 leerlingen de vragenlijst in (1035 Niet-Vreedzaam/924 

Vreedzaam). In de tweede meting 1926 (1021 Niet-Vreedzaam/905 Vreedzaam) en in de 

derde meting 1748 leerlingen (978 Niet-Vreedzaam/870 Vreedzaam). In de eerste meting 

vulden 334 leerkrachten de vragenlijst in (159 Niet-Vreedzaam/175 Vreedzaam). In de 

tweede meting 362 (188 Niet-Vreedzaam/174 Vreedzaam) en in de derde meting 325 

leerkrachten (178 Niet-Vreedzaam/142 Vreedzaam).  

1. Verschillen tussen de metingen  

Eerst zijn de resultaten van de groep Vreedzame scholen op de 0-meting vergeleken met de 

resultaten van de groep Vreedzame scholen op de 2-meting om een effect van de invoering 
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van het programma te meten. Daarna is gekeken naar de veranderingen tussen de -2-meting, 

de 0-meting en de 2-meting voor alle scholen om vast te stellen of er een trend zichtbaar is. 

Tabel 1: Gemiddelde percentages voor beide groepen.      
         
    Vreedzaam   * Niet Vreedzaam   
    -2 0 2 + / - -2 0 2 
Verbaal geweld Item 7 62% 59% 60% +1% 66% 62% 64%
 Item 2.1 4% 7% 11% +4% 11% 9% 8% 
         
Fysiek geweld Item 10 61% 59% 65% +6% 66% 66% 68%
 Item 2.3 8% 9% 14% +5% 10% 14% 10%
         
Psychisch geweld Item 5 45% 35% 39% +4% 46% 46% 43%
 Item 6 55% 56% 54% -2% 57% 61% 61%
 Item 9 73% 71% 75% +4% 70% 72% 71%
 Item 2.2 27% 34% 36% +2% 37% 31% 22%
         
Oplossen conflicten Item 4.3.1 62% 63% 73% +10% 68% 78% 67%
         
* = Gemiddeld verschil na invoering programma 

Het percentage voor alle items stijgt tussen de 0- en de 2-meting, behalve voor item 6. De 

hoogste stijging is voor item 4.3.1; het oplossen van conflicten door leerlingen onderling. 

Daarna stijgen de items over fysiek geweld het meest, met 6 en 5%. Voor 1 van de 9 items is 

een trend zichtbaar, voor item 7 geldt dat alle scholen dalen van de -2-meting naar de 0-

meting en stijgen van de 0-meting naar de 2-meting.  

2. Verschillen tussen de groepen Vreedzaam en Niet-Vreedzaam 

Voor alle onderzochte items van de leerling-vragenlijst geldt dat de groep Niet-Vreedzaam 

hoger scoort dan de groep Vreedzaam, behalve voor item 9 (bang voor bepaalde jongens en/of 

meisjes) daar scoort de groep Vreedzaam hoger in de eerste en de laatste meting. Voor alle 

onderzochte items van leerkrachtvragenlijst geldt dat de groep Vreedzaam hoger scoort dan 

de groep Niet-Vreedzaam op de laatste meting (Tabel 1). 

Om de vraag te beantwoorden hoe bovenstaande resultaten verschillen per wijk en leerling-

populatie is eerst gekeken naar de verschillen tussen wijken en daarna naar verschillen tussen 

scholen met en zonder achterstand.  
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3. Controlevariabele één: Wijk 

Eerst zijn de 20 scholen in dit bestand opgedeeld in 6 groepen; 1. Zuilen (5 scholen) 2. 

Overvecht (4 scholen) 3. Oost (3 scholen) 4. West (3 scholen) 5. Hoograven/Tolsteeg (3 

scholen) 6. Kanaleneiland (2 scholen). Voor elke groep is vervolgens het gemiddelde 

percentage van de drie metingen gebruikt om de verschillen tussen wijken te meten. Wederom 

gaat het hier om het percentage ‘nooit’ ingevuld op alle items.  

Tabel 2: Gemiddelde percentages van drie metingen per wijk.    
              
    Zuilen Hoograven Overvecht Oost West  Kanaleneiland 
        
Verbaal geweld Item 7 63% 62% 62% 64% 60% 62%
 Item 2.1 5% 9% 5% 16% 11% 4%
        
Fysiek geweld Item 10 64% 64% 66% 66% 59% 64%
 Item 2.3 8% 8% 9% 16% 16% 8%
        
Psychisch geweld Item 5 44% 41% 48% 39% 38% 47%
 Item 6 55% 56% 58% 68% 54% 57%
 Item 9 72% 73% 72% 69% 70% 75%
 Item 2.2 24% 25% 29% 42% 39% 17%
        
Oplossen conflicten Item 4.3.1 62% 73% 64% 80% 66% 75%

In bovenstaande tabel is te zien dat voor zeven van de negen items de wijk Oost het hoogst 

scoort, verder is het opvallend dat Oost en West een stuk hoger scoren op de items van de 

leekracht-vragenlijst dan de andere wijken. 

Daarna zijn de groepen gesplitst in Vreedzaam en Niet-Vreedzaam, om te meten of de 

verschillen tussen deze twee groepen verklaard kunnen worden door de wijk waarin de school 

staat. Omdat in de wijk West alleen Vreedzame scholen stonden is deze wijk achterwege 

gebleven, in de wijk Kanaleneiland staan alleen Niet-Vreedzame scholen, ook deze groep is 

weggelaten in deze analyse. De volgende groepen werden wel gebruikt 1. Niet-Vreedzame 

scholen in Zuilen (2 scholen) 2. Vreedzame scholen in Zuilen (3 scholen) 3. Niet-Vreedzame 

scholen in Overvecht (3 scholen) 4. Vreedzame scholen in Overvecht (1 school) 5. Niet-

Vreedzame scholen in Oost (2 scholen) 6. Vreedzame scholen in Oost (1 school) 7. Niet-



Masterthesis Universiteit Utrecht 

40 

De Vreedzame School; minder conflicten en meer democratie. 

Vreedzame scholen in Hoograven/Tolsteeg (1 school) 8. Vreedzame scholen in 

Hoograven/Tolsteeg (2 scholen).  

3.1 Verschillen tussen metingen 

Eerst zijn de resultaten van de groepen Vreedzame scholen in de verschillende wijken op de 

0-meting vergeleken met de resultaten van de groepen Vreedzame scholen op de 2-meting om 

te kijken of de variabele wijk invloed heeft op de verschillen gevonden in paragraaf 1.  

 
Tabel 3: Verschil na invoering programma per wijk    
               * 
    Zuilen Overvecht Oost Hoograven West Gem 
Verbaal geweld Item 7 +4% -1% - +7% -6% +1% 
 Item 2.1 -1% +5% +23% +10% -2% +4% 
        
Fysiek geweld Item 10 +10% +10% +9% -2% +5% +6% 
 Item 2.3 +9% +5% +31% +5% -5% +5% 
        
Psychisch geweld Item 5 - +9% -14% +13% +4% +4% 
 Item 6 +1% -4% -8% +3% +10% -2% 
 Item 9 +9% +5% -8% +5% +7% +4% 
 Item 2.2 +4% -12% -5% +2% +4% +2% 
        
Oplossen conflicten Item 4.3.1 +10% +11% +7% +11% +10% +10% 
               
* = Gemiddelde verschil na invoering programma        
- = Gelijk gebleven        

 

Het gemiddelde verschil is een gewogen gemiddelde van de 10 vreedzame scholen.  

De hoogste stijging was te zien bij item 4.3.1; het oplossen van conflicten door leerlingen 

onderling. Na controle op de variabele wijk is hierin niets veranderd, alle wijken laten een 

zelfde stijging zien tussen de 0- en de 2-meting. Opvallend is verder dat in de wijk Oost twee 

keer zeer hoog wordt gestegen. Voor item 2.1 is een gemiddelde stijging van 4% te zien, 

terwijl in twee van de vijf wijken een daling zichtbaar is. In Zuilen en West staan 5 van de 10 

scholen. Het is te verwachten dat het gemiddelde omhoog is gegaan door de uitschieter in de 

wijk Oost. Verder is het opvallend dat in Oost vier keer een daling zichtbaar is en in West drie 

keer, deze groepen wijken het meest af van het gemiddelde, samen met de wijk 
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Tabel 4: Verschillen tussen groepen per wijk (Vreedzaam t.o.v. Niet Vreedzaam)

Zuilen Overvecht Oost Hoograven/Tolsteeg
-2  0  2  -2 0 2 -2 0 2  -2  0 2

Verbaal geweld  Item 7 -14%  -8% -7% +4% +1% - -2% -5% - -5% -1% +11%
Item 2.1 +5% -5% -1% -15% +18% +6% -33% -9% +3% -19%  -

17%
+27%

Fysiek geweld Item 10  -17%  -7% -5% +7% +17% +10% -9% -10% -3% -6% - +16%
Item 2.3 -

6% 
+3% +15% -13% -12% -3% -13% -25% -10% +7% -

19%
+11%

Psychisch geweld  Item 5 -
6% 

-1% -1% +3% -5% -3% -1% -3% -3% -5% -1% +4%
Item 6 -

5% 
-15% -17% +2% +7% -3% +2% -5% +7% +4% -4% +9%

Item 9 -
7% 

-6% +1% +2% -1% +2% +15% +17% +10% -1% +9% +16%
Item 2.2 +5% -5% -1% -15% +18% +6% -17% +33% +24% -13%  -

17%
+27%

Oplossen conflicten  Item 4.3.1 -12%  -33% -8% +11% -7% +21% -29% -5% -11% +8% -4% +49%

Hoograven/Tolsteeg. In deze wijk wordt op alle items boven gemiddeld gescoord behalve op 

item 10.  

3.2 Verschillen tussen de groepen Vreedzaam en Niet-Vreedzaam 

Daarna is gekeken naar de verschillen tussen de groepen Vreedzaam en Niet-Vreedzaam in 

alle wijken om te kijken of de variabele wijk invloed heeft op de verschillen gevonden in 

paragraaf 2. 

 

 

 

 

 

In bovenstaande tabel zijn de verschillen tussen Vreedzaam en Niet-Vreedzaam te zien, -14% 

betekent dat in Zuilen in de -2-meting de Niet-Vreedzame scholen 14% hoger scoorden dan 

de Vreedzame scholen.  

In Zuilen scoren de Vreedzame scholen over het algemeen lager dan de Niet-Vreedzame 

scholen, behalve op item 2.3. In Overvecht en Oost verschilt dit per item, en in 

Hoograven/Tolsteeg scoren de Vreedzame scholen hoger op alle items in de laatste meting, 

dit is opvallend omdat gemiddeld de Niet-Vreedzame scholen hoger scoren. De wijk 

Hoograven/Tolsteeg wijkt hierbij het meest af van het gemiddelde. Verder is het opvallend 

dat in de wijken Overvecht en Hoograven de Vreedzame scholen een stuk hoger scoren dan 

de Niet-Vreedzame scholen op het item 4.3.1. In de wijken Zuilen en Oost scoren de 

Vreedzame scholen lager dan de Niet-Vreedzame scholen.  

4. Controlevariabele twee; Achterstand 

Eerst zijn de 20 scholen in dit bestand opgedeeld in 4 groepen; 1. Niet-Vreedzaam met veel 

achterstandsleerlingen (5 scholen) 2. Niet-Vreedzaam met weinig achterstandsleerlingen (5 
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Tabel 4: Verschillen na invoering tussen Vreedzaam met en zonder achterstand 

Vreedzaam met achterstand  Vreedzaam zonder achterstand 
Verbaal geweld  Item 7  +2% -

Item 2.1  +3% +3%

Fysiek geweld  Item 10  +6% +5%
Item 2.3  +9% +12%

Psychisch geweld  Item 5  +6% -
Item 6  +1% -5%
Item 9  +6% -
Item 2.2  +3% -2%

Oplossen conflicten  Item 4.3.1  +15% +3%

- = Gelijk gebleven 

scholen) 3. Vreedzaam met weinig achterstandsleerlingen (4 scholen) 4. Vreedzaam met veel 

achterstandsleerlingen (6 scholen).  

Of een school veel of weinig achterstandsleerlingen heeft is bepaald met behulp van de 

mediaan. De mediaan was 58,56%. Een school die een hoger percentage had dan de mediaan 

werd een school met veel achterstandsleerlingen.  

4.1 Verschillen tussen metingen 

Eerst zijn de resultaten van de groepen Vreedzame scholen (met en zonder achterstand) op de 

0-meting vergeleken met de resultaten van de groepen Vreedzame scholen (met en zonder 

achterstand) op de 2-meting om te kijken of de variabele wijk invloed heeft op de verschillen 

gevonden in paragraaf 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is dat de Vreedzame scholen met achterstand op alle items stijgen tussen de 0-

meting en de 2-meting. Dit geldt niet voor de Vreedzame scholen zonder achterstand. Voor 

drie van de negen items blijft het percentage gelijk en voor twee items is een daling zichtbaar. 

Verder is het opvallend dat drie van de vier items van de leerkrachtvragenlijst stijgen tussen 

de 0-meting en de 2-meting voor beide groepen.  
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Tabel 5: Gemiddelde percentages met controlevariabele achterstand

Vreedzaam +  Vreedzaam - Niet Vreedzaam +  Niet Vreedzaam -
-2  0  2 -2 0 2 -2 0 2  -2 0 2

Verbaal geweld Item 7  64% 60% 62% 60% 58% 58% 64% 57% 64% 68% 66% 64%
Item 2.1 4% 5% 9% 4% 10% 13% 7% 6% 5% 15% 11% 10%

Fysiek geweld Item 10  59% 59% 65% 63% 59% 64% 64% 64% 69% 68% 67% 68%
Item 2.3 7% 10% 19% 8% 7% 18% 9% 10% 8% 10% 18% 13%

Psychisch geweld  Item 5  46% 35% 41% 43% 35% 35% 45% 46% 47% 47% 46% 39%
Item 6  54% 52% 53% 58% 62% 57% 53% 55% 58% 62% 67% 63%
Item 9  72% 68% 74% 74% 75% 75% 73% 71% 72% 68% 72% 69%
Item 2.2 25% 29% 32% 30% 43% 41% 13% 25% 15% 41% 37% 28%

Oplossen conflicten Item 4.3.1 61% 55% 70% 64% 74% 77% 57% 79% 61% 79% 78% 73%

4.2 Verschillen tussen de groepen Vreedzaam en Niet-Vreedzaam 

Daarna is gekeken naar de verschillen tussen de groepen Vreedzaam en Niet-Vreedzaam met 

en zonder achterstand, om te kijken of de variabele achterstand invloed heeft op de gevonden 

verschillen in paragraaf 2 

 

 

 

 

 

Voor de items van de leerkrachtvragenlijst (2.1; 2.2; 2.3; 4.3.1) en item 9 geldt dat de 

Vreedzame scholen met en zonder achterstand hoger scoren dan de Niet-Vreedzame scholen 

op de laatste meting. Wel is het opvallend dat de verschillen tussen de groepen Vreedzaam en 

Niet-Vreedzaam met achterstand kleiner worden in de laatste meting. De verschillen zijn daar 

kleiner dan de verschillen tussen de groepen Vreedzaam en Niet-Vreedzaam zonder 

achterstand. Verder is opvallend dat voor de items van de leerkrachtvragenlijst alle scholen 

met achterstand hoger scoren dan alle scholen zonder achterstand. Dit geldt niet voor de items 

van de leerling-vragenlijst. 

Conclusies 

Uit de resultaten van de eerste onderzoeksvraag (Is er een verschil in het aantal conflicten 

met 1) verbaal geweld 2) fysiek geweld 3) psychisch geweld op Vreedzame Scholen tussen de 

o en de 2 meting?) blijkt dat er na invoering van het programma minder conflicten worden 

ervaren door leerlingen en leerkrachten. Na controle op de variabele ‘wijk’ blijkt dat deze 

resultaten niet gelden voor de wijk Oost. In Oost neemt het percentage ‘nooit’ af voor drie van 

de negen items (item 5, 9 en 2.3) Hieruit kan geconcludeerd worden dat er in de wijk Oost 

meer psychische conflicten worden ervaren na invoering van het programma. Na controle op 

de variabele ‘achterstand’ blijkt dat de resultaten gedeeltelijk overeenkomen met de conclusie 
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van de eerste onderzoeksvraag. Geconcludeerd kan worden dat er op alle Vreedzame scholen 

met een hoog achterstandspercentage minder conflicten zijn na invoering van het programma. 

Voor de Vreedzame scholen met een laag achterstandspercentage geldt dit niet. De 

uitkomsten verschillen voor deze groep per item. Enkel de items over fysiek geweld stijgen na 

invoering van het programma. Er is dus een duidelijk verschil zichtbaar tussen de groepen 

scholen met en zonder achterstand. Het programma heeft een positief effect op scholen met 

een hoog achterstandspercentage.  

Uit de analyse voor de tweede onderzoeksvraag (Is er een verschil in het aantal conflicten 

tussen een Vreedzame School en een Niet-Vreedzame School?) blijkt dat leerlingen van Niet-

Vreedzame scholen minder conflicten ervaren in hun school dan leerlingen van Vreedzame 

scholen. Leerkrachten van Niet-Vreedzame scholen ervaren echter meer conflicten op hun 

school dan leerkrachten van Vreedzame scholen. Na controle op de variabele ‘wijk’ blijkt dat 

deze uitkomsten veranderen. Uit deze analyse bleek namelijk dat in de wijken 

Hoograven/Tolsteeg en Oost de Vreedzame scholen vaak hoger scoren dan de Niet-

Vreedzame scholen na invoering van het programma. Dit is opvallend aangezien de Niet-

Vreedzame scholen vaker hoger scoorden wanneer er nog geen wijkindeling was gemaakt. In 

Zuilen scoren de Niet-Vreedzame scholen wel vaak hoger dan de Vreedzame scholen. In 

Overvecht verschillen deze resultaten per item, net als in de analyse zonder de indeling op 

wijk, ervaren de leerlingen meer conflicten op Vreedzame Scholen en ervaren de leraren meer 

conflicten op Niet-Vreedzame Scholen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verschillen 

tussen Vreedzaam en Niet-Vreedzaam wel afhangen van de wijk waarin de scholen staan. Na 

controle op de variabele ‘achterstand’ blijkt dat de gevonden verschillen overeenkomen met 

de resultaten van de tweede onderzoeksvraag. Dit betekent dat de Niet-vreedzame scholen 

met en zonder achterstand op alle items van leerling-vragenlijst hoger scoren dan de 

Vreedzame scholen met en zonder achterstand, behalve op item 9. En op de items van de 

leerkrachtvragenlijst scoren de Niet-Vreedzame scholen met en zonder achterstand lager dan 

de Vreedzame scholen met en zonder achterstand in de laatste meting. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat er op alle Niet-Vreedzame scholen door leerlingen minder 

conflicten ervaren worden dan op Vreedzame scholen en dat er na invoering van het 

programma door leerkrachten minder conflicten ervaren worden op Vreedzame scholen dan 

op Niet-Vreedzame scholen. De percentages van de scholen met achterstand (Vreedzaam en 

Niet-Vreedzaam) komen echter wel dichter bij elkaar in de derde meting. Hieruit kan 
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geconcludeerd worden dat op Vreedzame scholen met achterstand een grotere verandering is 

in het aantal conflicten dan op Niet-Vreedzame scholen met achterstand. 

Wat betreft het oplossen van conflicten door leerlingen onderling (item 4.3.1.) kan na 

controle voor de beide variabelen geconcludeerd worden dat conflicten meer door leerlingen 

onderling worden opgelost na invoering van het programma op alle Vreedzame scholen, met 

en zonder achterstand en in alle wijken. Wel verandert er wat in de resultaten na controle op 

deze variabelen voor de tweede onderzoeksvraag. In de wijken Zuilen en Oost scoren de 

Vreedzame scholen lager dan de Niet-Vreedzame scholen na invoering van het programma. In 

Hoograven/Tolsteeg en Overvecht geldt wel dat de Vreedzame scholen hoger scoren dan de 

Niet-Vreedzame scholen na invoering van het programma. De verschillen tussen de 2 groepen 

zijn in de wijken Hoograven/Tolsteeg en Overvecht groot, wat waarschijnlijk verklaard 

waarom in eerdere resultaten de groep Vreedzame scholen hoger scoorde dan de groep Niet-

Vreedzame scholen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in Hoograven/Tolsteeg en 

Overvecht conflicten meer door leerlingen onderling worden opgelost na invoering van het 

programma en in Zuilen en Oost minder door leerlingen onderling worden opgelost.  

Voor de vraag of de uitkomsten verschillen per wijk zijn de groepen Vreedzaam en Niet-

Vreedzaam samengenomen. Uit deze analyse blijkt dat er verschillen zijn tussen de wijken. 

De wijk Oost scoort vaak als hoogst. Dit houdt in dat leerlingen en leraren op de scholen die 

in deze wijk staan gemiddeld minder conflicten ervaren op school dan scholen in andere 

wijken. In Oost en West ervaren de leerkrachten opvallend minder conflicten dan in de andere 

wijken, voor de leerlingen zijn deze verschillen tussen de wijken klein.  Er is ook een verschil 

gevonden tussen scholen met een hoog percentage achterstandsleerlingen en scholen met een 

laag percentage achterstandsleerlingen. Leerkrachten op scholen met achterstand ervaren 

meer conflicten dan leerkrachten op scholen zonder achterstand. Voor de leerlingen is geen 

duidelijk verschil te zien. 

Bovenstaande conclusies zijn zoals eerder gezegd indicaties. Er kan dan ook niet over 

generalisatie gesproken worden. 

Discussie 

Op basis van literatuuronderzoek werd verwacht dat het programma De Vreedzame School 

een positief effect zou hebben op de conflicthantering in basisscholen in Utrecht. Specifieker 

werd verwacht dat er minder conflicten met verbaal, fysiek of psychisch geweld zouden zijn. 
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Ook werd verwacht dat conflicten vaker dan voor de invoering, opgelost zouden worden door 

leerlingen. Uit eerder onderzoek kon geconcludeerd worden dat scholen die met een 

schoolbreed programma werken, waarbinnen mediatie een grote rol speelt, conflicten vaker 

op een positieve manier opgelost zouden moeten worden (Stevahn, 2004; Peterson & Skiba, 

2001). Deze verwachting spoort niet geheel met de resultaten van dit onderzoek. Hoewel de 

conflicten wel afnemen na invoering van het programma blijft het aantal conflicten in veel 

gevallen hoger dan het aantal op Niet-Vreedzame scholen. Eén verklaring zou het tijdstip van 

de derde meting kunnen zijn. Smith, Daunic, Miller & Robinson (2002) meenden dat een 

programma zoals De Vreedzame School pas een gedragsverandering teweeg brengt een aantal 

jaren na de invoering van het programma. Hoewel het derde meetmoment in dit onderzoek 

twee jaar na invoering van het programma was, kan dit te snel zijn geweest. Bovendien 

worden de mediators pas in het tweede jaar van de invoering opgeleid (Pauw & van Sonderen, 

2006). Omdat deze peer mediation één van de belangrijkste pijlers is van de Vreedzame 

School (Pauw & van Sonderen, 2006) zou er eigenlijk twee jaar na het opleiden van de 

mediators moeten worden gemeten. Dan is de gedragsverandering waarschijnlijk duidelijker 

aanwezig. Wellicht heeft het programma dan een groter effect. Een andere verklaring zou 

kunnen zijn dat het aantal conflicten al hoger lag voor de invoering bij de Vreedzame Scholen 

dan bij de Niet-Vreedzame scholen. Scholen kiezen waarschijnlijk niet zomaar voor een 

programma als De Vreedzame School, verwacht kan worden dat scholen door ordeproblemen 

en geweld op school hulp vragen aan Eduniek (DuRant, Barking & Krowchuk, 2001; 

Inspectie van Onderwijs, 2006; Smith, Daunic, Miller & Robinson, 2002). Verwacht kan 

worden dat er daarom meer conflicten werden ervaren op de groep Vreedzame Scholen voor 

de invoering. Uit de resultaten blijkt dit inderdaad zo te zijn. Omdat er al meer conflicten zijn 

op Vreedzame Scholen moeten deze percentueel meer dalen dan het aantal conflicten op de 

Niet-Vreedzame scholen. Ook hier geldt dat er na een aantal jaren wellicht betere resultaten 

worden geboekt (Smith, Daunic, Miller & Robinson, 2002).  

Om deze resultaten verder te verklaren is gekeken naar twee controlevariabelen. De eerste 

was de variabele ‘wijk’. Uit literatuuronderzoek bleek dat de buurt waarin de school staat een 

risicofactor kan zijn voor ordeproblemen en geweld op school (Nash, 2002; Vera et al., 2009). 

Verwacht werd dan ook dat in wijken met een lage SES meer conflicten voorkomen op de 

scholen in die wijken. Ook werd verwacht dat in wijken met een lage SES de Vreedzame 

scholen meer vooruitgang zouden boeken dan Vreedzame scholen die in andere wijken staan 

(zie voor wijkbeschrijvingen bijlage 2). Uit de resultaten blijkt dat de wijk Oost het hoogst 
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scoort. Dit is een wijk met een hoge SES. Deze conclusie komt overeen met de verwachting. 

De leerkrachten op scholen in de wijken Oost en West ervaren minder conflicten op school, 

dan leerkrachten in andere wijken. Ook dit komt met de verwachting overeen. Opvallend is 

echter wel dat Hoograven/Tolsteeg gelijk scoort met de drie wijken die een lage SES hebben. 

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de leerling-populatie afkomstig is uit de gehele 

wijk Hoograven. Deze wijk bestaat uit twee subwijken; Hoograven/Tolsteeg en 

Hoograven/Bokkenbuurt. De eerste subwijk heeft een hoge SES en de tweede subwijk een 

lage SES. Het is niet mogelijk te achterhalen hoe de leerling-populatie is samengesteld, maar 

een meerderheid leerlingen uit de tweede subwijk zou een mogelijke verklaring kunnen zijn 

voor het gevonden verschil. 

Verder werd verwacht dat Vreedzame scholen in wijken met een lage SES, dus in de 

wijken Zuilen en Overvecht, meer vooruitgang zouden boeken dan Vreedzame scholen in 

wijken met een hoog SES, in de wijken Oost, West en Hoograven/Tolsteeg. Uit de resultaten 

blijkt dat leerkrachten en leerlingen in de wijken Oost en West, in tegenstelling tot de andere 

wijken meer conflicten ervaren na invoering van het programma. Hieruit is te concluderen dat 

er in wijken met een lage SES inderdaad meer vooruitgang wordt geboekt na invoering van 

het programma. Opvallend is echter wel dat in de wijk Hoograven/Tolsteeg de meeste 

vooruitgang wordt geboekt. Dit zou weer te maken kunnen hebben met de samenstelling van 

de leerling-populatie. Wanneer er vooral leerlingen uit de subwijk Hoograven/Bokkenbuurt 

op deze scholen zitten, zou er volgens literatuur, meer vooruitgang geboekt moeten worden na 

invoering van het programma. Deze resultaten zouden kunnen betekenen dat de Vreedzame 

School meer effect heeft op scholen in een wijk met een lage SES. 

Ook voor de controlevariabele ‘achterstand’ is een verwachting opgesteld. Uit 

literatuuronderzoek bleek dat op scholen met een hoog percentage probleemleerlingen meer 

conflicten voorkomen (Minard, 2002; Nash, 2002). Verwacht werd dan ook dat dit voor de 

scholen in dit bestand ook zou gelden. Om te meten of deze verwachting klopt, is gekeken 

naar het percentage achterstandsleerlingen op de scholen. Hieruit blijkt dat de leerkrachten op 

scholen met achterstand inderdaad meer conflicten ervaren dan leerkrachten op scholen 

zonder achterstand. Voor de leerlingen is echter geen duidelijk verschil te zien. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat de risicofactoren die aanwezig kunnen zijn in een school een extra last 

voor de leerkrachten kunnen zijn. Minard (2002) kwalificeerde een school als ‘slecht’ 

wanneer een goede leiding in de school ontbreekt en wanneer er slechte relaties zijn tussen; 



Masterthesis Universiteit Utrecht 

48 

De Vreedzame School; minder conflicten en meer democratie. 

directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze factoren kunnen ervoor hebben gezorgd dat 

de leerkrachten een veel negatievere instelling hebben dan de leerlingen. Dit zou kunnen 

verklaren waarom de leerkrachten negatiever zijn over het aantal conflicten op scholen met 

een hoog percentage achterstandsleerlingen dan de leerlingen zelf.  

Tot slot werd verwacht dat de Vreedzame scholen met achterstand meer vooruitgang 

zouden boeken na invoering van het programma. Uit de resultaten blijkt dat Vreedzame 

scholen met achterstand inderdaad meer vooruitgang boeken na invoering, dan de Vreedzame 

scholen zonder achterstand. Dit zou kunnen betekenen dat het programma De Vreedzame 

School meer effect heeft op scholen met een hoog percentage achterstandsleerlingen.  

Een opvallende conclusie die in literatuuronderzoek niet naar voren kwam, is dat 

leerlingen meer conflicten ervaren op Vreedzame scholen vergeleken met leerlingen op Niet-

Vreedzame scholen na invoering van het programma, terwijl leerkrachten minder conflicten 

op Vreedzame scholen ervaren vergeleken met leerkrachten op Niet-Vreedzame scholen. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de manier van dataverzameling. De vragenlijst is 

afgenomen in de klassen, omdat alle leerlingen bij elkaar zaten is het een mogelijkheid dat ze 

elkaar hebben beïnvloed. De leerkrachten hebben de vragenlijst veelal alleen ingevuld. Om 

hiervoor in de toekomst op te corrigeren is het van belang dat de vragenlijst door alle 

respondenten op dezelfde manier wordt ingevuld, onder dezelfde omstandigheden. Verdere 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek zijn de volgende. Ten eerste is het van belang dat 

de gegevens per respondent worden gedocumenteerd, dit geeft de mogelijkheid tot het 

afnemen van statistische toetsen. Verder zou achtergrondinformatie van elke respondent 

wenselijk zijn, omdat dan kan worden gekeken in hoeverre risicofactoren een rol spelen in het 

aantal conflicten die de respondent ervaart. Tot slot zou deze analyse uitgebreid kunnen 

worden met een vierde of vijfde meting om te zien of het programma De Vreedzame School 

na meerdere jaren, nog steeds, meer of minder effect heeft.  
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Bijlage 1  Deelnemers  

Niet-Vreedzaam: 

1. Mattheusschool in Overvecht  

2. OBS Tuindorp in Noord Oost 

3. De Fakkelschool in Noord Oost  

4. St. Jan de Doperschool in Hoograven/Tolsteeg  

5. OBS Anne Frank in Kanaleneiland  

6. Zeven Gavenschool in Kanaleneiland 

7. De Boemerang in Ondiep  

8. Ludgerschool in Zuilen  

9. Cleophasschool in Overvecht  

10. Op dreefschool in Overvecht  

Vreedzaam: 

1. PCB De Brug in West 

2. PCB De Parkschool in West 

3. Buiten Wittevrouwen school in Oost 

4. J.W. de Meeneschool in Hoograven/Tolsteeg 

5. De Piramide in Zuilen 

6. De Cirkel in Zuilen 

7. Aboe D’aoed school in Zuilen 

8. 2e Marnixschool in West/Oog in al 

9. Marcusschool in Overvecht 

10. Da Costa school in Hoograven/Tolsteeg 
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Bijlage 2  Wijkbeschrijvingen 

Oost:  Scoort als beste wijk in de lijst van 10 beste wijken van Utrecht. Boven gemiddeld 

stadsinkomen. 

West:  Scoort rond of iets boven het gemiddelde stadsinkomen. Hoort ook bij 10 beste wijken 

van Utrecht 

Zuilen: Scoort onder het gemiddelde stadsinkomen. Subwijken Zuilen-oost en Ondiep zijn 

twee van de 40 prachtwijken in Nederland.  

Hoograven:  Deze wijk moet opgesplitst worden in twee verschillende subwijken; Oud 

Hoograven/ Tolsteeg en Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt. De eerste subwijk hoort bij de 10 

beste wijken van Utrecht en heeft een inkomen boven het stadsinkomen, de tweede subwijk 

hoort bij de 10 minst scorende wijken van Utrecht. Het inkomen is hier beneden gemiddeld. 

De scholen in dit bestand staan allemaal in de eerste subwijk.  

Overvecht:  Deze wijk staat onderin de lijst van 10 minst scorende wijken van Utrecht.  Één 

van de 40 prachtwijken in Nederland.  

Bron: Wijkenmonitor 2008 Gemeente Utrecht 
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Bijlage 3 

Veiligheidsthermometer groep 5 tot en met 8 

 

Hoe veilig voelde ik me de vorige weken: 

Zet een rondje om jouw antwoord 

 

1. In de klas voelde ik me ... 
 

 

Veilig 

 

 

Niet zo 
veilig 

 

Onveilig 

 

Erg 
onveilig 

 

2. In de school voelde ik me… 
 

 

Veilig 

 

 

Niet zo 
veilig 

 

Onveilig 

 

Erg 
onveilig 

 

3. Rond de school voelde ik me … 
 

 

Veilig 

 

 

Niet zo 
veilig 

 

Onveilig 

 

Erg 
onveilig 

 

4. Tussen school en thuis voelde ik me… 

 

Veilig 

 

 

Niet zo 
veilig 

 

Onveilig 

 

Erg 
onveilig 

 

 

De vorige weken…. 

 Zet een rondje om jouw antwoord 

 

5. Ben ik geplaagd 
 

 

Nooit 

 

Soms 

 

Vaak 

 

Altijd 

 

6. Ben ik gepest 
 

 

Nooit 

 

Soms 

 

Vaak 

 

Altijd 

 

7. Ben ik uitgescholden of bedreigd 
 

 

Nooit 

 

Soms 

 

Vaak 

 

Altijd 
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8. Is er iets van mij gestolen of 
stukgemaakt 

 

Nooit Soms Vaak Altijd 

 

9. Was ik bang voor bepaalde  
jongens / meisjes 

 

 

Nooit 

 

Soms 

 

Vaak 

 

Altijd 

 

10. Had ik last van schoppen, slaan of 
andere handtastelijkheden 

 

 

Nooit 

 

Soms 

 

Vaak 

 

Altijd 

 

11. Ben ik gepest op internet of  
 door sms? 

 

 

Nooit 

 

Soms 

 

Vaak 

 

Altijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masterthesis Universiteit Utrecht 

55 

De Vreedzame School; minder conflicten en meer democratie. 

Bijlage 4 Veiligheidsthermometer Leerkrachten 

 

1. De veiligheidssituatie van de leerlingen op uw school 
Inventarisatie van de antwoorden die betrekking hebben op de veiligheidssituatie van 
de leerlingen op en rondom uw school. Wilt u de mate aangeven waarin de volgende 
veiligheidsproblemen voor leerlingen in de afgelopen 12 maanden zijn voorgekomen? 

 

 nooit soms regel- 

matig 

vaak zeer 
vaak 

Verbaal geweld  
(bijvoorbeeld uitschelden en 
pesten) 

     

Psychisch geweld  
(bijvoorbeeld bedreigen, 
intimideren) 

     

Fysiek geweld  
(bijvoorbeeld schoppen, slaan) 

     

Bedreiging met of gebruik van 
wapens of andere voorwerpen 

     

Pesterijen via internet of sms      

Vernieling van eigendommen van 
leerlingen 

     

Diefstal van bezittingen van 
leerlingen 

     

‘Bendevorming’ door leerlingen      

Racisme/discriminatie tussen 
leerlingen 

     

Verkeersonveiligheid rondom de 
school 

 

     

Materiële onveiligheid op de 
school of het schoolplein 
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2. Het schoolklimaat en het schoolbeleid 

2.1 Zijn er naar uw mening voldoende duidelijke regels op school op het 
gebied van agressie en geweld: 

 

 onvoldoende kan verbeterd voldoende weet niet 

Tussen leerlingen onderling     

Tussen leerlingen en leerkrachten 

 

    

Tussen ouders en leerkrachten 

 

    

Tussen het personeel onderling 

 

    

 

2.2 Worden de schoolregels ook in voldoende mate consequent gehandhaafd? 

 

 onvoldoende kan verbeterd voldoende weet niet 

Tussen leerlingen onderling     

Tussen leerlingen en leerkrachten 

 

    

Tussen ouders en leerkrachten 

 

    

Tussen het personeel onderling 

 

    

 

2.3 Worden incidenten van onveiligheid in het algemeen goed opgelost? 

 

 onvoldoende kan verbeterd voldoende weet niet 

Tussen leerlingen onderling  

 

 

 

 

   

Tussen leerlingen en leerkrachten     
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Tussen ouders en leerkrachten  

 

 

   

Tussen het personeel onderling  

 

 

   

 


