De stand van zaken in het onderzoek naar de resultaten van SWPBS in Nederland
April 2016
-

De TFI en de SET (instrumenten die meten hoe ver de school is met PBS) zijn afgenomen op
alle scholen die gedurende drie jaar gevolgd worden. De gemiddelde score op de TFI van
scholen die al in het digitale systeem BergOp staan is 59% (met een range van 2 tot 92%). De
gemiddelde score op de SET is 68% (met een range van 33 tot 92%). Doorgaans wordt ervan
uitgegaan dat een school minimaal 80% scoort om resultaten te mogen verwachten, zoals
minder gedragsincidenten of meer veiligheid. Alle scholen hebben als het goed is ook een
prachtig plan van aanpak ontvangen van de coach die de TFI heeft afgenomen. Ook dat zijn
belangrijke data om de komende jaren te analyseren.

-

De TFI en de SET worden ook eenmalig afgenomen op scholen die niet 3 jaar gevolgd
worden. Dit zijn naast basisscholen ook scholen voor voortgezet onderwijs, speciaal
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze metingen zijn nog in volle gang en
duren tot december 2016. Er zijn nog steeds scholen nodig!

-

Van veel scholen hoor ik enthousiaste verhalen over de instrumenten: het levert hun
relevante informatie op en helpt hen om PBS verder vorm te geven in de school. Vaak geeft
de afname ook een impuls aan het hele implementatieproces.

-

Op de basisscholen die 3 jaar gevolgd worden is ook gekeken naar de
gedragsincidentenregistratie: de eerste meting van 5 november tot 5 december is door de
meeste scholen aangeleverd. De manier van data verzamelen is verschillend in de scholen.
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CITO-scores: van bijna alle scholen die 3 jaar gevolgd worden heb ik de trendanalyses van
begrijpend lezen en rekenen/wiskunde mogen ontvangen. Deze data zullen binnenkort door
studenten van de Radboud Universiteit geanalyseerd worden.

-

De ervaren sociale veiligheid op de scholen die 3 jaar gevolgd worden: dit wordt gemeten
met behulp van de OCW Veiligheidsmonitor (VEMO). De verzameling van deze data heeft op
sommige scholen nogal wat voeten in de aarde gehad: sommige scholen hadden net een
tevredenheidsonderzoek afgenomen en ervoeren deze lijsten als een overlap met wat ze net
gemeten hadden, andere scholen hadden de mail van november over de VEMO gemist, weer
andere scholen hadden zich aangemeld en het daarna even laten liggen waardoor ze toch
nog door de deadline overvallen werden. Ik ben er trots op dat op dit moment toch al 60
scholen de VEMO hebben afgenomen op hun school en dat de overige 12 scholen hard hun
best doen om het voor elkaar te krijgen voor 30 april.

-

Extra ondersteuning: na de meivakantie wordt gestart met de dataverzameling op dit
onderdeel.

In regiobijeenkomsten voor scholen en coaches worden de bevindingen gedeeld. De metingen van
het eerste jaar zitten er bijna op. Veel scholen en coaches zijn enthousiast.
Veel positieve groeten,
Monique Nelen
Windesheim Expertisecentrum PBS

