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Hoofdstuk 1: Inleiding / Effecten Anti-pestprogramma’s  

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert 
onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek 
en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering 
van het onderwijs. 
 
Binnen het NRO zijn er vier typen onderzoeksprogramma’s met elk een eigen 
programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. 
Het overkoepelende programma doorkruist de andere programma’s. Deze oproep tot 
het indienen van voorstellen (‘call for proposals’) valt onder verantwoordelijkheid 
van de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) van het 
NRO. 
 
Deze ‘call for proposals’ geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen 
van financiering, en de beoordeling en selectie daarvan, voor onderzoek naar de 
effecten van anti-pestprogramma’s. Onderzoekers worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze financieringsronde.  

 

1.2 Beschikbaar budget 

Het beschikbare budget bedraagt € 890.000. Hiervan wordt maximaal één aanvraag 
gehonoreerd. 

    

 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 3 februari 2015, 

12.00 uur. 
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2 Doel 

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren 
van onderzoek naar de effecten van tien geselecteerde anti-pestprogramma’s. Het 
Ministerie van OCW stelt hiervoor budget beschikbaar, en heeft het NRO verzocht 
om dit onderzoek uit te zetten.   
 
Het doel is om op basis van dit onderzoek bij te dragen aan een vermindering van 
het vóórkomen van pesten op school en van de negatieve effecten daarvan op 
leerlingen.   

2.1 Anti-pestprogramma’s  

De Commissie Anti-pestprogramma’s heeft 61 anti-pestprogramma’s beoordeeld in 
de periode januari-april 2014. Hiervan zijn er negen voorlopig goedgekeurd en 
hebben er vier potentie.1 De Commissie heeft de anti-pestprogramma’s beoordeeld 
aan de hand van drie criteria: 

1. Theoretische onderbouwing –  onder andere actuele theoretisch inzichten; het 
programma is gericht op het voorkomen en/of verminderen van pesten; 
definitie van pesten, omschrijving van de doelgroep 

2. Empirische onderbouwing – onderzoeksdesign, betrouwbare en valide 
instrumenten, bereik doelgroep, adequate statistische technieken 

3. Randvoorwaarden – handleiding, benodigde competenties gebruikers 
 

In de eerste beoordelingsronde zijn programma’s voorlopig goedgekeurd wanneer 
voldaan werd aan criteria 1 en 3. Voor de empirische onderbouwing, het tweede 
criterium, is bij vrijwel alle programma’s nader effectonderzoek gewenst. Na 
uitvoering van dit onderzoek zal de Commissie Anti-pestprogramma’s beoordelen of 
de anti-pestprogramma’s voldoende empirisch zijn onderbouwd. De commissie zal 
ook de andere criteria weer beoordelen; deze vallen buiten het bestek van het 
onderhavige onderzoek.  
 
In de kamerbrief over het Plan van aanpak tegen pesten van 27 mei 2014 heeft de 
staatssecretaris van OCW toegezegd de effecten van deze veelbelovende anti-
pestprogramma’s te laten onderzoeken, gecoördineerd door het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 
In opdracht van het NRO heeft Oberon voorbereidende werkzaamheden verricht 
voor het uitzetten van dit onderzoek. Op basis van gesprekken met experts en 
betrokkenen2  zijn algemene uitgangspunten en een programma van eisen 
opgesteld, waaraan voorstellen voor effectonderzoek naar anti-pestprogramma’s 
moeten voldoen.  

 

1 D. Wienke, I. Anthonijsz, S. Abrahamse, W. Daamen, A. Nieuwboer (2014). Beoordeling anti-
pestprogramma’s. Rapportage van de commissie voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
2  Concepteisen zijn besproken met de Commissie Anti-pestprogramma’s, programmaeigenaren, 
onderzoekers, wetenschappelijk experts en het Ministerie van OCW.  
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2.1.1 Algemene uitgangspunten voor effectonderzoek naar anti-pestprogramma’s 

 
Doel van het effectonderzoek 
Het onderzoek richt zich op het effect van de anti-pestprogramma’s, op het 
verminderen van het voorkomen van pesten op leerlingniveau. Veel anti-
pestprogramma’s hebben een bredere doelstelling, maar in dit onderzoek staat 
specifiek het effect op pesten en gepest worden centraal.  
De centrale onderzoeksvraag luidt: 
Wat is het effect van anti-pestprogramma’s op het verminderen van het voorkomen 
van pesten? 
Deelvragen zijn: 

- Hoe groot zijn de effecten van de anti-pestprogramma’s?  
- Voor welke doelgroep treedt dit effect op? 
- Onder welke condities treedt dit effect op? 
- Wat zijn de verklarende/werkzame factoren voor het effect? 

 
Selectie van te onderzoeken programma’s 
De NRO-subsidie is bedoeld voor onderzoek naar de programma’s die door de 
Commissie Anti-pestprogramma’s voorlopig goedgekeurd zijn of potentie hebben.  
Bij twaalf van deze programma’s is de empirische onderbouwing nog onvoldoende: 
er loopt nog geen onderzoek of er is een aanvulling gewenst op verricht of lopend 
effectonderzoek. Bij één programma, KiVa, is onafhankelijk wetenschappelijk 
effectonderzoek afgerond. Programma’s ‘De Vreedzame School’ en ‘Online 
Pestkoppen Stoppen’ hebben zich teruggetrokken uit het NRO onderzoek om voor 
hen moverende redenen. Dat betekent dat het uit te zetten onderzoek zich richt op 
de volgende tien anti-pestprogramma’s: 
PRIMA, Kanjertraining, Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD), Taakspel, 
Alles Kidzzz, Plezier op school, Sta Sterk, School Wide Positive Behavior Support 
(SWPBS), Omgaan met elkaar, Zippy’s vrienden. Zie de Bijlage voor een korte 
beschrijving van de programma’s. 
 
De tweede, derde en vierde deelvraag zullen onderzoek vereisen dat specifiek is 
voor een programma. Toch is er aanleiding om te kijken naar de mogelijkheden om 
effectonderzoek te verrichten naar een aantal programma’s in één project, met 
name gezien de eerste deelvraag die voor alle programma’s om een zo gelijk 
mogelijke effectmeting en -maat vraagt. 
 
Combinaties kunnen mogelijk zijn bij:  

1. Programma’s die zich richten op dezelfde leeftijdsgroep of hetzelfde schooltype 
(PO en/of VO) 

2. Programma’s die complementair zijn in hun aanpak: enerzijds zijn er 
schoolbrede programma’s, anderzijds individueel gerichte programma’s; 
meestal hebben de schoolbrede programma’s een preventief doel en zijn de 
individuele programma’s meer curatief. 

 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om tot een ranking van onderzochte anti-
pestprogramma’s te komen. Er is geen behoefte aan een onderlinge vergelijking. 
Doel van het onderzoek is vast te stellen hoe groot de eventuele effecten van een 
programma zijn en welke factoren deze effecten verklaren, niet om vast te stellen 
wat het beste programma is.   
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2.1.2 Methodologische en inhoudelijke eisen aan effectonderzoek 

De Commissie Anti-pestprogramma’s heeft de anti-pestprogramma’s beoordeeld aan 
de hand van de al eerder beschreven drie criteria: theoretische onderbouwing, 
empirische onderbouwing en randvoorwaarden.  
 
Wetenschappelijk effectonderzoek is vereist voor een (positieve) beoordeling op 
criterium 2 ‘empirische onderbouwing’. Hieronder beschrijven we aan welke 
methodologische en inhoudelijke eisen dit onderzoek dient te voldoen. Hierbij gelden 
de volgende indicatoren: 

- Inhoudelijke focus 
- Doelgroep 
- Representativiteit 
- Onderzoeksdesign 
- Controlegroep 
- Onderzoeksinstrumenten 
- Looptijd  
- Analysetechnieken 
- Effectgrootte 
- Statistische power 

 
Hieronder worden deze indicatoren geconcretiseerd. Bij sommige indicatoren wordt 
een norm geformuleerd waaraan de onderzoeksvoorstellen dienen te voldoen, om 
een positieve beoordeling te krijgen. Voor de indicatoren die vallen onder doelgroep, 
uitkomstmaat, controlegroep en onderzoeksinstrumenten gelden strikte normen, 
waar onderzoekers niet van de gestelde eisen kunnen afwijken. Voor de overige 
indicatoren is er een mogelijkheid om van de norm af te wijken, indien de 
onderzoeker aannemelijk maken dat de kwaliteitsstandaard die zij hanteren hieraan 
minstens equivalent is en zodoende de garantie biedt dat de onderzoeksresultaten 
van goede kwaliteit zullen zijn. Op deze manier wordt geborgd dat de programma’s 
na afronding van het effectonderzoek (en bij positieve bevindingen) voldoen aan 
criterium 2 (‘empirische onderbouwing’). 
 
Inhoudelijke focus: onderzoek richt zich op effecten op pesten 
Programma’s kunnen van elkaar verschillen in doelstelling. Sommige programma’s 
hebben een brede doelstelling, zoals het vergroten van sociale veiligheid. Andere 
programma’s richten zich heel specifiek op het voorkomen en tegengaan van pesten, 
soms zelfs op specifieke vormen van pesten. Het doel van dit onderzoek is niet om 
alle beoogde effecten te onderzoeken, maar alleen om de effecten op pesten vast te 
stellen. De uitkomstmaat heeft dan ook altijd betrekking op het verminderen van 
pesten (gepest worden en pesten). 
 
Onderzoek onder de doelgroep van het programma 
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd onder de doelgroep van het programma. 
Bijvoorbeeld: indien een programma bedoeld is voor leerlingen in basis- en 
voortgezet onderwijs, maar het onderzoek wordt uitsluitend gehouden onder 
basisschoolleerlingen, geldt een eventueel positief oordeel over de empirische 
onderbouwing uitsluitend voor het basisonderwijs. 
 
Onderzoek is representatief voor het Nederlandse onderwijs 
Een algemene eis aan het empirisch is dat het onderzoek in de Nederlandse 
onderwijscontext wordt uitgevoerd. Bij voorkeur wordt het onderzoek gericht op een 
groep scholen en leerlingen die representatief is voor de Nederlandse populatie, wat 
betreft regionale spreiding, kenmerken van de leerlingenpopulatie en denominatie. 
Het is niet wenselijk dat het onderzoek zich beperkt tot leerlingen met problematisch 
gedrag of problematische klassen. 
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Onderzoeksdesign 
De effectiviteit van een programma wordt vastgesteld met een (quasi-) 
experimenteel onderzoeksdesign. Bij voorkeur een pretest-posttest design met 
meerdere condities: een treatmentgroep per programma en een controlegroep, 
waarin zonder programma wordt gewerkt.  
Indien mogelijk wordt gewerkt met randomized controlled trials (RCT), waarbij 
leerlingen op basis van toeval aan de treatmentgroep of de controlegroep worden 
toegewezen. Dit is geen minimumnorm, maar wordt bij de beoordeling wel positief 
gewaardeerd. RCT-onderzoek binnen de onderwijscontext is niet altijd praktisch 
haalbaar. Het gebruiken van een ‘wachtlijstgroep’ als controlegroep kan tegemoet 
komen aan praktische en methodologische bezwaren. 
Alternatieve onderzoeksdesigns worden niet op voorhand uitgesloten. Indien voor 
een alternatief wordt gekozen, dient in het onderzoeksvoorstel onderbouwd te 
worden waarom dit equivalent is aan een (quasi-)experimenteel onderzoeksdesign.  
 
Controlegroep 
In het onderzoeksdesign dient altijd een controlegroep te worden opgenomen. Dit 
kan op verschillende manieren worden uitgewerkt. Daarbij moet in ieder geval 
worden aangetoond dat de controlegroep vergelijkbaar is met de experimentele 
groep op een aantal essentiële kenmerken.  
Bij het samenstellen van de controlegroep(en) dient rekening gehouden te worden 
met verschillen tussen de programma’s wat betreft de doelgroep. Er zijn 
preventieve, schoolbrede programma’s, en programma’s die zich specifiek richten op 
daders of slachtoffers van pesten. De controlegroep(en) dienen zo te worden 
samengesteld, dat ze –waar mogelijk- bruikbaar zijn als vergelijkingsgroep voor 
verschillende anti-pestprogramma’s. 
Uitgangspunt is dat de controlegroep(en) ‘care as usual’ ontvangen. In dit onderzoek 
betekent dit dat de controlegroep geen van de programma’s gebruikt die in 
2013/2014 zijn beoordeeld door de Commissie Anti-pestprogramma’s. In het 
onderzoeksvoorstel wordt aandacht besteed aan het monitoren van het gebruik van 
dergelijke programma’s, niet alleen bij de eerste meting, maar ook bij 
vervolgmetingen. 
 
Betrouwbare en valide instrumenten 
De afhankelijke variabele in het onderzoek is het verminderen van het vóórkomen 
van pesten. Om de mate van pesten op een valide manier te meten zijn er, volgens 
de Commissie Anti-pestprogramma’s, twee typen instrumenten bij uitstek geschikt 
voor onderzoek naar effecten van anti-pestprogramma’s: 1. Zelfrapportage, 2. 
Peernominaties. Het is noodzakelijk dat in het onderzoek beide instrumenten worden 
ingezet.  
Zelfrapportage – Leerlingen wordt gevraagd naar zelfrapportage over victimisatie. In 
de vraagstelling wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van pesten 
(fysiek, schelden, buitensluiten etc.).  
Peernominaties – Aan de leerlingen wordt gevraagd welke rollen hun klasgenoten 
vervullen bij het pesten (b.v. pester, slachtoffer, meeloper, aanmoediger, 
verdediger, outsider, helper).  
Op de site van het NJi staan bij het dossier Pesten voorbeelden van deze 
instrumenten: http://www.nji.nl/Pesten-Praktijk-Instrumenten.  
 
Bij de keuze van onderzoeksinstrumenten wordt rekening gehouden met de wijze 
waarop pesten door het programma wordt bestreden. Deze maakt deel uit van de 
theoretische onderbouwing (criterium 1). Sommige programma’s hebben een 
individueel gerichte aanpak, andere een meer groepsgerichte aanpak. Sommige 
programma’s richten zich op alle vormen van pesten, andere op één bepaalde vorm 
(b.v. cyberpesten). De meetinstrumenten dienen hierbij aan te sluiten. 
Instrumenten die een ander of breder meetdoel hebben, zoals sociale vaardigheden 
van leerlingen of sociale cohesie binnen een klas, zijn niet bruikbaar als alternatief 

http://www.nji.nl/Pesten-Praktijk-Instrumenten
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voor zelfrapportage en peernominaties over pesten, omdat ze geen uitspraken 
toelaten over de mate van pesten. Wel kunnen ze worden gebruikt als aanvulling, 
bijvoorbeeld om intermediaire effecten vast te stellen (b.v. coping, weerbaarheid).  
Instrumenten dienen betrouwbaar te zijn, dat wil zeggen dat verschillende metingen 
bij dezelfde personen een zelfde uitkomst moeten geven.  
Bij voorkeur worden daarom instrumenten gebruikt die al op betrouwbaarheid zijn 
onderzocht. Daarnaast wordt van het consortium verwacht een voorstel te doen dat 
aandacht besteedt aan een efficiënte afname.  
Onderzoek onder jonge kinderen vraagt bijzondere aandacht voor het 
onderzoeksinstrumentarium, omdat een schriftelijke vragenlijst voor hen niet 
bruikbaar is. Er zijn inmiddels alternatieven ontwikkeld, speciaal voor deze 
leeftijdsgroep. 3 
 
Looptijd onderzoek 
Het onderzoek heeft een looptijd van twee jaar; het dient te starten op 1 mei 2015, 
de eindrapportage dient uiterlijk op 1 mei 2017 te worden opgeleverd. Het 
onderzoek is zodanig opgezet, dat binnen deze termijn wordt vastgesteld of er 
effecten zijn op leerlingniveau.  
Bij de opzet houden onderzoekers er rekening mee dat de periode waarbinnen 
effecten verwacht kunnen worden, niet voor elk programma hetzelfde is. Sommige 
programma’s worden vooral ingezet naar aanleiding van pestincidenten en beogen 
binnen enkele maanden effecten. Programmaeigenaren van meer preventieve 
programma’s gaan doorgaans uit van een langere periode. 
 
Adequate statistische technieken 
Keuze van analysetechnieken hangt mede af van het design van het onderzoek. Bij 
interventies in het onderwijs ligt multiniveau-analyse vaak voor de hand, vanwege 
de geneste structuur (leerlingen binnen klassen, klassen binnen scholen).  
 
Effectgrootte wordt vastgesteld  
Van effectonderzoek wordt verwacht dat de effectgrootte wordt berekend, een 
statistische maat die aangeeft hoe sterk het effect van een interventie is op het 
verminderen van het voorkomen van pesten.  
 
Statistische power is voldoende 
De power van een statistische toets is de kans dat de nulhypothese terecht wordt 
verworpen. Met andere woorden: de kans dat, als een programma effect heeft, dat 
dit ook wordt aangetoond met een statistische toets. Voldoende power is belangrijk, 
omdat het onwenselijk is dat er geen effecten worden gevonden wanneer die er wel 
zijn. Een veel gehanteerde richtlijn voor de grootte van de power is dat deze 
minimaal 0,80 is. Van onderzoekvoorstellen wordt verwacht dat een poweranalyse is 
uitgevoerd.  

 

3 Verlinden, M. et al. Detecting bullying in early elementary school with a computerized peer-
nomination instrument. Psychological Assessment. Vol 26 (2), juni 2014, pp. 628-641. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen 
samenwerkingsverbanden, van (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) 
universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere 
onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Het consortium 
dient te bestaan uit ten minste twee en maximaal vijf onderzoeksinstellingen. 
 
Een aanvraag in deze financieringsronde telt een hoofdaanvrager en één tot vier 
medeaanvragers.  
 
Een onderzoeker kan in deze financieringsronde één maal als aanvrager optreden, 
hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.  
 
Er kunnen uitgewerkte aanvragen worden ingediend voor onderzoek naar de tien 
anti-pestprogramma’s die kansrijk worden geacht, maar tot nu toe niet voldoende 
empirisch zijn onderbouwd. In de aanvraag wordt voor elk van deze 
antipestprogramma’s aangegeven hoe het onderzoek naar dit programma wordt 
uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk dat onderzoek naar de verschillende 
antipestprogramma’s wordt gecombineerd, wanneer de programma’s daarvoor 
geschikt worden geacht. In het aanvraagformulier wordt u geacht het 
overkoepelende onderzoek te beschrijven, alsmede het onderzoek per programma, 
met eventuele clustering van onderzoek naar deze programma’s.    
 
Er wordt één aanvraag toegekend voor onderzoek naar alle tien anti-
pestprogramma’s. 
 
Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat OPRO-leden niet van deelname 
uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvrager’. In de 
beoordelingsprocedure zijn, conform de Gedragscode Belangenverstrengeling NWO, 
waarborgen voor mogelijke betrokkenheid van OPRO-leden ingebouwd. Leden van 
de beoordelingscommissie kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze financieringsronde is een budget van € 890.000 beschikbaar. Er kan één 
aanvraag worden gehonoreerd.  
 
Consortia kunnen voorstellen voor onderzoek indienen met een maximale looptijd 
van 24 maanden, waarin alle tien anti-pestprogramma’s worden onderzocht, 
waarvoor aanvullende empirische onderbouwing is gewenst.  
 
N.B. De uitvoering van anti-pestprogramma’s, zoals kosten voor lesmateriaal, 
scholing e.d., wordt niet gefinancierd. 
 
De NRO-subsidie kan uitsluitend worden aangewend voor de uitvoering van het 
onderzoek: instrumentconstructie, werving van scholen (inclusief eventuele 
vergoeding voor medewerking) gegevensverzameling, analyse en rapportage. De 
subsidie dient niet te worden aangewend voor de uitvoering van het programma, 
zoals ontwikkeling of aanschaf van materiaal, training van docenten. 
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Verder is de subsidie niet bedoeld om uitsluitend ingezet te worden voor onderzoek 
naar de implementatie van het programma. Het is wel wenselijk dat beschikbare 
registraties en evaluaties van de uitvoering van de programma’s benut worden om 
te onderbouwen dat programma’s uitgevoerd worden zoals bedoeld. De mate van 
implementatie kan immers een belangrijke verklaring bieden voor het al dan niet 
optreden van effecten van een programma. Het verdient daarom aanbeveling dat 
hier in het voorstel aandacht aan wordt besteed.  
 
Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 
materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. 

 
Personele kosten 
Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek aan 
te stellen personeel. Het betreft in elk geval de salariskosten van wetenschappelijk 
personeel en incidenteel van niet-wetenschappelijk personeel. Ook de salariskosten 
van medewerkers met een vast dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. 
Onder niet-wetenschappelijk personeel wordt personeel verstaan dat het onderzoek 
ondersteunt met specialistische niet-wetenschappelijke taken ten behoeve van het 
onderzoek, bijvoorbeeld computerprogrammering. Subsidie kan worden 
aangevraagd voor niet-wetenschappelijk personeel op mbo-, hbo- of academisch 
niveau. De inzet dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden, zowel wat betreft 
niveau, als wat betreft duur.  Administratief ondersteunende taken kunnen niet 
onder deze subsidie worden aangevraagd.  
 
Voor de tarieven wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 
 

- Personeel onder vaste tariefstelling 
De vergoeding voor senior wetenschappelijk personeel (zoals universitair 
docenten, postdocs), junior wetenschappelijk personeel (zoals promovendi, 
junior onderzoekers) en niet-wetenschappelijk personeel die worden 
aangesteld bij een universiteit wordt gebaseerd op de standaard 
salarisvergoedingen (zie het document “VSNU tabellen” op de 
financieringspagina van dit programma op de NWO-website) die jaarlijks in het 
kader van het ‘Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008’ worden 
overeengekomen met de VSNU. Het is mogelijk om meer ervaren 
personeelsleden in te schalen in een hoger salarisjaar. Deze hogere inschaling 
moet overeenkomen met het aantal dienstjaren of jaren ervaring en moet 
blijken uit de gegeven motivatie van de personele kosten. Daarbij is het van 
belang om bij een hogere inschaling het personeelslid niet buiten de schaal op 
te voeren: het 8e jaar geldt als maximum binnen een schaal; 
 

- Personeel onder vrije tariefstelling 
Indien een aanstelling niet aan de universiteit plaatsvindt, maar bij een 
hogeschool, een onderzoeksinstituut of andere deelnemende partij, is het 
mogelijk af te wijken van de standaardbedragen. Bij de begroting van 
dergelijke personele kosten mag worden uitgegaan van het brutosalaris 
volgens werkelijke inschaling en periodiek van de geldende CAO (voor zover 
van toepassing) en alle benodigde opslagen. Voor de personele inzet van 
universitaire hoofddocenten en hoogleraren die zijn aangesteld bij een 
universiteit geldt deze begrotingssystematiek ook, maar maximaal de 
opslagen die worden overeengekomen in het kader van het genoemde VSNU-
akkoord, met uitzondering van de indexering en de eindeprojectvergoeding.  

 
Deze tarieven zijn bindend; dit laat onverlet dat in de aangevraagde begroting de 
omvang en aard van de personele kosten dienen te worden gespecificeerd en 
beargumenteerd. 
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Materiële kosten 
Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor: 

- de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en 
gebruiks- en verbruiksgoederen; 

- het houden van enquêtes, het doen van experimenten en testonderzoek en 
het uitvoeren van observaties; 

- de aanschaf van databestanden; 
- reizen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek; 
- onkosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten en 

kennisoverdracht; 
- studentassistentie; 
- werving van scholen.  

 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 
worden.  
 
De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het 
onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat aantoonbaar uitgaat 
boven het normale gebruik: 

- kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 
technische hulp die tot het gebruikelijk voorzieningenpakket van een instituut 
gerekend worden; 

- kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra, alsmede voor het 
gebruik van laboratoria. 

 
Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn subsidiabel. Er 
kunnen derhalve geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten 
uit de toegekende subsidie worden bekostigd. 
 
Het is niet mogelijk om de kostenpost ‘onvoorzien’ op te nemen. 

Financiering 
Subsidie wordt toegekend en volledig uitbetaald aan de hoofdaanvrager. De 
uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de in de 
toekenningsbrief genoemde tranches. De laatste tranche wordt uitgekeerd na 
goedkeuring van het eindverslag en de financiële verantwoording. 
 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

Het aanvraagformulier voor de volledige subsidieaanvraag is te downloaden van de 
financieringspagina van deze subsidieronde op de NWO-website. Het formulier dient 
te worden ingediend via Iris. De uiterste datum voor het indienen van een 
onderzoeksvoorstel is 3 februari 2015, 12.00 uur. Zie paragraaf 4.1 voor meer 
informatie over de beoordelingsprocedure en het tijdpad. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Een uitgewerkte aanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en een 
aanvraagformulier. 

- De factsheet dient direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO 
ingevuld te worden.  

- De aanvraagformulieren staan op de financieringspagina van dit programma 
op de NWO-website. Deze formulieren dienen, zodra ingevuld, als PDF-
bestand toegevoegd te worden aan de Iris-factsheet.   
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Subsidieaanvragen dienen te worden opgesteld volgens de instructies in deze call for 
proposals en binnen het format van de voor deze subsidieronde te gebruiken 
formulieren. 
Aanvragen dienen in het Nederlands te worden opgesteld.   

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Van een hoofdaanvrager wordt verwacht dat hij/zij bereid is om de 
wetenschappelijke, organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor het te 
subsidiëren onderzoek op zich te nemen. Dit houdt onder meer in dat de 
hoofdaanvrager, indien subsidie wordt toegekend, zal zorgdragen voor de 
coördinatie van het onderzoek alsmede het tot stand komen van de 
voortgangsrapportage, het eindrapport, het wetenschappelijke eindverslag, 
financiële verantwoording en de juiste en volledige registratie van alle gerealiseerde 
output. 
 
Een toegekend onderzoeksproject dient op 1 mei 2015 te starten, anders kan het 
subsidiebesluit worden ingetrokken. De maximale looptijd van toegekend onderzoek 
is 24 maanden, waarbij 1 mei 2017 als deadline geldt voor het opleveren van het 
inhoudelijke onderzoeksrapport. 
  
De resultaten die voortkomen uit onderzoek vallend onder dit 
onderzoeksprogramma, dienen zoveel mogelijk vrij gepubliceerd te worden.  
 
Onderzoekers die onderzoek doen naar de effectiviteit van een anti-pestprogramma 
mogen niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het desbetreffende 
programma, en mogen geen belang hebben bij de uitkomst van dit onderzoek naar 
de tien programma’s.  
 
Voor zover in deze call for proposals niet geregeld, is de NWO-regeling subsidies 
(versie 1 mei 2011) van toepassing. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch 
aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in 
behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via 
zijn/haar eigen Irisaccount in te dienen. 
 
Indien de hoofdaanvrager nog geen Irisaccount heeft, dient deze dat minimaal een 
dag voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog op 
tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Irisaccount heeft, hoeft 
deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. 
 
Indien de hoofdaanvrager bij een organisatie werkt die niet is opgenomen in de 
database van Iris, kan dit gemeld worden bij het NRO-bureau via opro@nro.nl. De 
organisatie zal dan worden toegevoegd. Aangezien enige dagen nodig zijn om het 
verzoek te verwerken, dient dit uiterlijk een week voor de deadline van 3 februari 
2015 gemeld te worden. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris 
helpdesk. 

mailto:opro@nro.nl
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 
NWO-medewerkers is de NWO-Gedragscode Belangenverstrengeling van toepassing.  
 
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 
wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen 
van financiering. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 
http://www.nwo.nl/kwalificaties.  
 
De procedure bestaat uit de volgende stappen:  
− Publicatie van de call 
− Indiening van aanvragen  
− In behandeling nemen van de aanvraag 
− Interviews en beoordeling door de beoordelingscommissie 
− Besluitvorming door de programmaraad 
 

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise is besloten gebruik 
te maken van de mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling 
subsidies (versie 1 mei 2011) om een afwijkende selectieprocedure te volgen ten 
aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming. Dit houdt in dat de 
procedure zal worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van referenten. Tevens 
wordt geen gebruik gemaakt van een weerwoord. Om mogelijkheid te geven tot 
uitgebreid hoor en wederhoor is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid bij 
Artikel 2.2.7. van de NWO-regeling subsidies (versie 1 mei 2011) om interviews te 
houden met de aanvragers.  
 
Publicatie call for proposals 
Het uitgangspunt voor onderzoekers bij het opstellen van een aanvraag wordt 
gevormd door deze call for proposals en de daarbij behorende formulieren, zoals 
gepubliceerd op de financieringspagina van dit programma op de NWO-website. 

 
Voorlichtingsbijeenkomst call for proposals  
Onderzoekers krijgen op 20 november 2014 tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in 
Utrecht de mogelijkheid vragen te stellen aan de eigenaren van de anti-
pestprogramma’s en vragen aan het NRO te stellen over deze call for proposals. Dit 
kan aanvragers helpen bij het formuleren van de opzet van het onderzoek. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via opro@nro.nl.   

 
Indiening van uitgewerkte aanvraag  
Voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is een standaardformulier 
beschikbaar. Aanvragers dienen zich te houden aan de in dit formulier opgenomen 
vragen en de toelichting hierop, alsmede aan de richtlijnen voor het maximale aantal 
woorden. In dit formulier moet aangegeven worden hoe het onderzoek eruit ziet per 
anti-pestprogramma, of voor een combinatie van programma’s. Let op: alle anti-
pestprogramma’s dienen te worden onderzocht. 
Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient uiterlijk 3 februari 2015, 12.00 
uur, via Iris ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet meer mogelijk. 
Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een bevestiging.  

 
In behandeling nemen van de aanvraag  
Zo spoedig mogelijk na indiening krijgt de hoofdaanvrager bericht over het al dan 
niet in behandeling nemen van de aanvraag. Het NRO-bureau bepaalt dat aan de 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
mailto:opro@nro.nl
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hand van een aantal administratief-technische criteria. Deze staan vermeld in 
paragraaf 4.2.1. Een aanvraag die niet voldoet aan één van de genoemde criteria, 
wordt niet in behandeling genomen. 

 
Interviews en beoordeling door de beoordelingscommissie  
Het NRO stelt een  beoordelingscommissie in die de aanvragen beoordeelt. Deze 
bestaat uit wetenschappelijke deskundigen. Zij mogen niet betrokken zijn bij de 
(aanvragers van de) aanvragen. Op basis van de aanvragen zal de commissie 
interviews afnemen waarin gelegenheid is tot hoor en wederhoor. De 
beoordelingscommissie bespreekt de aanvraag en het interview van de aanvrager en 
stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op voor de programmaraad over de 
kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de beoordelingscriteria zoals geformuleerd 
in paragraaf 4.2.2. Alleen voorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed en 
goed komen voor honorering in aanmerking.  

 
Besluitvorming programmaraad over uitgewerkte aanvraag 
Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmaraad getoetst en 
besproken. Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit de raad 
welke aanvraag voor honorering in aanmerking komt.  
De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 
besluitvorming de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 

 

4.2 Na toekenning  

Na honorering door de programmaraad volgt de formele toekenning in de vorm van 
een brief. De uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de in 
de toekenningsbrief genoemde tranches. De subsidie wordt toegekend onder de 
voorwaarde dat tijdens de uitvoering de in de beoordeling genoemde 
aandachtspunten worden verwerkt in de uitvoering van het onderzoek.  
 
Start van het onderzoek 
Toegekend onderzoek dient uiterlijk 1 mei 2015 te starten, anders kan het 
subsidiebesluit worden ingetrokken. 
 
Volgen voortgang onderzoek  
Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het gesubsidieerde 
onderzoek t.o.v. de in de aanvraag vermelde planning en beoogde opbrengsten. Van 
de hoofdaanvrager wordt verwacht dat deze direct onvoorziene gebeurtenissen 
meldt die de voortgang van het onderzoek of de oplevering van de output in gevaar 
brengen. De hoofdaanvrager dient zelf met een oplossing te komen, maar het NRO 
zal indien nodig hierbij ondersteuning bieden.  
 
Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het onderzoeksteam of 
tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek dienen gemeld te worden (conform 
de subsidiebepalingen van NWO). De programmaraad dient akkoord te gaan met 
dergelijke wijzigingen. Indien deze een aanzienlijke afwijking op de voortgang 
constateert, houdt het NRO zich het recht voor sancties toe te passen die zijn 
gespecificeerd bij toekenning.  
 
Voortgangsrapportage 
In mei 2016 dient de hoofdaanvrager verslag te doen van het tot dan toe 
uitgevoerde onderzoek. Hierin dienen inhoudelijke (deel)conclusies aan de orde te 
komen. Tevens dient de hoofdaanvrager aan te geven hoe het onderzoek in het 
volgende jaar zal worden uitgevoerd. De schriftelijke rapportage dient te worden 
goedgekeurd door de programmaraad. Deze rapportage wordt gedeeld met het 
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Ministerie van OCW, die het rapport zal delen met de Commissie Effecten Anti-
pestprogramma’s. 
 
Afronding  
Het concepteindrapport wordt begin april 2017 opgeleverd. De programmaraad kan 
vervolgens nog inhoudelijke punten ter verbetering aandragen. Het inhoudelijke 
eindrapport over de onderzoeksresultaten moet op 15 mei 2017 gereed zijn. 
Hiervan dienen 20 exemplaren naar het NRO-bureau gestuurd te worden. Dit rapport 
wordt gedeeld met het Ministerie van OCW, die het rapport zal delen met de 
Commissie Effecten Anti-pestprogramma’s.  
 
Inhoudelijke eindrapporten worden onderscheiden van het eindverslag, dat het 
onderzoeksproces en –publicaties beschrijft. Aan het eind van de subsidieperiode 
dient de hoofdaanvrager, conform de subsidiebepalingen van NWO, een eindverslag 
op te stellen en een financiële verantwoording in te dienen en tevens alle 
(wetenschappelijke) output te registreren via Iris. De planning van oplevering van 
de nog te verwachten (wetenschappelijke) output moet in het eindverslag vermeld 
worden. Na goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en 
de definitieve subsidie vastgesteld. Het niet tijdig indienen van het eindverslag kan 
tot gevolg hebben dat de laatste subsidietranche niet wordt uitgekeerd. 
 
De programmaraad kan onderzoek alleen inhoudelijk vaststellen als het eindrapport 
van een onderzoeksproject beschikbaar is. Indien door een situatie van overmacht 
de oplevering van een eindrapport vertraging oploopt, stelt de programmaraad de 
hoofdaanvrager in de gelegenheid dit rapport binnen een gezamenlijk 
overeengekomen termijn op te leveren. Hiermee wordt de vaststelling en de 
financiële afronding van het project opgeschort. 
 
Indien er geen sprake is van overmacht en wanneer de hoofdaanvrager binnen de 
gestelde termijn een eindrapport niet oplevert, dan wordt het onderzoek op basis 
van het eindverslag vastgesteld. Het onderzoek wordt dan beschouwd als niet 
succesvol afgerond. Dit kan ertoe leiden dat de laatste subsidietranche niet wordt 
uitgekeerd. 
 
Presentatie onderzoek  
Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar alle onderzoeken die door de 
vier programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het 
NRO, conform de missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de 
onderwijspraktijk. Uitvoerders van dit onderzoek worden geacht om hieraan een 
bijdrage te leveren.  
 
Bezwaar en beroep  
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde ‘Effecten Anti-pestprogramma’s’ staan, waar van toepassing, de 
geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 

 
Tijdpad beoordelingsprocedure (onder voorbehoud) 
31 oktober 2014   Publicatie call 
20 november 2014    Voorlichtingsbijeenkomst, Utrecht (zie de website)  
3 februari 2015    Deadline indiening uitgewerkte aanvragen 
Week 10(2-6maart)2015  Interviews & beoordelingsvergadering commissie 
Medio maart 2015  Besluitvorming programmaraad 
Medio/eind maart 2015  Bericht over besluit naar aanvragers 
Eind april 2015   Startbijeenkomst met Commissie Effecten  
     Anti-pestprogramma’s 
Mei 2015   Start onderzoek  

 

http://www.nro.nl/20-november-voorlichtingsbijeenkomst-call-effecten-van-antipestprogrammas/
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4.3 Criteria 

4.3.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de beoordelingsprocedure dient 
iedere aanvraag te voldoen aan een aantal formele voorwaarden, zoals hieronder 
beschreven. Aanvragen zullen eerst op deze voorwaarden worden getoetst. Alleen 
aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zullen tot de beoordelingsprocedure 
worden toegelaten.  
 
Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien aan alle onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan:  
 

- De aanvraag is ingediend door onderzoekers die aan de gestelde eisen voldoen;  
- Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, 
compleet en volgens de instructies ingevuld; 
- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld;   
- De aanvraag is ingediend via het Iris-systeem;  
- De aanvraag is tijdig ingediend; 
- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is maximaal 24 maanden en 
eindigt uiterlijk op 1 mei 2017; 
- De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal € 890.000; 
- Het budget is volgens de richtlijnen in de call for proposals opgesteld. 

 

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria  

Voor specifieke verwachtingen van het NRO ten aanzien van de opzet van het 
onderzoek verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van deze call for proposals. Dit is 
leidend bij het hanteren van de hieronder beschreven inhoudelijke 
beoordelingscriteria door de beoordelingscommissie.  
 
1. Wetenschappelijke kwaliteit  

o Uitwerking probleemstelling  
 Is de centrale probleemstelling helder beschreven, afgebakend en 

uitgewerkt?  
 Is de aanduiding van en de aansluiting op bestaande (ook 

domeinspecifieke) kennis en theorieën adequaat?  
 Is de probleemstelling op consequente wijze uitgewerkt in een model, 

veronderstellingen, enzovoort?  
o Opzet en methoden  
 Zijn de voorgestelde methoden en technieken doelmatig en geschikt om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden?  
 Is de gekozen methodisch-technische opzet consistent en wordt deze 

voldoende gemotiveerd?  
o Organisatie van het onderzoek  
 Is de organisatie van het voorgenomen onderzoek helder omschreven?  
 Is de raming van de aangevraagde personele en materiële middelen 

redelijk voor het voorgestelde onderzoek en voldoende beargumenteerd? 
 Is er een plan van aanpak voor het overleg met de anti-pestprogramma’s, 

en het verkrijgen van relevante data uit deze projecten?  
o Haalbaarheid van het onderzoek  
 Is er een goed doordacht en haalbaar werkplan?  
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2. Maatschappelijke relevantie en kennisbenutting  
o Relevantie voor onderwijspraktijk en –beleid  
 Is er interactie tussen wetenschap en praktijk in alle fasen van het 

onderzoek om tot bruikbare kennis voor beleid en praktijk te komen?  
 
3. Kwaliteit van het consortium 

o Past performance en track record op gebied van effectonderzoek  
 Wetenschappelijke publicaties. 
 Overige aantoonbare prestaties/resultaten op het gebied van 

effectonderzoek. 
o Past performance en track record op gebied van onderzoek naar (anti-)pesten  

 Wetenschappelijke publicaties. 
 Overige aantoonbare prestaties/resultaten op het gebied van 

onderzoek naar (anti-)pesten. 
o Goede samenwerking, taakverdeling, afstemming en projectmanagement binnen 
het consortium. 

  
 
De bovenstaande beoordelingscriteria wegen respectievelijk voor 60%, 20% en 20% 
mee in de beoordeling.  
 
Op alle criteria dient sprake te zijn van ten minste een goede kwalificatie om in 
aanmerking te komen voor subsidietoekenning.   
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
 
Dhr. Niels Rijke LLM BA - beleidsmedewerker  
Telefoon: +31 (0)70 344 05 13; E-mail: n.rijke@nwo.nl  
 
Secretariaat OPRO 
Telefoon: +31 (0)70 344 0911; E-mail: opro@nro.nl     

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Iris 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van Iris neemt u contact op met de 
Iris helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad 
vraagt. 
Bereikbaarheid Iris helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse 
providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen 
aan iris@nwo.nl. 
 
 
 
 
 

 

mailto:n.rijke@nwo.nl
mailto:opro@nro.nl
mailto:iris@nwo.nl


 

6 Bijlage(n) 

6.1 Overzicht anti-pestprogramma’s  

Hieronder volgt een overzicht van de door de Commissie anti-pestprogramma’s voorlopig 
goedgekeurde of vooralsnog afgewezen programma’s. Per programma is de beoordeling van de 
commissie kort weergegeven (overgenomen uit en zie verder: Beoordeling anti-pestprogramma’s. 
Rapportage van de commissie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW, 
2014). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut). 
 
Voorlopig goedgekeurde anti-pestprogramma’s  
 
Alles Kidzzz  
De commissie beoordeelt dit programma als een goede geïndiceerde preventieve interventie voor 
leerlingen met externaliserend probleemgedrag en als zodanig ook veelbelovend als geïndiceerd 
anti-pestprogramma. Dit programma kan worden ingezet als onderdeel van een schoolbreed beleid 
en programma inzake sociale veiligheid, waaronder pesten. Alvorens het programma definitief door 
de commissie goedgekeurd kan worden moet er verdere ontwikkeling plaats vinden ten aanzien van 
het eerste en tweede criterium (de theoretische en empirische onderbouwing).   
 
Kanjertraining  
De commissie beoordeelt deze training als een veelbelovend preventief en/of curatief programma 
om sociaalvaardig gedrag te stimuleren en sociale problemen (waaronder pesten) te voorkomen 
en/of te verminderen. Alvorens het programma definitief door de commissie goed bevonden kan 
worden, moet er verdere ontwikkeling plaatsvinden ten aanzien van het eerste en tweede criterium 
(de theoretische en empirische onderbouwing).   
 
Plezier op school  
De commissie beoordeelt dit programma als veelbelovende geïndiceerde en selectieve  preventieve 
interventie. Dit programma wordt als een aanvulling gezien op schoolbrede anti-pestprogramma’s. 
Het programma biedt voor het gestelde doel (sociale competentie van aanstaande brugklassers 
vergroten) een voldoende theoretische onderbouwing. Het programma voldoet momenteel nog 
onvoldoende aan de indicator bij het tweede criterium (de empirische onderbouwing).   
 
PRIMA  
De commissie beoordeelt dit programma als een veelbelovend preventief en curatief anti-
pestprogramma. De PRIMA-aanpak is gericht is op alle lagen van de school, en geeft een basis 
waarmee men anti-pestbeleid kan ontwikkelen om betrokkenen (ouders, staf, leerkrachten en 
kinderen) daaraan te committeren. Het programma voldoet nog onvoldoende aan enkele indicatoren 
bij het eerste en het tweede criterium (respectievelijk de theoretische en de empirische 
onderbouwing).   
 
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)  
De commissie beoordeelt PAD als een veelbelovend programma dat mogelijk preventief werkt inzake 
pesten. Het programma is goed doordacht en kan met name worden ingezet als klasseninterventie , 
mits ingebed in een schoolbreed anti-pestbeleid. Het programma bevat een heldere uitwerking voor 
zowel PO als VO gericht op verbetering van sociale vaardigheden en van emotionele controle. Het 
programma PAD moet echter nog op doelstellingen, aanpak en evaluatie meer pest-specifiek worden 
onderbouwd en ontwikkeld om in een later stadium alsnog definitief goed gekeurd te worden.   
 
Sta sterk (training)  
De commissie beoordeelt dit programma als theoretisch goed onderbouwd. Ook de randvoorwaarden 
zijn als goed beoordeeld. Het effectonderzoek is echter nog niet afgerond. De inhoud van het 
programma vertoont overlap met het programma Omgaan met elkaar, dat voor de hele klas is 
bedoeld en zich daarnaast ook explicieter richt op professionals en ouders. De Sta Sterk training 
richt zich op slachtoffers en buitenstaanders bij pesten, met het doel de sociale weerbaarheid te 



 

vergroten , zodat ze effectiever reageren op pestgedrag in de klas. Het programma voldoet 
momenteel nog onvoldoende aan de indicator bij het tweede criterium (de empirische 
onderbouwing).   
 
Taakspel  
De commissie beoordeelt dit programma als veelbelovend preventief programma, dat mogelijk het 
risico op pesten kan reduceren door de focus op groepsprocessen en verbetering van het 
klassenklimaat. Met name kan dit programma ingezet worden als klasseninterventie, mits ingebed in 
een schoolbreed anti-pestbeleid. Alvorens het programma definitief door de commissie goedgekeurd 
kan worden, moet er verdere ontwikkeling plaatsvinden ten aanzien van het eerste en tweede 
criterium (de theoretische en empirische onderbouwing).  
 
Vooralsnog afgewezen programma’s  
 
Omgaan met elkaar   
De commissie beoordeelt dit programma als een veelbelovend preventief en curatief anti- 
pestprogramma. Het hoofddoel van het programma is pesten te verminderen en te voorkomen. Het 
richt zich op professionals, ouders en leerlingen. De theoretische verantwoording is uitstekend. Ook 
de relatie tussen theorie en aanpak wordt goed verantwoord. De randvoorwaarden zijn goed 
weergeven. Maar het programma voldoet nog niet aan de indicator bij het tweede criterium (de 
empirische onderbouwing).   
 
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)  
De commissie beoordeelt dit programma als veelbelovend preventief anti-pestprogramma. Het heeft 
een aantal positieve aspecten, zoals het gelaagde systeem in de aanpak, waarbij onder andere 
leerkrachten getraind worden om positief gedrag aan te moedigen en doorlopend consequent te 
reageren op ongewenst gedrag. Het voldoet nog onvoldoende aan het eerste criterium (theoretische 
onderbouwing). Ook voldoet het programma nog niet aan het tweede criterium (de empirische 
onderbouwing); dit programma is nog niet getoetst op effectiviteit in de Nederlandse 
onderwijscontext.    
      
Zippy’s vrienden  
De commissie beoordeelt dit programma als aantrekkelijk, en als één van de weinige programma’s 
die in principe geschikt zijn voor jonge kinderen. Het programma voldoet nog onvoldoende aan het 
eerste criterium (theoretische onderbouwing), en ook nog onvoldoende aan het tweede criterium (de 
empirische onderbouwing). 
  



 

6.2 Samenvattingen anti-pestprogramma’s  

Hieronder volgen korte samenvattingen van de tien anti-pestprogramma’s.  
 
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) 
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is een van oorsprong Amerikaans lesprogramma dat 
sinds 1987 in Nederland wordt gebruikt op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 
scholen voor speciaal onderwijs. PAD is een preventieprogramma gericht op het stimuleren van 
emotionele en sociale competenties. Voor elke leeftijdsgroep zijn lessen ontwikkeld. Naast de lessen 
zijn er tal van materialen ontwikkeld die het mogelijk maken om het geleerde toe te passen in 
alledaagse situaties.  
Vanaf de kleuterjaren tot en met groep 8 staan vier aandachtsgebieden centraal: 
1. zelfbeeld 
2. Zelfcontrole 
3. Emoties 
4. probleem oplossen 
Uit wetenschappelijk onderzoek uit onder andere de Verenigde Staten, Australië, Groot-Brittannië en 
Nederland weten we dat PAD een uiterst krachtig en effectief programma is. PAD draagt onder 
andere bij aan een positiever klassenklimaat, het vermindert agressie, het doet zelfcontrole 
toenemen, het leidt tot beter begrip van emoties en het geeft leerlingen meer vaardigheid in het 
oplossen van problemen. 
 
Taakspel 
Taakspel is een universeel preventief gedragsinterventieprogramma. Het doel is het scheppen van 
een positief en veilig klassenklimaat, het bevorderen van taakgericht gedrag en het reduceren van 
regel overtredend gedrag. Hierdoor neemt Taakspel een aantal factoren weg die een risico vormen 
voor het ontstaan van gedragsproblemen en pesten. 
Taakspel is een klassenmanagementprogramma. Het geeft leerkrachten middelen om een 
gestructureerd en veilig klassenklimaat te creëren door het scheppen van een heldere en positieve 
structuur, het bevorderen van de leerkracht-leerling interactie en het versterken van positieve 
relaties tussen leerlingen onderling. Taakspel stoelt op leertheoretische principes. Het legt de nadruk 
op positief gedrag. Taakspel probeert tot positieve gedragsverandering te komen door het positief 
formuleren en voorspelbaar maken van de omgangsregels, het systematisch belonen van gewenst 
gedrag en het zo veel mogelijk negeren van ongewenst gedrag. 
Taakspel richt zich op groep 3 tot en met 8. Daarnaast is er Taakspel voor kleuters en Taakspel voor 
het voortgezet onderwijs. 
 
Pest-Preventie met School Wide Positive Behavior Support (PP SWPBS) 
Pestpreventie SWPBS richt zich op het voorkomen van pesten en het bevorderen van pro-sociaal 
gedrag en is toepasbaar in alle onderwijs-settingen. Er zijn geen contra-indicaties. Het programma 
kent een schoolbrede, gelaagde aanpak en bestaat uit: 
- basisinterventies voor alle leerlingen die op alle plekken in en om de school worden toegepast, 
waaronder de ‘stop, loop praat routine’, de ‘omstandersroutine’, en de routine ‘reageren op een 
stopsignaal’.  
- specifieke interventies voor leerlingen die opvallen door ongewenst gedrag naar medeleerlingen of 
die het slachtoffer zijn van dit ongewenste gedrag. 
- intensieve interventies voor leerlingen die ernstig, hardnekkig ongewenst gedrag naar 
medeleerlingen laten zien of die zelf langdurig het slachtoffer hiervan zijn.   
De aangeleerde vaardigheden zijn inzetbaar bij elke vorm van ongewenst gedrag en de aanpak richt 
zich op het verbeteren van gedrag dat specifiek, waarneembaar en meetbaar is. Het hele 
schoolteam verzamelt data over (pest)gedrag. Op basis van een gedegen analyse worden 
interventies ingezet. Pestpreventie SWPBS maakt onderdeel uit van de schoolbrede aanpak van 
gedrag SWPBS (informatie op www.swpbs.nl), waardoor de continuïteit van de aanpak gewaarborgd 
is (Horner et al., 2013). 
 
 
 

http://www.swpbs.nl/


 

 
Plezier op School  
Plezier op school is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool problemen 
hadden in de omgang met leeftijdsgenoten. De cursus is met name bedoeld voor kinderen die op de 
basisschool gepest werden, afgewezen werden, en in het contact met leeftijdsgenoten angstig, 
onhandig of onvoldoende weerbaar waren.  
Plezier op School heeft als doel de negatieve spiraal waar deze kinderen in terecht zijn gekomen te 
doorbreken en het risico op herhaling van deze problemen op de nieuwe school te verkleinen door 
de sociale competentie van deze kinderen te vergroten en hen een goede start in de brugklas te 
laten maken. Het lange termijn doel van Plezier op School is het verkleinen van de kans op 
psychische stoornissen als angstoornissen en depressie. 
Tijdens de cursus worden zowel de cognities, gevoelens, als het daadwerkelijke gedrag van kinderen 
beïnvloed, met als gevolg sociaal competenter gedrag en positievere relaties met leeftijdsgenoten.  
 
Kanjertraining 
Kanjertraining is een schoolbrede interventie voor het basisonderwijs en de eerste twee klassen van 
het voortgezet onderwijs. De methode bestaat uit lessen, pedagogisch handelen, schoolbeleid, en 
ouderbetrokkenheid. De training is erop gericht vertrouwen, rust en veiligheid te creëren of te 
behouden op school. Hierbij wordt leerlingen, leerkrachten, directie en ouders geleerd om met 
wederzijds respect met elkaar om te gaan. Pesten wordt gezien als groepsgedrag waarbij alle 
partijen mee kunnen werken aan een oplossing. De gepeste leert zijn grens aan te geven, erbij weg 
te gaan, en zich niet direct aangevallen te voelen. Omstanders leren het gedrag van de pester niet 
te bevestigen door te lachen en als ‘maatje’ beschikbaar te zijn voor de gepeste. De pester leert de 
grens van een ander te respecteren. Het gezag (leerkrachten en directie) leert respectvol grenzen te 
stellen aan negatief gedrag zoals pesten en aan respectloos spreken over een ander (ook over de 
pester).  
 
Omgaan met Elkaar 
Het programma ‘Omgaan met Elkaar’ is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool en het 
eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit drie onderdelen: twee 
workshops voor professionals, een themabijeenkomst voor alle ouders van de leerlingen van de 
school en het programma 'Omgaan met Elkaar' voor alle leerlingen uit een klas. 
Het leerlingprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ bestaat uit 8 bijeenkomsten van 60 minuten in twee of 
drie subgroepen. De klas wordt op basis van een vragenlijst en in overleg met de school verdeeld in 
subgroepen opdat de leerling(en) in de pestrol niet in dezelfde groep zit(ten) als de leerlingen in de 
slachtofferrol. Zo kunnen de  leerlingen in een veilige groep nieuw gedrag oefenen. ‘Omgaan met 
Elkaar’ verandert het groepsklimaat door pesters, meelopers, aanmoedigers en buitenstaanders een 
sterk en aantrekkelijk alternatief te bieden in de rol van helper. Slachtoffers leren de basis van 
opkomen voor jezelf. 
 
Sta Sterk op School 
Het programma Sta Sterk op School is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool en het 
eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Dit programma richt zich op de 
buitenstaanders in een klas: leerlingen die zich afzijdig houden als er wordt gepest. Uit onderzoek 
blijkt dat deze groep vaak een anti-pest attitude heeft, maar zich niet in staat voelt iets tegen het 
pesten te doen. In Sta Sterk op School leren zij hoe zij voor zichzelf en een ander kunnen opkomen. 
Ook slachtoffers volgen dit programma samen met de buitenstaanders. Door een vragenlijst in de 
hele groep wordt de trainingsgroep van 8 leerlingen geselecteerd.  
In Sta Sterk op School waren de ouderbijeenkomst en de workshops voor personeel altijd optioneel. 
Wij menen inmiddels dat deze activiteiten een vast onderdeel van het programma zouden moeten 
zijn. 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMA 
De Prima-aanpak helpt basisscholen om het pesten structureel aan te pakken. 
Deze aanpak is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van pestdeskundige Dan Olweus. Uit 
eerder onderzoek van TNO blijkt dat met de Prima-aanpak na twee jaar 60% minder kinderen wordt 
gepest. Scholen voeren gedurende twee jaar stapsgewijs de Prima-aanpak uit op: 
   ·    Schoolniveau, o.a. gedragscode, ouderavond, Pestmeter leerkrachten en ouders. 
   ·    Groepsniveau: o.a. groepsafspraken, lessenserie voor de bovenbouw, Pestmeter leerlingen. 
   ·    Individueel niveau: signaleren, onderzoeken en behandelen van pestincidenten 
Scholen worden hiermee ondersteund met verschillende tools: 
   ·    Een overkoepelende handleiding 
   ·    De Prima E-learningmodule 
   ·    Het Prima lespakket bij de film Spijt! 
   ·    De Prima-Pestmeter voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Voor een maximaal effect kan de school kiezen voor begeleiding van een gecertificeerde Prima-
begeleider. 
 
Zippy’s vrienden  
Zippy's Vrienden is een universele preventie. Kinderen in de leeftijd van 5 - 8 jaar leren sociale en 
emotionele vaardigheden en versterken hun mentaal vermogen. Het vervolg voor kinderen in de 
leeftijd van 8 – 10 jaar wordt sinds 2010 aangeboden in Nederland. Met Zippy's Vrienden wordt 
gewerkt aan preventie van pestgedrag. Dit gebeurt door middel van een klassikale methode, 
gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes en de sociale leertheorie. Er zijn zes 
thema’s die in modules worden behandeld: gevoelens, communicatie, maken en verbreken van 
relaties en vriendschappen, conflicten en ruzies oplossen, omgaan met verandering en verlies, en 
coping. In de doorlopende verhaallijn met bijbehorende vertelplaten worden alledaagse problemen 
en gebeurtenissen bij een aantal fictieve kinderen geschetst. Voor ouders is speciaal materiaal 
ontwikkeld om de vaardigheden van de kinderen in de thuissituatie te versterken. Daarnaast wordt 
een training voor ouders aangeboden met zes bijeenkomsten (psycho-educatie en oefeningen). 
 
Alles Kidzzz 
Alles Kidzzz is een individueel sociaal cognitief programma ‘op maat’ voor kinderen (9 tot 12 jaar) 
met externaliserend probleemgedrag, waaronder onder andere pestgedrag. 

Via het programma leren kinderen competent te worden om de interactie met andere kinderen en 
volwassenen positief te laten verlopen. De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 45 
minuten met het kind op school. Daarnaast houdt de preventiewerker drie gesprekken met ouders 
en leerkracht en betrekt hen wekelijks bij de voortgang via ‘leerkrachtpost’ en ‘ouderpost’. Kinderen 
oefenen thuis met gerelateerde opdrachten via een kindmapje. Na een kennismakingsfase werkt het 
kind via creatieve werkvormen aan nieuwe vaardigheden, die individueel afgestemd zijn op 
moeilijkheden die het kind ervaart. Op deze manier kan het kind inzicht krijgen in zijn/haar eigen 
aandeel in lastige situaties en hiermee oefenen. Kinderen verbeteren hun sociale cognities, zelfbeeld 
en vermogen tot woederegulatie en ontwikkelen alternatief prosociaal gedrag. De 
ouderbetrokkenheid neemt toe. www.alleskidzzz.nl 
   

http://www.alleskidzzz.nl/


 

6.3 Samenvattend overzicht anti-pest programma’s  

Programma Doel en 
doelgroep  

Onderzoek 
verricht/lopend 
onderzoek? 

Design, bereik 
doelgroep, 
steekproefomvang 

Instrumenten Aanvullend 
onderzoek 
nodig? 

1.Taakspel 
Voorlopig 
goedgekeurd 

Doel: preventief 
 
Doelgroep: 
basisonderwijs  
onderbouw,  
schoolbreed 
 

RCT-Onderzoek naar 
effect combinatie 
Taakspel en PAD.  
Onderzoeksdesign 
goed (3 condities),  

35 basis scholen, 
1000 kinderen 

Design: 
RCT-onderzoek naar 
meerwaarde combinatie 
Taakspel en PAD: 3 
condities (Taakspel, 
Taakspel & PAD, 
controlegroep) 
 
Bereik doelgroep: 
kleuters (groep 2) niet 
meegenomen in 
onderzoek 
 
Steekproefomvang: 
Voldoende. 

Zelfrapportages & 
peernominaties (niet 
specifiek gericht op 
pesten).  
 
Daadwerkelijk 
voorkomen van 
pesten wordt niet 
gemeten 
(peernominatie 
waaruit wellicht 
pestgedrag uit af te 
leiden is. Gevraagd 
wordt wie aardig is en 
wie niet, wie slaat en 
wie niet, wie vaak 
huilt) 

Ja, nieuw 
onderzoek, 
want pesten 
is niet 
rechtstreeks 
gemeten 

2.PADleerplan 
Voorlopig 
goedgekeurd 

Doel: preventief 
 
Doelgroep: 
basisonderwijs; 
schoolbreed 
klassikale aanpak 

Ja, in combinatie met 
Taakspel 

Geen onderzoek 
uitgevoerd naar PAD 
alleen.  
 

Zie taakspel.  
 
 

Ja, nieuw 
onderzoek, 
want pesten 
is niet 
rechtstreeks 
gemeten 

3.Plezier op 
school 
Voorlopig 
goedgekeurd 

Doel: curatief 
(sociale 
incompetentie) 
 
Doelgroep: 
transitie 
basisonderwijs 
naar VO(groep 8); 
Individueel 
(gericht op sociaal 
incompetente 
kinderen) 

RCT-studie, maar niet 
specifiek gericht op 
pesten. 

150 basisscholen, 375 
kinderen 

Design:  
RCT-onderzoek.  
 
Bereik doelgroep: ok 
 
Steekproefomvang: 
Voldoende 

Zelfrapportages & 
peernominaties 
(zelfwaardering, 
internaliserende 
problemen en 
problemen bij 
leeftijdsgenoten) 
 
Gepest worden wel 
als uitkomstmaat, 
maar beperkt: 5 items 
over pesten 
 

Beperkt: 
secundaire 
analyses op 
afgerond 
onderzoek 

4.Sta sterk 
Voorlopig 
goedgekeurd 

Doel: curatief 
Doelgroep:  
basisonderwijs 
bovenbouw 
Individueel 
(gericht op enkele 
kinderen in de 
klas: slachtoffers 
en 
buitenstaanders). 

RCT-onderzoek naar 
effecten van het 
programma  

9 basisscholen, ca. 60 
kinderen 

Design: 
RCT-onderzoek. 
 
Bereik doelgroep: ok, 
alleen Noord-Hollandse 
scholen 
 
Steekproefomvang: 
Onvoldoende  

Zelfrapportages & 
peernomitaties 
(sociale 
weerbaarheid, 
assertiviteit, self-
efficacy, klassennorm, 
pest-attitude-schaal) 
 
Pesten wordt 
gemeten.  

Ja, huidige 
onderzoeksgr
oep is te klein 
(pilot-
onderzoek)  

5. Omgaan met 
elkaar 
Vooralsnog 
afgewezen 

Doel: curatief  
 
Doelgroep: 
Basisonderwijs en 
VO Schoolbreed 
(gericht op 

Nee, er zijn alleen 
evaluaties met 
trainers over de 
uitvoering van het 
programma. 

n.v.t. 
 
 

n.v.t. Ja, nog geen 
effectonderzo
ek gedaan 



 

groepsklimaat) 
6. AllesKidzzz 
Voorlopig 
goedgekeurd 

Doel: curatief 
 
Doelgroep: 
basisonderwijs 
bovenbouw; 
Individueel 
(gericht op 
afname proactief 
en reactief 
agressief gedrag). 
 

RCT-onderzoek naar 
individuele  
agressieve kinderen 

48 basisscholen, ca. 
250 kinderen 

RCT-onderzoek naar 
kinderen met 
externaliserend agressief 
gedrag. Geen onderzoek 
naar effecten op 
klassenniveau. 
 
Bereik doelgroep: 
voldoende  
 
Steekproefomvang: 
Voldoende. 

Externaliserend 
gedrag  en agressief 
gedrag 
Onvoldoende gericht 
op pestgedrag 

Beperkt, 
In combinatie 
met 
schoolbrede 
programma’s 
voor zelfde 
doelgroep 

7.Zippy’s 
vrienden 
Vooralsnog 
afgewezen 

Doel: preventief, 
gericht op positief 
groepsklimaat 
 
Doelgroep: 
basisonderwijs  
onderbouw  
Schoolbreed  
 
 

RCT-studie 
 

29 basisscholen, ca. 
900 kinderen 
 

Design: 
RCT-onderzoek.  
 
Bereik doelgroep: ok 
kleuters (groep 2) niet 
meegenomen in 
onderzoek 
scholen met hoog 
leerling-gewicht 
geselecteerd 
 
Steekproefomvang: 
Net niet voldoende. 

Zelfrapportage & 
peernominatie 
(gericht op sociale 
weerbaarheid)  
 
Verminderen van 
pesten niet direct 
gemeten. 

Ja, nieuw 
onderzoek, 
want pesten 
is niet 
rechtstreeks 
gemeten 

8.SWPBS 
Vooralsnog 
afgewezen 

Doel: preventief, 
gericht op pro-
sociaal gedrag 
 
Doelgroep: 
basisonderwijs, 
speciaal 
onderwijs, 
voortgezet 
onderwijs; 
Schoolbreed  
 

Nog geen 
effectonderzoek in 
Nederlandse 
onderwijscontext. 
Wel worden 
Amerikaanse 
veranderingsonderzo
eken aangehaald. 
Deze studies tonen 
geen duidelijke 
uitkomsten ten 
aanzien van een 
reductie bij pesten. 

n.v.t. 
 
 

n.v.t. Ja, nog geen 
effectonderzo
ek gedaan 
 

9. 
Kanjertraining 
Voorlopig 
goedgekeurd 

Doel: preventief 
en curatief, 
gericht op veilig 
schoolklimaat 
 
Doelgroep: 
basisonderwijs en 
onderbouw 
voortgezet 
onderwijs; 
Schoolbreed 
 

vier RCT-onderzoeken 
naar effecten, a) in 
sociaal vastgelopen 
klassen, b) op 
individuele kinderen 
in 
psychologenpraktijke
n 

11 basisscholen, ca. 
500 kinderen 

Design: 
RCT-onderzoek naar 
individuele kinderen. 
Quasi-experimenteel naar 
scholen.  
Onderzoek gericht op 
deel van de doelgroep; 
probleemgroepen groep 
5-8 
 
Bereik doelgroep: 
onderzoek alleen onder 
bovenbouw 
basisonderwijs 
 
Steekproefomvang: 
aantal scholen/ leerlingen 
te klein 

Zelfrapportages: 
kanjervragenlijst & 
schoolvragenlijst  
(gericht op sociaal 
gedrag, depressieve 
gedachten, agressief 
gedrag, 
zelfwaarderingslijst, 
welbevinden, sociaal 
aanvaard voelen, 
relatie met de 
leerkracht) 
 
Pestgedrag wordt niet 
rechtstreeks 
gemeten.   

Ja, nieuw 
onderzoek, 
want pesten 
is niet 
rechtstreeks 
gemeten 



 

10. 
PRIMAveilighei
d.nl 
Voorlopig 
goedgekeurd 

Doel: preventief: 
structureel anti-
pestbeleid 
 
Doelgroep: 
basisonderwijs 
bovenbouw 
Schoolbreed 
(integrale 
meerjarige 
aanpak) 
 
 

RCT- en quasi-exp. 
onderzoek naar 
eerdere versie van 
PRIMA (2004-2008): 
quasi-exp. Pretest-
posttest, exp en 
controlegroep 

40 basisscholen, ca. 
1.600 kinderen 

Design: 
RCT-onderzoek en quasi-
experimenteel.  
 
Bereik doelgroep: ok 
 
Steekproefomvang: 
voldoende   
 

Zelfrapportage & 
peernominatie 
(gericht op pesten en 
gepest worden; 
psychosociaal welzijn) 
 
Vragenlijst om pesten 
globaal te meten 
(losse vragen, geen 
schalen) en een meer 
algemene 
schoolvragenlijst. 
Programma is 
vernieuwd, waardoor 
relevantie beperkt. 
Onderzoek naar 
huidige aanpak 
gewenst. 

Ja, want 
programma is 
na het 
onderzoek 
gewijzigd 
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