Onderzoek naar Pestpreventie met School-Wide
Positive Behavior Support (SWPBS)
Bent u directeur van een school, een schoolbestuur of een samenwerkingsverband met vragen rondom gedrag
en wilt u meedenken & investeren in duurzame implementatie van en onderzoek naar SWPBS? Dan is deze
informatie bedoeld voor u!
Doel onderzoek
Deze zomer start de Universiteit Utrecht met onderzoek naar 10 veelbelovende pestpreventieprogramma’s,
waaronder SWPBS, onder leiding van Professor B. Orobio de Castro. Doel van het onderzoek is om na te gaan
welke programma’s in welke mate bijdragen aan een afname van pestgedrag en een toename van de sociale
veiligheid op scholen in Nederland.
Wat levert dit onderzoek de scholen op?
Door mee te doen aan het onderzoek krijgt uw school inzicht in de aard en omvang van pesten op uw eigen
school. Daarnaast mag u het beeldmerk ‘Wat werkt tegen pesten?’ voor uw school gebruiken. Bovendien krijgt
uw school een tegemoetkoming van €800 in de implementatiekosten van SWPBS. Tot slot doorloopt uw school
bij deelname een duurzame implementatie van SWPBS.
Onderzoeksopzet
Wij zijn voor het onderzoek op zoek naar scholen die nog niet zijn gestart met SWPBS. In totaal zullen er 75
klassen aan het onderzoek deelnemen van groep 5 tot en met groep 8. De deelnemende scholen zullen
willekeurig worden toegewezen aan een experimentele of een controlegroep. Scholen in de experimentele
groep starten in september 2016 met de implementatie van SWPBS. Scholen in de controlegroep starten met
de implementatie van SWPBS in het najaar van 2017. Twee derde van de scholen zal deelnemen aan de
experimentele groep en een derde aan de controlegroep. Er zijn drie metingen aan het onderzoek verbonden:
een nulmeting in augustus (2016), een tussenmeting in mei (2017) en een nameting in november (2017). Bij
deze drie metingen zullen de kinderen worden gevraagd om online vragenlijsten in te vullen. Dit neemt
ongeveer 40 minuten per keer in beslag.
Implementatie
Voor de implementatie van SWPBS zal uw school worden begeleid door PBS-coaches die direct verbonden zijn
met het PBS-team Nederland. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk plan. Voor de experimentele scholen
geldt het volgende tijdsplan:
2016
 Maart - mei: enthousiasmeren van het schoolteam en peilen van het draagvlak. Er is minimaal 80%
draagvlak nodig om te kunnen starten.
 Augustus: formeren van een PBS-team in de school. Dit team zal maandelijks bijeenkomen.
 September – december: 1 studiedag voor het PBSteam en 1 studiedag voor het schoolteam
2017
 Januari - juni: 1 studiedag voor het schoolteam
 September - november: 1 studiedag voor het schoolteam
Bent u geïnteresseerd om met een of meer scholen deel te nemen aan het onderzoek? Meld u dan aan voor
het onderzoek! Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Emilie
van Leeuwen (e.vanleeuwen@piresearch.nl /0643376291).
Mocht u meer informatie willen over SWPBS en het onderzoek, dan bent u van harte welkom op het
Symposium Sociale Veiligheid en Pesten, wat plaatsvindt op 30 maart en georganiseerd wordt door de
Universiteit Utrecht. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de bijgevoegde Flyer.
Hartelijke groeten, SWPBS Team Nederland
PI Research, Windesheim, Fontys, Picapedia en PBSIng/Yorneo
www.swpbsnetwerk.nl

