
Veiligheidsmonitor – Vragenlijst voor personeel VO 

Welkom bij de personeelsvragenlijst van de Veiligheidsmonitor 

 

In de vragenlijst kunt u naar het vorige of volgende scherm gaan via de knoppen "Volgende" of "Vorige". 

Gebruik niet de knoppen van uw internetbrowser bovenin het scherm. 

 

Alle antwoorden die u geeft worden strikt anoniem verwerkt. Er zal nooit een koppeling worden 

gemaakt tussen u en uw antwoorden. Het ministerie van OCW en ResearchNed garanderen uw privacy. 

 

Indien resultaten uit de monitor in de uiteindelijke rapportage tot onthulling zouden kunnen leiden van 

personen worden deze resultaten niet getoond. De rapportage op locatieniveau wordt door ons slechts 

ter beschikking gesteld aan de schoollocatie.  

 

In deze enquête worden onder andere vragen gesteld over uw achtergrond, zoals geslacht, herkomst en 

geaardheid. Deze kenmerken worden niét gerapporteerd aan uw school of locatie. Met andere woorden, 

er zal nooit uit de schoolrapportage kunnen blijken dát er bijvoorbeeld iemand op school een bepaalde 

herkomst of geaardheid heeft. Deze kenmerken worden uitsluitend gevraagd om op landelijk niveau te 

kunnen analyseren of bepaalde groepen respondenten in het Nederlandse onderwijs zich bijvoorbeeld 

meer of minder veilig voelen, of vaker of minder vaak met bepaalde incidenten te maken krijgen. 

 

Mocht u van mening zijn dat vragen ongepast zijn, wilt u dat dan melden via 

veiligheidsmonitorpovo@researchned.nl 

 

In de landelijke rapportage zijn individuele schoollocaties niet als zodanig te herkennen. 

Meer informatie over de monitor vindt u op onze website, bereikbaar via 

www.veiligheidsmonitorpovo.nl 

 

Alle vragen in de enquête gaan over dit schooljaar, dus over de periode vanaf de laatste 

zomervakantie tot nu. Sommige vragen gaan over online onderwijs en de (gevolgen van) een 

schoolsluiting.  

 

V1. Wat is uw hoofdfunctie? 

We bedoelen hier niet uw vakgebied 

01 Docent (eventueel in combinatie met een leidinggevende functie) 

02 Onderwijs- of klassenassistent, remedial teacher 

03 Zorgcoördinator of vergelijkbare functie 

04 Conciërge, Administratief/personeelsfunctionaris, ICT/technische ondersteuning 

05 Management/directie (hoofdzakelijk niet onderwijsgevend) 

06 Anders, namelijk: [invulveld] 

V2. Heeft u in uw werk contact met leerlingen van uw school? 

[V1=04/05/06] 

01 Ja, dagelijks 

02 Soms 

03 Een enkele keer 

04 Nee 

  



V3. In welk vak(gebied) bent u de meeste uren werkzaam? 

[V1=01/02] 

01 Nederlands 

02 Een andere taal 

03 Rekenen/wiskunde 

04 Een ander exact vak 

05 Maatschappijleer 

06 Geschiedenis 

07 Aardrijkskunde 

08 Economie 

09 Verzorgingsvakken 

10 Sportieve vakken 

11 Techniek 

12 Beeldende vorming 

13 Niet van toepassing [exclusief] 

14 Anders, namelijk: [invulveld] 

V4. Hoeveel uur (van 60 minuten, geen lesuren) bent u op deze locatie gemiddeld werkzaam per 

week? 

Vul uw antwoord hier in: [invulveld] 

V5. In welk(e) onderwijstype(n) bent u werkzaam op deze locatie? 

[V1=01/02] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V5_01 VMBO 

V5_02 HAVO 

V5_03 VWO 

V5_04 Praktijkonderwijs (PRO) 

V5_05 Speciaal onderwijs, cluster 1 

V5_06 Speciaal onderwijs, cluster 2 

V5_07 Speciaal onderwijs, cluster 3 

V5_08 Speciaal onderwijs, cluster 4 

V6. Bent u zelf in dit/deze onderwijstype(n) werkzaam in de onderbouw of bovenbouw? 

U kunt meer antwoorden kiezen en op die manier ook combinaties aangeven. 

havo/vwo 

onderbouw klas 1, 2 en 3 

bovenbouw klas 4, 5 (en 6) 

vmbo en pro 

onderbouw klas 1 en 2 

bovenbouw klas 3 en 4 

[V5_01=1/V5_02=1/V5_03=1/V5_04=1] 

01 Onderbouw 

02 Bovenbouw 

03 N.v.t. [exclusief] 

 

V6a VMBO 

V6b HAVO 

V6c VWO 

V6d Praktijkonderwijs (PRO) 

  



V7. In welke vmbo leerweg(en) bent u werkzaam binnen deze locatie? [V5_01=1] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V7_01 Theoretische leerweg 

V7_02 Gemengde leerweg 

V7_03 Kaderberoepsgerichte leerweg 

V7_04 Basisberoepsgerichte leerweg 

V7_05 Leerwegondersteunend onderwijs 

V8. In welk(e) type(n) voorbereidend wetenschappelijk onderwijs bent u werkzaam binnen deze 

locatie? [V5_03=1] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V8_01 Atheneum 

V8_02 Gymnasium 

V9. Is er op uw school(locatie) een veiligheidsbeleid? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V10. Wie zijn betrokken bij het opstellen van het veiligheidsbeleid? [V9=01] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V10_01 Management 

V10_02 Docenten 

V10_03 Specifieke interne functies [i: Zoals vertrouwenspersoon, arbopreventiemedewerker, 

zorg- of veiligheidscoördinator, interne begeleider etc.] 

V10_04 Medezeggenschapsraad 

V10_05 Overige personeelsleden 

V10_06 Ouderraad 

V10_07 Overige ouders 

V10_08 Leerlingenraad 

V10_09 Overige leerlingen 

V10_10 Externe partijen [i: Bijvoorbeeld: jeugdwerker/jeugdzorg, politie en brandweer, 

schoolmaatschappelijk werk etc.] 

V10_11 Weet niet 

V10_12 Anders, namelijk: [invulveld] 

V11. Hoe beoordeelt u de effectiviteit van het veiligheidsbeleid? [V9=01] 

01 Goed 

02 Voldoende 

03 Niet goed/niet slecht 

04 Onvoldoende 

05 Slecht 

V12. Beantwoord a.u.b. onderstaande vragen. 

01 Ja 

02 Nee 

03 Ik weet het niet 

 

V12a Is de opvang, ondersteuning en eventuele nazorg voor slachtoffers van een agressie- of 

geweldsincident goed geregeld? 

V12b Is de aanpak van daders van agressie- en geweldsincidenten goed geregeld? 



V13. Zijn er op uw (school)locatie school- of gedragsregels voor leerlingen? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Ik weet het niet 

V14. Waar zijn de gedragsregels voor leerlingen beschikbaar? [V13=01] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V14_01 In de schoolgids 

V14_02 In de gang/hal 

V14_03 In de klaslokalen 

V14_04 Op het internet 

V14_05 Tijdens de uitreiking op ouderavond e.d. 

V15. Kunt u van de volgende situatie aangeven hoe vaak dit gebeurt op uw locatie? [V13=01] 

01 Nooit 

02 Bijna nooit 

03 Soms 

04 Vaak 

05 Altijd 

06 Weet niet 

 

V15a Bij het begin van het schooljaar formuleren leerlingen samen gedragsregels 

V16. Kunt u van de volgende situaties aangeven hoe vaak dit gebeurt op uw locatie? 

01 Nooit 

02 Bijna nooit 

03 Soms 

04 Vaak 

05 Altijd 

06 Weet niet 

 

V16a Docenten grijpen direct in wanneer nodig bij ongewenst gedrag van leerlingen 

V16b Onderwijs ondersteunend personeel grijpt direct in wanneer nodig bij ongewenst gedrag 

van leerlingen 

V16c Docenten steunen positief gedrag 

V17. Gedragsregels voor leerlingen worden gehandhaafd door [V13=01]: 

01 Nooit 

02 Bijna nooit 

03 Soms 

04 Vaak 

05 Altijd 

06 Weet niet 

 

V17a Leerlingen 

V17b Docenten 

V17c Onderwijs ondersteunend personeel 

V17d Schoolleiding 

  



V18. Kunt u aangeven in welke mate de volgende partijen verder betrokken zijn bij de actualisering 

van de school- of gedragsregels voor leerlingen? [V13=01] 

01 Nooit 

02 Bijna nooit 

03 Soms 

04 Vaak 

05 Altijd 

06 Weet niet 

 

V18a Management 

V18b Docenten 

V18c Specifieke interne functies [i: Zoals vertrouwenspersoon, arbopreventiemedewerker, zorg- 

of veiligheidscoördinator, interne begeleider etc.] 

V18d Medezeggenschapsraad 

V18e Overige personeelsleden 

V18f Ouderraad 

V18g Overige ouders 

V18h Leerlingenraad 

V18i Overige leerlingen 

V18j Externe partijen [i: Bijvoorbeeld: Jeugdwerker/jeugdzorg, politie en brandweer, 

schoolmaatschappelijk werk etc.] 

V18k Anders, namelijk: [invulveld] 

V19. Zijn er op uw school(locatie) expliciete school- of gedragsregels voor personeelsleden? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Ik weet het niet 

V20. Op welke terreinen zijn expliciete gedragsregels voor personeelsleden opgesteld? [V19=01] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V20_01 Taalgebruik richting leerlingen 

V20_02 Fysieke omgang met leerlingen in school 

V20_03 Fysieke omgang met leerlingen buiten school 

V20_04 Andere sociale omgang met leerlingen 

V20_05 Privé-gebruik van sociale media 

V20_06 Schoolgebruik van sociale media 

V20_07 Omgang met ouders/verzorgers van leerlingen 

V20_08 Omgang met collega's 

V20_09 Weet niet [exclusief] 

V20_10 Anders, namelijk: [invulveld] 

V21. In hoeverre worden gedragsregels voor personeelsleden gehandhaafd? 

[V19=01] 

01 Nooit 

02 In geringe mate 

03 Soms wel/soms niet 

04 In grote mate 

05 Altijd 

  



V22. Kunt u bij de volgende vragen aangeven of dit zo is op uw locatie? 

01 Nooit 

02 In geringe mate 

03 Soms wel/soms niet 

04 In grote mate 

05 Altijd 

06 Weet niet 

 

V22a Voelt u zich door uw collega’s gezien en gewaardeerd? 

V22b Voelt u zich door uw directie gezien en gewaardeerd? 

V23. Hoe veilig voelt u zich, dit schooljaar, in het algemeen op school? 

Wij bedoelen hier de sociale veiligheid. 

01 Heel onveilig 

02 Onveilig 

03 Niet onveilig/niet veilig 

04 Veilig 

05 Heel veilig 

V24. Hoe veilig voelt u zich, dit schooljaar, in, rond of op de volgende plaatsen? 

Wij bedoelen hier uw gevoel ten aanzien van de sociale veiligheid. 

Als een plaats niet aanwezig is, kies dan voor "niet aanwezig". 

01 Heel erg onveilig 

02 Onveilig 

03 Neutraal 

04 Veilig 

05 Heel erg veilig 

06 Niet aanwezig 

 

V24a In de klas 

V24b In studie- of werklokalen 

V24c Op de gangen 

V24d In de kantine leerlingen, aula 

V24e In de docentenkamer 

V24f In de toiletten 

V24g In de hal, kluisjes 

V24h In de gymzaal 

V24i Op het schoolplein 

V24j In de fietsenstalling, fietsenrekken 

V24k Op de parkeerplaats 

V24l In de schoolomgeving 

V24m Bij mij thuis 

V25. Overweegt u om ergens anders te gaan werken, als u de mogelijkheid zou hebben? 

01 Ja 

02 Nee 

V26. Is dit vanwege veiligheidsincidenten/de sociale veiligheidssituatie op en rond school? [V25=01] 

01 Ja, volledig 

02 Ja, maar ook om andere redenen 

03 Nee, vanwege een andere reden, namelijk: [invulveld] 

  



V27. Hoe beoordeelt u de ondersteuning van uw werkgever om uw werkplek veiliger te maken? 

Wij bedoelen hier de sociale veiligheid. 

01 Afwezig 

02 Onvoldoende 

03 Matig 

04 Voldoende 

05 Goed 

06 Niet van toepassing, ik ervaar geen onveiligheid 

V28. Is er, dit schooljaar, sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag, waarbij leerlingen 

in uw klassen betrokken zijn? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet ik niet 

V29. Hoe vaak is er, dit schooljaar, sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag, waarbij 

leerlingen in uw klassen betrokken zijn? [V28=01] 

01 1 keer per maand of minder 

02 1 keer per maand tot 1 keer per week 

03 Meer dan 1 keer per week 

04 1 keer per dag of vaker 

V30. In hoeverre is er sprake geweest van dezelfde dader(s) of slachtoffer(s) bij grensoverschrijdend 

seksueel gedrag, waarbij leerlingen in uw klassen betrokken zijn? 

Zijn het steeds dezelfde dader(s) geweest? [V28=01] 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Dit wisselt enigszins 

04 Dit wisselt sterk 

05 Weet ik niet 

V31. Zijn het steeds dezelfde slachtoffer(s) geweest? [V28=01] 

01 Altijd 

02 Vaak 

03 Dit wisselt enigszins 

04 Dit wisselt sterk 

05 Weet ik niet 

V32. Heeft u dit schooljaar wel eens pestgedrag gezien tussen leerlingen in uw klassen, waarbij een 

leerling systematisch en langdurig werd gepest (genegeerd, uitgesloten, uitgescholden, 

geroddeld, uitgelachen, bijnamen, etc.)? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet ik niet 

V33. [V32=01] Hoe vaak heeft u dit schooljaar pestgedrag gezien tussen leerlingen in uw klassen, 

waarbij een leerling systematisch en langdurig werd gepest (genegeerd, uitgesloten, 

uitgescholden, geroddeld, uitgelachen, bijnamen, etc.)? 

01 1 keer per maand of minder 

02 1 keer per maand tot 1 keer per week 

03 Meer dan 1 keer per week 

04 1 keer per dag of vaker 



V34. Bent u zelf op of rond school wel eens gepest? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1 x per maand 

03 1 x per maand of vaker 

04 1 x per week of vaker 

05 1 x per dag of vaker 

 

U heeft aangegeven (wel eens) te zijn gepest. 

De volgende vragen gaan hierover. 

 

V35. Op welke manier(en) bent u gepest? [V34>01]  

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V35a Fysiek (duwen, laten struikelen, stompen, schoppen, enz.) 

V35b Verbaal (uitschelden, roddelen, beledigende grapjes, bijnamen, uitlachen, enz.) 

V35c Materieel (spullen van u worden beschadigd, beklad, verstopt, enz.) 

V35d Relationeel (u wordt buitengesloten, genegeerd, mag niet meedoen) 

V35e Cyberpesten: via telefoon, pc, internet (foto’s, teksten of video’s via bv. Whatsapp, 

Instagram, Snapchat, Facebook, e-mail) 

V35f Anders, namelijk: [invulveld] 

V36. Wie was/waren de dader(s)? [V34>01] 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V36a Leerling(en) van school 

V36b Leerkracht(en) van school 

V36c Andere personeelsleden van school 

V36d Familieleden van leerlingen 

V36e Andere personen in schoolcontext 

V37. Waarom gebeurde het? [V34>01] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V37_01 Vanwege mijn uiterlijk 

V37_02 Vanwege mijn huidskleur 

V37_03 Vanwege mijn land van herkomst 

V37_04 Vanwege mijn gedrag 

V37_05 Vanwege mijn beperking 

V37_06 Vanwege mijn geloof of niet gelovig zijn 

V37_07 Omdat ik een man of vrouw ben 

V37_08 Omdat ik homoseksueel/lesbisch of biseksueel ben 

V37_09 Omdat ik transgender ben 

V37_10 Voor de kick 

V37_11 Om geld 

V37_12 Weet niet [exclusief] 

V37_13 Om een andere reden, namelijk: [invulveld] 



V38. Aan wie heeft u dit gemeld? [V34>01] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V38_01 Ouders/verzorgers 

V38_02 Leerkracht 

V38_03 Conciërge/administratie 

V38_04 Vertrouwenspersoon van school 

V38_05 Leidinggevende of schoolleiding 

V38_06 Politie 

V38_07 Aan niemand gemeld [exclusief] 

V38_08 Anders, namelijk: [invulveld] 

V39. Is er iets met uw melding gedaan? [V38_07=0] 

01 Ja, en het probleem is opgelost, ik word niet meer lastiggevallen 

02 Ja, maar het probleem is er nog steeds, ik word nog steeds lastiggevallen 

03 Nee 

V40. Hoe vaak bent u op of rond school slachtoffer geweest van discriminatie door de volgende 

personen? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V40a Leerling(en) van school 

V40b Docent(en) van school 

V40c Andere personeelsleden van school 

V40d Familieleden van leerlingen 

V40e Andere personen in schoolcontext  

V41. [V40 is niet 01]Waarom werd u gediscrimineerd? 

(Meerdere antwoorden mogelijk.) 

V41_01 Vanwege mijn huidskleur 

V41_02 Vanwege mijn land van herkomst 

V41_03 Vanwege mijn beperking 

V41_04 Vanwege mijn leeftijd 

V41_05 Vanwege mijn geloof of niet gelovig zijn 

V41_06 Omdat ik een man of vrouw ben 

V41_07 Omdat ik homoseksueel/lesbisch of biseksueel ben 

V41_08 Omdat ik transgender ben 

V41_09 Om een andere reden, namelijk: [invulveld] 

V42. Hoe vaak bent u slachtoffer geweest van verbaal geweld op of rond school door de volgende 

personen? 

Met verbaal geweld bedoelen we: uitschelden; expres storen; extra luid zijn; lawaai maken  

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

  



V42a Leerling(en) van school 

V42b Docent(en) van school 

V42c Andere personeelsleden van school 

V42d Familieleden van leerlingen 

V42e Andere personen in schoolcontext 

V43. Hoe vaak bent u slachtoffer geweest van materieel geweld op of rond school, veroorzaakt door 

de volgende personen? 

Met materieel geweld bedoelen we: bekrassen of beschadigen van spullen; bespuiten of 

besmeuren van spullen; verstoppen of wegmaken; vernielen; stelen. 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V43a Leerling(en) van school 

V43b Docent(en) van school 

V43c Andere personeelsleden van school 

V43d Familieleden van leerlingen 

V43e Andere personen in schoolcontext  

V43f Een onbekende (anoniem) 

V44. Hoe vaak zijn er spullen of materialen van u op of rond school gestolen door de volgende 

personen? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V44a Leerling(en) van school 

V44b Docent(en) van school 

V44c Andere personeelsleden van school 

V44d Familieleden van leerlingen 

V44e Andere personen in schoolcontext  

V44f Een onbekende (anoniem) 

V45. Hoe vaak is er op of rond school ingelogd op uw computer, e-mailaccount of sociale media 

account zonder dat u dat wist of toestemming had gegeven (om uw gegevens te bekijken, 

veranderen of wissen) door de volgende personen? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V45a Leerling(en) van school 

V45b Docent(en) van school 

V45c Andere personeelsleden van school 

V45d Familieleden van leerlingen 

V45e Andere personen in schoolcontext  

V45f Een onbekende (ik weet niet wie dit heeft gedaan) 



V46. Hoe vaak bent  u op of rond school bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang gemaakt in een 

rechtstreeks contact door de volgende personen (n.b. zónder wapen)? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V46a Leerling(en) van school 

V46b Docent(en) van school 

V46c Andere personeelsleden van school 

V46d Familieleden van leerlingen 

V46e Andere personen in schoolcontext 

V47. Hoe vaak bent u op of rond school weleens online bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang 

gemaakt (via sociale media, e-mail, etc.) door de volgende personen? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V47a Leerling(en) van school 

V47b Docent(en) van school 

V47c Andere personeelsleden van school 

V47d Familieleden van leerlingen 

V47e Andere personen in schoolcontext 

V47f Een onbekende (anoniem) 

V48. Hoe vaak bent u slachtoffer geweest van licht lichamelijk geweld op of rond school, veroorzaakt 

door de volgende personen? 

Met licht lichamelijk geweld bedoelen we geweld zonder serieuze verwonding tot gevolg 

(bijvoorbeeld : expres aanstoten of pijn doen; met opzet duwen of schoppen; met opzet laten 

struikelen; opzettelijk stompen; slaan). 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V48a Leerling(en) van school 

V48b Docent(en) van school 

V48c Andere personeelsleden van school 

V48d Familieleden van leerlingen 

V48e Andere personen in schoolcontext 

V49. Hoe vaak bent u slachtoffer geweest van grof lichamelijk geweld op of rond school, veroorzaakt 

door de volgende personen? 

Met grof lichamelijk geweld bedoelen we geweld met een serieuze verwonding tot gevolg zoals 

een blauw oog, bloedneus of erger (bijvoorbeeld: vechten; in elkaar slaan of aftuigen). 
 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 



03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V49a Leerling(en) van school 

V49b Docent(en) van school 

V49c Andere personeelsleden van school 

V49d Familieleden van leerlingen 

V49e Andere personen in schoolcontext 

V50. Hoe vaak bent u op of rond school met een wapen bedreigd of bang gemaakt door de volgende 

personen? Bijvoorbeeld met een stuk hout, een schaar of een mes.  

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V50a Leerling(en) van school 

V50b Docent(en) van school 

V50c Andere personeelsleden van school 

V50d Familieleden van leerlingen 

V50e Andere personen in schoolcontext 

V51. Hoe vaak bent u op of rond school expres met een wapen verwond door de volgende personen? 

Bijvoorbeeld met een stuk hout, een schaar of een mes.  

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V51a Leerling(en) van school 

V51b Docent(en) van school 

V51c Andere personeelsleden van school 

V51d Familieleden van leerlingen 

V51e Andere personen in schoolcontext 

V52. Hoe vaak bent u op of rond school slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

in de vorm van opmerkingen door de volgende personen? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V52a Leerling(en) van school 

V52b Docent(en) van school 

V52c Andere personeelsleden van school 

V52d Familieleden van leerlingen 

V52e Andere personen in schoolcontext 

  



V53. Hoe vaak bent u  op of rond school slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

in de vorm van fysieke incidenten door de volgende personen? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V53a Leerling(en) van school 

V53b Docent(en) van school 

V53c Andere personeelsleden van school 

V53d Familieleden van leerlingen 

V53e Andere personen in schoolcontext 

V54. Hoe vaak bent u op of rond school slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

in de vorm van het verspreiden van seksuele afbeeldingen door de volgende personen? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

 

V54a Leerling(en) van school 

V54b Docent(en) van school 

V54c Andere personeelsleden van school 

V54d Familieleden van leerlingen 

V54e Andere personen in schoolcontext 

V55. Hoe vaak heeft iemand op of rond school u drugs of verdovende middelen toegediend zonder dat 

u dat wilde of dat u dat wist? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker 

V56. [V42 tm V55: ten minste 1x “minder dan 1x per maand”] [Dus niet pesten en discriminatie, want 

daar werd al op doorgevraagd] 

U heeft aangegeven slachtoffer te zijn geweest van een of meer vormen van geweld. 

Het gaat om de tijd vanaf de zomervakantie tot nu. 

Op welke plaats(en) gebeurde het geweld? 

 

01 Nooit 

02 Soms 

03 Vaak 

04 Altijd 

 

V56a In de klas 

V56b Op de gangen 

V56c In de overblijfruimte leerlingen 

V56d In de leerkrachten-/directiekamer 

V56e In de toiletten 

V56f In de gymzaal 



V56g Op het schoolplein 

V56h In de fietsenstalling, fietsenrekken 

V56i Op de parkeerplaats 

V56j In de schoolomgeving 

V57. Waarom gebeurde het? 

[ V42 tm V55: ten minste 1x “minder dan 1x per maand”] 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

V57_01 Vanwege mijn uiterlijk 

V57_02 Vanwege mijn huidskleur 

V57_03 Vanwege mijn land van herkomst 

V57_04 Vanwege mijn gedrag 

V57_05 Vanwege mijn handicap 

V57_06 Vanwege mijn geloof of niet gelovig zijn 

V57_07 Omdat ik een man of vrouw ben 

V57_08 Omdat ik homoseksueel/lesbisch of biseksueel ben 

V57_09 Omdat ik transgender ben 

V57_10 Voor de kick 

V57_11 Om geld 

V57_12 Anders: [invulveld] 

V58. Aan wie heeft u dit gemeld?  

[V42 tm V55: ten minste 1x “minder dan 1x per maand”] 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V58_01 Ouders/verzorgers 

V58_02 Leerkracht 

V58_03 Conciërge/administratie 

V58_04 Vertrouwenspersoon van school 

V58_05 Leidinggevende of schoolleiding 

V58_06 Politie 

V58_07 Aan niemand gemeld 

V58_08 Anders: [invulveld] 

V59. Is er iets met uw melding gedaan? [V58_07=0] 

01 Ja, en het probleem is opgelost, ik word niet meer lastiggevallen 

02 Ja, maar het probleem is er nog steeds, ik word nog steeds lastiggevallen 

03 Nee 

V60. [V42 tm V55: ten minste 1x “minder dan 1x per maand”] [Hier pesten en discriminatie wél 

toevoegen, indien die van toepassing waren.] 

Hieronder staan de incidenten waar u mee te maken heeft gehad. Kunt u per incident aangeven 

hoeveel impact de gebeurtenissen op u hebben gehad? 

 

01 Geen impact 

02 Weinig impact 

03 Redelijke impact 

04 Ernstige impact 

05 Zeer ernstige impact 

 

V60a Gepest  

V60b Gediscrimineerd  

V60c Verbaal geweld (uitschelden; expres storen; extra luid zijn; lawaai maken (maar niet: 

structureel of langdurig gepest worden, bedreigd worden). 



V60d Materieel geweld (bekrassen of beschadigen van spullen; bespuiten of besmeuren van 

spullen; verstoppen of wegmaken; vernielen) 

V60e Diefstal van uw spullen 

V60f Inlog zonder toestemming op uw computer, e-mailaccount of sociale media account (om 

uw gegevens te bekijken, kopiëren, veranderen of wissen) 

V60g In rechtstreeks contact bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang gemaakt zónder 

wapen 

V60h Online bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang gemaakt (via sociale media, e-mail, 

etc.) 

V60i Licht lichamelijk geweld (zonder serieuze verwonding tot gevolg, bijvoorbeeld expres 

aanstoten of pijn doen; duwen of schoppen; met opzet laten struikelen; stompen; slaan) 

V60j Grof lichamelijk geweld (met een serieuze verwonding tot gevolg zoals een blauw oog, 

bloedneus of erger. Bijvoorbeeld: vechten; in elkaar slaan of aftuigen) 

V60k Met een wapen bedreigd of bang gemaakt (bijvoorbeeld met een stuk hout, een schaar of 

een mes)  

V60l Met een wapen expres verwond (bijvoorbeeld met een stuk hout, een schaar of een mes) 

V60m Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de vorm van opmerkingen 

V60n Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de vorm van een fysiek incident 

V60o Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de vorm van het verspreiden van seksuele 

afbeeldingen 

V60p Toediening drugs of verdovende middelen zonder dat u dat wilde of dat u dat wist 

V61. Heeft u weleens problemen (spanningen) meegemaakt op of rond school tussen groepen 

leerlingen. Bijvoorbeeld tussen groepen met en zonder migratieachtergrond of verschillende 

migratieachtergronden, tussen groepen met verschillende religies of geen religie, tussen groepen 

leerlingen van uw school en die van een andere school, etc. 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker  

V62. Is er op uw locatie wel eens sprake geweest van een anonieme dreiging met een gerichte 

geweldsdaad, geuit via brief, telefoon of internet (bijvoorbeeld e-mail, forum of 

chatprogramma)? Het gaat hierbij om een dreiging met geweld, waarbij de locatie bewust is 

gekozen en waarvan zoveel mogelijk leerlingen en/of leerkrachten het slachtoffer dienen te 

worden. Een individuele dreiging van een (oud)leerling tot een docent behoort hier dus niet toe. 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker  

V63.  Heeft u op of rond school weleens incidenten meegemaakt vanwege extremisme (bijvoorbeeld 

religieus extremisme, wit extremisme of andere vormen van extremisme of radicalisering)? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1x per maand 

03 1x per maand of vaker 

04 1x per week of vaker 

05 1x per dag of vaker  

  



V64. In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling? 

 

Als er sprake zou zijn van pesten of geweld tegen mij, dan word ik goed opgevangen door.... 

01 Helemaal mee oneens 

02 Mee oneens 

03 Niet mee oneens/niet mee eens 

04 Mee eens 

05 Helemaal mee eens 

06 Weet ik niet 

 

V64a …docent(en) van school 

V64b …andere personeelsleden van school 

V64c …schoolleiding (bijv. directeur/sectorhoofd/(con)rector) 

V64d …vertrouwenspersoon van school 

V65. Waar moet volgens u de veiligheid worden vergroot? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V65_01 In de klas 

V65_02 In studie- of werklokalen 

V65_03 Op de gangen 

V65_04 In de kantine leerlingen, aula 

V65_05 In de docentenkamer 

V65_06 In de toiletten 

V65_07 In de hal, kluisjes 

V65_08 In de gymzaal 

V65_09 Op het schoolplein 

V65_10 In de fietsenstalling, fietsenrekken 

V65_11 Op de parkeerplaats 

V65_12 In de schoolomgeving 

V65_13 Het is goed zo [exclusief] 

V66. Heeft u de afgelopen twee jaar een training of opleiding gevolgd met betrekking tot… 

01 Ja 

02 Nee 

 

V66a …omgang met agressie en geweld 

V66b …pesten 

V66c …de bevordering van de sociale veiligheid op uw locatie 

V66d …positief schoolklimaat 

V67. Heeft u de afgelopen twee jaar vanuit school een instructie of voorlichting gekregen over… 

01 Ja 

02 Nee 

 

V67a …omgang met agressie en geweld 

V67b …pesten 

V67c …de bevordering van de sociale veiligheid op uw locatie 

V67d …positief schoolklimaat 

  



V68. Welke activiteiten worden in uw school aangeboden om een positief schoolklimaat te 

bevorderen? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V68_01 School-brede programma’s zoals “De Vreedzame School” en “SWPBS” 

V68_02 Sociale vaardigheidstrainingen voor individuen of groepen 

V68_03 Mentoraatsprogramma’s 

V68_04 Naschoolse activiteiten (theater, muziek, sport) 

V68_05 Geen [exclusief] 

V68_06 Anders: [invulveld] 

V69. Heeft u dit schooljaar verzuimd vanwege ziekte of een andere reden? 

01 Ja 

02 Nee 

V70. In welke mate is dit verzuim geweest als gevolg van pesten of geweld? [V69=01] 

01 Helemaal niet 

02 In geringe mate 

03 In gemiddelde mate 

04 In grote mate 

05 Volledig 

V71. We leggen u nu een paar stellingen voor over de gevolgen van de coronamaatregelen. Geef aan in 

hoeverre u het hiermee eens bent  

[Grid 1 t/m 5, helemaal mee eens - helemaal niet mee eens] 

V71a Ik vind het geen probleem als de lessen online zijn 

V71b Ik mis de leerlingen als de lessen online zijn 

V71c Ik heb minder contact met collega’s dan normaal als de lessen online zijn 

V71d Ik heb minder contact met leerlingen dan normaal als de lessen online zijn 

V71e Tijdens een periode van online onderwijs heb ik goed in de gaten als het met leerlingen 

wat minder goed gaat 

V71f Ik voel me vaker eenzaam als de lessen online zijn 

V71g Ik vind het belangrijk dat leerlingen hun camera aanzetten tijdens online onderwijs 

V71h Als de lessen online zijn, wordt er minder gepest dan normaal 

V71i Ik ben niet bang met corona besmet te worden wanneer het onderwijs (weer) fysiek is 

V72. Praat u even vaak individueel met leerlingen waar u mentor over bent als de lessen online zijn? 

01 Nee, veel minder vaak dan normaal 

02 Nee iets minder vaak dan normaal 

03 Ja, even vaak als normaal 

04 Nee, iets vaker dan normaal 

05 Nee, veel vaker dan normaal 

V73. Is er op uw school beleid voor het in de gaten houden van het welzijn van leerlingen tijdens een 

periode van online les?  

01 Ja, namelijk [open] 

02 Nee, want [open] 

V74. Verplicht u leerlingen de camera aan te zetten tijdens online onderwijs? 

01 Ja, altijd 

02 Ja, soms 

03 Nee 

 



V75. Tot slot willen we u vragen hoe het voor u was dat de school gesloten is (geweest) vanwege 

coronamaatregelen. Waar liep u bijvoorbeeld tegen aan, en wat was er juist positief? [open] 

2 Achtergrondkenmerken 

Hierna volgt een aantal vragen over uw persoonlijke achtergrond. Uw antwoorden op de vragen worden 

strikt anoniem en vertrouwelijk behandeld. Wij wijzen er graag op dat uw school géén overzicht krijgt 

van de resultaten van deze achtergrondvragen – dus ook geen totaaloverzicht over de groep 

respondenten.  

 

Het is dan ook niet mogelijk dat binnen uw school uit dit onderzoek bekend wordt dát er medewerkers 

in de school zijn met een bepaalde achtergrond, zoals bijvoorbeeld een bepaalde herkomst, geaardheid, 

of geloofsovertuiging. 

 

Het is van groot belang om deze vragen wel te stellen, omdat wij daarmee op landelijk niveau kunnen 

onderzoeken of bepaalde groepen personeelsleden in het onderwijs meer of minder te maken krijgen 

met geweld en zich meer of minder veilig voelen. Dit kan aanleiding zijn om vervolgens gericht beleid of 

maatregelen in te voeren om knelpunten voor deze doelgroepen te verhelpen. 

 

V76. Wat is uw leeftijd? 

[invulveld] 

 

V77. Wat is uw seksuele oriëntatie? 

01 Ik ben heteroseksueel 

02 Ik ben homoseksueel of lesbisch 

03 Ik ben biseksueel 

04 Ik geef hier geen antwoord 

V78. Welk geslacht is er bij uw geboorte geregistreerd? 

01 Man 

02 Vrouw 

03 Niet geregistreerd 

04 Dat wil ik liever niet zeggen 

V79. Hoe identificeert u zichzelf? 

01 Ik voel me een man 

02 Ik voel me een vrouw 

03 Ik voel me geen van beide 

04 Ik voel me zowel man als vrouw 

05 Ik voel me anders, namelijk [invulveld] 

06 Dat wil ik liever niet zeggen 

V80. Bent u gelovig? 

 

Indien u 'Ja, anders namelijk:' kiest, licht deze keuze dan toe in het bijbehorende tekstvak. 

01 Ja, christelijk (bv.: katholiek, protestants, hervormd, gereformeerd) 

02 Ja, islamitisch (moslim) 

03 Nee 

04 Ja, anders namelijk: [invulveld] 

  



V81. Gaat u vanwege uw geloof naar een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis? 

[V80.03=0] 

01 Nee 

02 Ja, ongeveer een of twee keer per jaar 

03 Ja, ongeveer een keer per maand 

04 Ja, wekelijks of vaker 

V82. In welk land bent u geboren? 

01 Nederland  

02 Indonesië  

03 Duitsland 

04 Marokko 

05 Turkije 

06 Suriname 

07 Antillen 

08 België 

09 Polen 

10 Weet ik niet 

11 Ander land, namelijk: [invulveld] 

V83. In welk land is uw moeder geboren? 

01 Nederland 

02 Indonesië 

03 Duitsland 

04 Marokko 

05 Turkije 

06 Suriname 

07 Antillen 

08 België 

09 Polen 

10 Weet ik niet 

11 Ander land, namelijk: [invulveld] 

V84. In welk land is uw vader geboren? 

01 Nederland 

02 Indonesië 

03 Duitsland 

04 Marokko 

05 Turkije 

06 Suriname 

07 Antillen 

08 België 

09 Polen 

10 Weet ik niet 

11 Ander land, namelijk: [invulveld] 

  



V85. In welk land voelt u zich het meest thuis? 

01 Nederland 

02 Indonesië 

03 Duitsland 

04 Marokko 

05 Turkije 

06 Suriname 

07 Antillen 

08 België 

09 Polen 

10 Weet ik niet 

11 Ander land, namelijk: [invulveld] 

 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan de enquête. 


