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SAMENVATTING
Deze scriptie gaat over onderstaande vragen:
1) Kan geluk van 9-12 jarigen gemeten worden?
2) Hoe gelukkig voelen kinderen zich over het algemeen?
3) In welke situaties voelen kinderen zich het prettigst?
4) Maakt school uit voor hoe kinderen zich voelen?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen is een vragenlijst voorgelegd aan 718 kinderen in de
laatste klassen van het primair onderwijs van 12 scholen. Een variant van deze vragenlijst is ook
afgenomen bij 145 leerlingen uit het secundair onderwijs in Rotterdam. De vragenlijst voor het
primair onderwijs bevat de volgende vragen:
Hoe voel jij je MEESTAL

Hoe voel jij je meestal OP SCHOOL
Hoe voel jij je THUIS meestal

Hoe voel jij je meestal tijdens het BUITEN SPELEN
Hoe voel jij je meestal bij de BUITEN SCHOOLSE OPVANG

Na analyse van de antwoorden kunnen de vragen als volgt beantwoord worden:
1) Kan geluk van 9-12 jarigen gemeten worden?
Antwoord: Met deze vragenlijst kan in ieder geval de stemming van kinderen gemeten worden.
De kinderen hadden geen moeite met het invullen van de vragenlijst en bij een herhalen 2 weken
later gaven ze vrijwel dezelfde antwoorden. De rapportage van hun gevoel in het algemeen kwam
overeen met de som van gerapporteerde gevoelens in specifieke situaties. De zelfrapportage van
leerlingen kwam ook goed overeen met de schatting van de leerkracht.
2) Hoe gelukkig voelen kinderen zich over het algemeen:
Antwoord: Behoorlijk gelukkig. Zo’n 85% van de kinderen voelt zich over het algemeen
gelukkig. Leerlingen uit het secundair onderwijs voelen zich gelukkiger dan leerlingen uit het
primair onderwijs.
3) In welke situaties voelen kinderen zich het prettigst?
Antwoord:Thuis blijkt het domein waar kinderen zich het prettigst voelen. Op school voelen zij
zich het minst prettig.
4) Maakt school uit voor hoe kinderen zich voelen?
Antwoord: De verschillen zijn niet groot maar wel verrassend. De school met de meest
gelukkige kinderen heeft een groot aantal leerlingen, een hoog percentage niet westerse
leerlingen, een grondslag/bestuursvorm van religieuze aard, het onderwijs is vernieuwend en
het is een school met veel verzuim van leerlingen. Dit kan toeval zijn.
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1

INLEIDING

1.1

Probleembeschrijving
“Nederland heeft de gelukkigste kinderen!” Dit blijkt uit een onderzoek van UNICEF (2007).
Het betreffende onderzoek toont hoe tevreden kinderen zijn ten aanzien van vijf aspecten van hun
leven (gezondheid, onderwijs, familie, peerrelaties, materiële voorspoed) en hun leven als geheel.
Het onderzoek van UNICEF betrof leerlingen uit het secundair onderwijs. De meeste onderzoeken
over geluk van kinderen zijn gebaseerd op kinderen vanaf die leeftijd. Er is nog niet veel
onderzoek naar geluk van jongere kinderen. Gezien de literatuur over de ontwikkeling van
kinderen zou het wel mogelijk moeten zijn dit te onderzoeken. Kinderen vanaf een leeftijd van
acht jaar kunnen zich al een goede voorstelling maken van gevoelens die zij zelf hebben maar ook
van gevoelens van anderen. Hoewel zij geen relatie leggen tussen geluk van anderen en geluk van
henzelf, kunnen zij wel hun eigen geluksgevoel aangeven. (Kohnstamm, 2002)
Kinderen brengen de meeste tijd door op school. Daarom is het belangrijk dat kinderen gelukkig
zijn en zich prettig voelen op school. Geluk op school heeft als bijkomend voordeel dat leerlingen
gemotiveerd en enthousiast zijn, weerbaar in vervelende situaties. Dit leidt waarschijnlijk tot
betere leerprestaties. Maar zijn kinderen in de leeftijd van 9-12 gelukkig op school? Is het geluk
van hen te meten?

1.2

Onderzoeksvragen
Het geluk van kinderen in het primair onderwijs vormt de kern van deze scriptie. De
probleemstelling van dit onderzoek luidt:
1)

Kan geluk van 9 tot 12 jarige kinderen gemeten worden? Zo ja, is de ‘faces’ schaal een
geschikt middel?

Als het antwoord op de 1e vraag bevestigend is, komen de volgende nadere vragen aan de orde:
2)

Hoe gelukkig voelen kinderen zich over het algemeen?
Zijn kinderen die nog op de basisschool zitten even gelukkig als kinderen in het secundair
onderwijs? Of zijn ze misschien zelf gelukkiger? Bij recent onderzoek in Engeland
(Marks, 2003) bleek dat kinderen gelukkiger zijn in de laatste jaren van de basisschool dan
in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. De vraag is of dat verschijnsel zich ook in
Nederland, in het bijzonder Rotterdam, voordoet.

3)

In welke situaties voelen kinderen zich het prettigst?
De vraag is of kinderen zich thuis, op school, tijdens het buitenspelen, tijdens tussenuren
of in de pauze het meest prettig voelen. Dit is van belang omdat ik wil weten hoe gelukkig
kinderen zich op school voelen en hoe dit geluk zich verhoudt met het gevoel in
verschillende andere domeinen.

4)

Maakt school uit voor hoe kinderen zich voelen?
Er wordt veel gesproken over wat een school 'leuk' maakt voor kinderen, maar er is
vrijwel geen onderzoek naar gevoel van leerlingen in verschillende schooltypen. Doel is
om te verkennen of er enig verschil is naar schoolkenmerken zoals: schoolgrootte,
grondslag en etnische samenstelling van het leerlingenbestand.
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1.3

Opbouw
De opbouw van de scriptie is als volgt:
In hoofdstuk 2 geef ik een overzicht van de literatuur die relevant is voor de gestelde vragen.
Eerder onderzoek en mogelijke verklaringen voor geluk van kinderen en geluk op school zullen in
hoofdstuk 3 nader toegelicht worden.
Het vierde hoofdstuk geeft uitleg over de onderzoeksopzet. Ik beschrijf welk instrument ik hanteer
om het geluk van kinderen te meten. Ook worden bijbehorende variabelen waarmee ik geluk
correleer, geoperationaliseerd.
In hoofdstuk 5 presenteer ik de resultaten. Daardoor wordt meer duidelijk over het geluk van
kinderen op school. Ik geef aan welke variabelen van invloed zijn op het geluk van kinderen.
In het zesde hoofdstuk bespreek ik beperkingen van het onderzoek en suggesties voor
aanvullend/volgend onderzoek.
In hoofdstuk zeven zet ik de conclusies op een rijtje.
De scriptie wordt afgesloten met een literatuurlijst en bijlagen, waaronder een publieksvriendelijk
artikel waarin dit onderzoek wordt samengevat.
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2

GELUK
Wat is ‘geluk’ precies en waarom het nuttig is geluk te onderzoeken?

2.1

Wat is ‘Geluk’?
Het woord ‘geluk’ wordt in veel betekenissen gebruikt. In de meest ruime betekenis verwijst de
term naar alles wat goed. Het is dan ‘synoniem met ‘welzijn’ of ‘kwaliteit van leven’. In deze
scriptie wordt het woord in een veel beperktere betekenis gebruikt, namelijk als ‘hoe prettig men
zich over het algemeen voelt’. Die verschillen in betekenis worden hieronder nader toegelicht.

2.1.1 Kwaliteiten van leven
Geluk wordt verschillend geïnterpreteerd. Het heeft te maken met ‘kwaliteit van leven’ evenals
met drie andere termen (leefbaarheid, nut en levensvaardigheid) die zijn niet hetzelfde als geluk.
Ik zal duidelijk maken wat het verschil is tussen geluk en de andere drie termen zodat duidelijk
wordt wat ik met geluk bedoel.
In Schema 1 staat bij 1. Leefbaarheid.
Leefbaarheid is niet hetzelfde als geluk. Met leefbaarheid wordt bedoeld een maatschappij,
politieke context of een milieu dat de mogelijkheid schept om prettig te kunnen leven. Het betreft
een kans, een voorwaarde die het betreffende biedt voor een gelukkig leven. Daarom valt het
onder ‘Kansen’.
Bij 2 staat ‘Nut’.
Nut is geen geluk. Nut staat voor wat jij zelf doet om iets of iemand te helpen. Om voor iets of
iemand iets goeds te kunnen betekenen. Als het goed is geeft zinvol zijn een prettig/gelukkig
gevoel. ‘Extern’ geeft aan dat de uitkomst buiten het individu ligt. Hetgeen/de persoon waarvoor
men van nut is ervaart dit nut.
Bij 3 staat ‘Levensvaardigheid’.
Levensvaardigheid is ook niet hetzelfde als geluk. Levensvaardigheid gaat over hoe bekwaam
iemand is om zich aan de omgeving waarin het wil leven aan te passen. Dit kan gaan over
contacten met anderen, het ‘aanpassen’ aan een cultuur of het aanpassen aan andere eisen die een
omgeving stelt. Het is een voorwaarde om gelukkig te kunnen worden. Omdat het gaat om het
aanpassingsvermogen van een individu, van een persoon zelf, valt deze term onder de verticale
kolom ‘Intern’. Omdat het een kans/voorwaarde is om gelukkig te kunnen worden, valt het onder
‘Kansen’.
Bij 4 staat ‘Satisfactie’. Satisfactie gaat over de inschatting die wij zelf maken over de mate van
ons eigen geluk. Een ander kan een inschatting maken van ons geluk, maar alleen wij weten echt
hoe we ons voelen. Daarom staat dit in de verticale kolom ‘Intern’.
Schema 1: Kwaliteiten van leven
Kansen
Uitkomst

Extern
1. Leefbaarheid
2. Nut
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Intern
3. Levensvaardigheid
4. Satisfactie

2.1.2 Soorten satisfactie
Wat is ‘satisfactie’ dan precies? Daarover verschaft Schema 2 meer duidelijkheid.
Allereerst moet gezegd worden dat een onderscheid wordt gemaakt tussen gevoel over ‘aspecten
van het leven’ en ‘het leven als geheel’.
Genietingen (1) zijn gevoelens ten aanzien van een aspect van het leven en zijn van voorbijgaande
aard. Piekervaringen (2) zijn ook van voorbijgaande aard maar gaan over het leven als geheel.
Deelsatisfacties (3) zijn gevoelens ten aanzien van een aspect van het leven maar zijn van
duurzame aard. Dat wil zeggen dat gevoelens een langere tijd aanhouden en ervaren worden.
Evenzeer geldt dit voor levensvoldoening. (4) Levensvoldoening behelst een gevoel van
duurzaam aard over het leven als geheel. En over levensvoldoening gaat dit onderzoek.
Levensvoldoening van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Schema 2: Soorten satisfactie
Aspecten van het leven
Leven als geheel

Voorbijgaand
1. Genietingen
2. Piekervaringen

Duurzaam
3. Deelsatisfacties
4. Levensvoldoening

Ik kies voor geluk omdat ik dat belangrijker vind in het kader van mijn onderzoek dan de focus op
genietingen, piekervaringen en domeinsatisfacties is minder relevant voor mijn hoofdvraag. Dit
aangezien genietingen en piekervaringen niet zo nastrevenswaardig zijn als duurzame satisfactie.
Deelsatisfacties zijn wel belangrijk, toch ligt de focus er niet op. Ik onderzoek geluk, een
duurzaam gevoel over het leven als geheel. Wanneer ik de vraag stel in welke omgeving kinderen
zich het prettigst voelen. Dan gaat het over domeinsatisfactie. Het algemeen geluk is dan (als het
goed is) de optelsom van satisfactie in verschillende domeinen, maar levensvoldoening is toch
waar het om draait. Het algemeen geluk van een kind.
2.1.3 Componenten van levensvoldoening
Bij de beoordeling van hun leven gebruiken mensen twee bronnen van informatie:
- Cognitieve inschatting: gedachten over je eigen leven;
- Affectieve inschatting: emoties, stemmingen, gevoelens.
Bij de cognitieve component gebruiken mensen verstandelijke vermogens om een inschatting te
maken van het eigen geluk. Zij doen dit door hun wens af te meten aan de realiteit. De mate
waarin de wenselijkheid is gerealiseerd bepaalt de tevredenheid van een mens met het leven.
Bij de affectieve component (hedonic level of affect) gaat het om hoe men zich voelt. Hoe goed
met zich voelt wordt onbewust ingegeven door bevrediging van natuurlijke behoeften. Het gaat bij
de affectieve component om gevoel, niet om verstandelijke evaluatie (Veenhoven, 2006)
2.1.4 Waarom het bij kinderen om gevoelsniveau gaat

‘..it is not so reasonable to assume that thinking is the only way to assess how happy
we are. If so, little children cannot be happy, because they lack the ability to define
standards of the good life and compare with reality’ (Veenhoven, 2007, p. 13:r. 10)
Kinderen beoordelen hun leven niet aan de hand van cognitieve maatstaven. Ze hebben nog geen
besef van wat een goed leven is en kunnen hun geluk daar ook niet mee vergelijken.
Schoolkinderen zijn nog bezig aan een verkenning van hoe de wereld is opgebouwd en werkt.
Inhoudelijke kennis en achterliggende intenties van gedrag, houding, normen en waarden is nog
niet aanwezig. Geluk van kinderen is daarom enkel te meten door middel van het ‘hedonic level
of affect’ (de affectieve component van geluk).
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“ The concept does not presume subjective awareness of that average level.(…) it can
therefore be applied to beings who cannot reflect on their own life, such as little
children”.(Veenhoven, 1984.)
Kinderen voelen zich nu eenmaal wel of niet prettig en kunnen gezien de ontwikkelingsfase
waarin zij zich bevinden enkel aangeven hoe zij zich voelen. Uitleggen waarom ze zich over het
algemeen prettig of onprettig voelen, dat is voor hen teveel gevraagd.
2.2 Belang van geluk
2.2.1 Ideologie van het grootste geluk
Bentham is grondlegger van de gedachte ‘het grootste geluk voor het grootste aantal’. Hij wil
hiermee zeggen dat je bewust moet zijn van de gevolgen van gemaakte keuzen voor het geluk
(nut) van zoveel mogelijk mensen. Een keuze kan worden gestuurd door wat een wet ingeeft:
bijvoorbeeld een wet die geluk voor een zo groot mogelijk aantal mensen mogelijk maakt. Dit is
waar Bentham op doelde.
Aan de som van pijn en plezier (= nut) wordt berekend in hoeverre het grootste geluk voor het
grootste aantal mensen is gerealiseerd. De bedoeling is dat de wet meer goed dan kwaad oplevert.
Dan is het nuttig.
Deze ideologie is lange tijd op de achtergrond geraakt, maar wint de laatste tijd weer aan
populariteit. Vanaf de jaren zeventig werd geluk weer genoemd als het doel van de opvoeding. Je
voedt je kind op in de hoop dat hij of zij gelukkig wordt.
‘Als ouders het voor het zeggen hadden dan zouden er geen angstige, verdrietige, boze of
teleurgestelde kinderen zijn op de wereld rondlopen. Alle kinderen zouden blij, trots, tevreden, vol
zelfvertrouwen, kortom gelukkig zijn. Dat was een belangrijk opvoedingsdoel op zich. De
schrijvers beschouwden het daarnaast in toenemende mate als functioneel: ‘natuurlijk vormt een
gelukkige jeugd geen garantie dat je het er als volwassene goed vanaf brengt, het legt echter wel
de basis voor welslagen. Onvrede betekent daarentegen het begin van mislukking’(Wubs, p. 131
regels 1-8).
En je voedt je kind op in de hoop dat jouw kind een ander gelukkig maakt. En ook dat een ander
jouw kind gelukkig maakt. ‘De afweging tussen eigenliefde en naastenliefde kwam bij het individu
te liggen’(Wubs, p. 131 regels 16-17)
2.2.2 Effecten van geluk
Het is natuurlijk prettig om gelukkig te zijn, maar niet alles wat prettig is, is ook goed. Hoe zit dat
met geluk? Daarover wordt verschillend gedacht. Antihedonisten geloven dat gelukkig zijn
negatieve bijverschijnselen kent namelijk, luiheid, verminderde betrokkenheid bij de omgeving
enz. Humanisten denken eerder dat geluk juist positieve gevolgen met zich mee brengt: meer
energie en meer betrokkenheid bij de omgeving.
Inmiddels is er ook empirisch onderzoek naar gevolgen van geluk, onder meer van Veenhoven
(1988) en Lyobumirsky (2008). Daaruit blijkt het volgende:
Sociabiliteit
Een negatief gevolg van geluk zou zijn dat mensen zelfgenoegzaam worden. Dit wordt weerlegd
door onderzoek. Het onderzoek wijst uit dat gelukkige mensen juist meer empatisch zijn, meer
betrokken en aantrekkelijker personen voor sociaal contact. Mensen die niet gelukkig zijn hebben
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weliswaar behoefte aan contact maar kunnen minder goed relaties aangaan dan wel in stand
houden. Gelukkigen blijken vaker getrouwd, minder gescheiden, beter contact te hebben met
kinderen en geliefder te zijn.
Gezondheid
Gelukkige mensen blijken meer reserves te hebben voor in stressvolle situaties. Verder blijken zij
ook langer te leven. Antihedonisten hebben geen weerwoord op deze stelling. Het tegendeel wordt
niet beweerd.
Productiviteit
Gelukkige mensen blijken meer energie te hebben en actiever te zijn. Ze zijn sneller in staat tot
besluiten te komen en meer werk te verrichten. Daardoor werken zij meer efficiënt dan mensen
die niet gelukkig zijn. Mensen die ongelukkig zijn blijken vaker werkloos en voelen zich vaker
minder energiek.
De positieve bijverschijnselen van geluk blijken te overheersen. Hieruit kan worden afgeleid dat
het belangrijk is om geluk van mensen te bevorderen. Geluk is niet alleen prettig op zich, maar
ook goed om andere redenen
2.2.3 Belang van de school bij geluk van kinderen
De positieve bijverschijnselen als genoemd in voorgaande paragraaf vallen samen met belangrijke
kerndoelen van scholing.
Productiviteit als positief bijverschijnsel van geluk draagt ertoe bij dat een kind sneller en meer
kan opnemen. Zo valt dit bijverschijnsel van geluk samen met het doel de cognitieve ontwikkeling
van een kind te stimuleren. Dat gezondheid als bijverschijnsel van geluk samenvalt met het doel
de lichamelijke ontwikkeling te bevorderen, behoeft geen verdere uitleg.
De kerndoelen samenwerken, respect, waardering (emotionele ontwikkeling) vallen samen met
sociabiliteit als positief bijverschijnsel van geluk. Kortom; geluk is niet alleen leuk voor kinderen,
maar sluit ook aan op andere doelstellingen van onderwijs.
2.2.4 Belang van een gelukkige schooltijd voor kinderen
Nu: Een gelukkig schooltijd zorgt in het hier en nu voor een prettige jeugd en een beter
functioneren. Het zorgt voor betere schoolresultaten alsmede voor een soepeler verloop van
contacten. Verder draagt geluk bij aan een goede gezondheid.
Later: Een gelukkige jeugd zorgt er waarschijnlijk ook voor dat het kind in de toekomst een
gelukkige volwassene wordt en een betere burger.
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3

EERDER ONDERZOEK NAAR GELUK VAN KINDEREN
Wat is er al bekend over het geluk van kinderen? Er is maar heel weinig onderzoek naar
levensvoldoening van kinderen en iets meer onderzoek naar hun tevredenheid met specifieke
levensdomeinen. In dit hoofdstuk zet ik de schaarse uitkomsten op een rijtje.
3.1

Algemeen geluk
In onderzoek naar algemeen geluk van kinderen wordt op verschillende manieren geluk van
kinderen gemeten. Het onderzoek van Huebner (2004) doet verslag van onderzoek naar geluk van
kinderen met bijzondere aandacht voor de constructvaliditeit. Ben-Arieh (2005) onderzoekt de rol
van kinderen in het meten van geluk. Huebner en Diener (2008) geven een analyse van
verschillende onderzoeken en proberen aan de hand daarvan aan te geven dat afname van
zelfrapportages bij kinderen een betrouwbare en valide methode is voor het meten van geluk.
Sidana, Singh en Srivatava (1976) hebben onderzocht welke bijdrage sociale relaties (ouders,
lerare(sse)n, peerrelaties) leveren aan algemeen geluk van kinderen. En Huebner et al (2005) en
Rojas (2005) onderzoeken het algemeen geluk in samenhang met de verschillende
domeinsatisfacties.
Wanneer we kijken naar de resultaten van genoemde onderzoeken, dan wordt geconcludeerd dat
kinderen over het algemeen gelukkig zijn. Uit het Unicef onderzoek blijkt zelfs dat Nederlandse
kinderen het gelukkigst zijn van andere kinderen in de ontwikkelde wereld. Het gemiddeld
algemeen geluk komt uit op een 7,8.
Uit onderzoek van Marks et. Al (2004) blijkt dat 68% van de kinderen in Engeland, gelukkig is.
Ook Zeijl (2005) laat zien dat kinderen in Nederland over het algemeen gelukkig zijn met hun
leven.
Verschillen in geluk
Amato en Keith (1991) hebben onderzoek gedaan naar gescheiden ouders en het effect ervan op
het geluk van kinderen. Ook Veenhoven heeft onderzoek gedaan naar gebroken gezinnen en de
invloed op geluk van kinderen. Uit zijn onderzoek kan niet vastgesteld worden dat ‘kinderen zich
als gevolg van scheiding van de ouders, minder prettig en gelukkig voelen.’ (Verkuyten, &
Veenhoven, 1988:10).
Verder is uit onderzoek naar voren gekomen dat kinderen die enig kind zijn even gelukkig zijn als
kinderen met broertjes of zusjes hebben. (Verkuyten, & Veenhoven, 1989). Ondanks dat enig kind
zijn een lagere score heeft op kwaliteiten in sport en tevreden met uiterlijk, heeft dit geen effect op
het geluk.
In Engeland is onderzoek gedaan naar het geluksniveau van kinderen in de basisschoolleeftijd en
het secundair onderwijs. Het blijkt dat kinderen in het primair onderwijs gelukkiger zijn dan
kinderen uit het secundair onderwijs. Hieruit kan worden opgemaakt dat er een relatie moet zijn
naar leeftijd en geluk op school.
‘We found that schools are the most important domain in relation to a child’s personal
development. We have also found that children appear to be far happier at primary school than
they do at secondary. The key question is whether the fall in satisfaction with school is inevitable
or whether it is the environment at secondary schools which is causing this drop?’
(Marks, 2003;26)
Marks legt in zijn onderzoek uit dat het verschil in leeftijd gepaard gaat met een verschil in
behoeften. De thuisomgeving wordt minder belangrijk voor kinderen vanaf een jaar of 12, tijdens
de periode in het secundair onderwijs. Daarentegen stijgt de waarde van vriendschappen op de
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ranglijst van gelukkig makende factoren. En deze krijgt prioriteit boven het ervaren van school als
een prettige omgeving.
Het algemeen geluk lijkt tijdens de middelbare schoolperiode af te nemen (Huebner, 1996, 1998,
Diender & Diener 1998). Een van de redenen die wordt genoemd is stress.
3.2

Domeinsatisfacties
Bij domeinsatisfacties gaat het om hoe prettig kinderen zich in verschillende domeinen
(omgevingen) voelen. Het algemeen geluk gaat om een gevoel dat meestal ervaren wordt en gaat
over alle domeinen bij elkaar: het leven als geheel. Uit onderzoek komt naar voren dat de mate
van tevredenheid in verschillende domeinen samen, gelijk zal zijn aan het algemeen geluk.
Kortom, de som van tevredenheid in de verschillende domeinen komt overeen met het algemene
geluk.

3.2.1 Thuisgevoel
Algemeen geluk blijkt de grootste correlatie te hebben met hoe prettig kinderen zich thuis voelen.
(Rojas, 2005). Thuis/familie blijkt een belangrijke rol te hebben in hoe prettig kinderen zich
voelen. Uiteindelijk draagt het bij aan algemeen geluk.
Marks et. al (2004) constateerde dat ‘the vital domain family satisfaction, which perhaps
unsurprisingly is easily the most important in regard to life satisfaction’. (Marks, 2003:25). Uit
zijn onderzoek blijkt dat familie het meest belangrijke domein is voor geluk. Ook Sidana et al
(1976) laat zien dat de thuisomgeving de belangrijkste plaats inneemt wanneer het geluk in
verschillende omgevingen (school, vrienden) wordt onderzocht.
Zeijl (2005) deed onderzoek naar hoe kinderen in de basisschoolleeftijd hun leefomgevingen
ervaren. Zij heeft ook onderzoek gedaan naar hoe kinderen zich thuis voelen. Zeijl geeft aan dat
kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar over het algemeen tevreden zijn met hun gezinssituatie. Ze
kunnen goed met hun moeder praten en kunnen bij hun ouders terecht. Ze zijn tevreden met de
sfeer thuis en geven aan best wat te mogen van hun ouders.
Kinderen in de leeftijd van het secundair onderwijs vinden de relatie met hun ouders wel
belangrijk, maar in mindere mate dan kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs. Voor
kinderen in het secundair onderwijs worden vrienden en leeftijdsgenootjes als belangrijk(er)
gezien (Marks, 2003). Waarschijnlijke reden is dat leeftijdsgenoten hetzelfde doormaken als
zijzelf. Er is begrip voor problemen en bekendheid met veranderingen die gepaard gaan met die
leeftijd.
3.2.2 Gevoel op school
Omdat kinderen de meeste tijd op school doorbrengen is het des te belangrijker dat kinderen zich
prettig voelen op school. Helaas is er nog maar weinig onderzoek verricht naar hoe kinderen zich
op school voelen. Een deel van bestaand onderzoek zal ik bespreken.
Zeijl (2005) concludeert uit haar onderzoek dat kinderen over het algemeen tevreden zijn over
school. Meisjes vinden het, zo blijkt uit het onderzoek, leuker te vinden op school dan jongens. Als
reden wordt aangegeven dat ‘Meisjes zijn meer tevreden over hun prestaties op school. Jongens
denken vaak minder goed te kunnen presteren’. Daarom zullen jongens het waarschijnlijk minder
naar hun zin hebben op school.
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Ook Marks (2003) deelt in zijn onderzoek deze uitkomst van het onderzoek van Zeijl. Ook hij
geeft aan dat meisjes meer plezier hebben in het naar school gaan dan jongens. Marks geeft wel
aan dat kinderen zich, vergeleken met de andere domeinen (vrienden, sport, familie), het minst
prettig voelen op school. Dit lijkt niet overeen te komen met de conclusie uit het onderzoek van
Zeijl.
Zeijl laat zien dat slechts een klein percentage kinderen het niet naar de zin heeft (12%).
Autochtone leerlingen blijken school leuker te vinden dan allochtone kinderen. Verder blijkt dat
kinderen met hoogopgeleide ouders gelukkiger zijn op school dan leerlingen die uit een gezin
komen met laagopgeleide ouders. Opvallend is dat ook hier weer geldt dat de kinderen die school
het minst leuk vinden, lager presteren op school. Zowel de kinderen als de ouders hebben hier
weet van en geven in het onderzoek ook aan dat zij het idee hebben slechter te presteren dan
anderen. De mate waarin kinderen en ouders oordelen over ‘geluk’ en ‘prestaties op school’ lijkt
een positief verband te houden. Of er een relatie is tussen ‘geluk’ en ‘prestaties’ wordt niet
duidelijk uit dit onderzoek
Marks et. Al (2003:25) hebben nog meer resultaten. Hun onderzoek wijst uit dat ‘overall, schools
are the least important domain as regards children’s satisfaction with their lives, but the most
important in regard to their curiosity and personal development’.
Marks (2003) sluit aan bij de mening van Josselyn (1951) dat kinderen gelukkiger kunnen zijn op
school. Wanneer gekeken wordt naar vrijheid en exploratie zou men meer op de vermogens en
behoeften van kinderen kunnen inspelen.
Randolph et al (2008) onderzochten de correlatie tussen hoe kinderen zich voelen op school en de
invloed van klassengrootte, leeftijd en geslacht, en hoe geliefd leraren zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat vooral de geliefdheid van een leraar een grote invloed heeft. ‘in
general, girls, younger students, students who liked their teacher, students who had a male
teacher, and students in classes with about 20 other pupils tended to be more satisfied with school
than other students’.(p.9)
3.2.3 Gevoel in ‘vrije tijd’
BSO
De weerstand tegen formele opvang is sinds 2002 wel kleiner geworden, vooral die
tegen de buitenschoolse opvang van schoolkinderen. In lijn daarmee neemt het
aandeel kinderen dat naar de formele opvang gaat, gestaag toe. (p. 306 uit SCP rapport:
‘emancipatiemonitor 2006; veranderingen in leefsituatie en levensloop)
In ‘liefst zoals thuis’, een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), staat wat positieve
en negatieve punten zijn van de Buitenschoolse Opvang (verder te noemen BSO). Kinderen
blijken het over het algemeen naar de zin te hebben op de BSO. Jongere kinderen geven aan het
meer naar de zin te hebben dan oudere kinderen. Dit vanwege het tekort aan leeftijdsgenoten voor
oudere kinderen op de BSO en het ontbreken van genoeg vrijheid. Tevens wordt in dit rapport
aanbevolen om activiteiten aan te bieden die de exploratiedrang van kinderen behouden en
bevorderen.
In een Nieuwjaarsuitgave van het SCP ‘Veel geluk in 2007’ (Schabel 2007) gaat een artikel over
gelukkig zijn op de BSO.
Een minderheid van de ouders maakt gebruik van de BSO. Ondanks dit gegeven geeft het
merendeel van de ouders aan blij te zijn met het bestaan van de voorziening. Dit omdat hun
kind(eren) zich er prettig voel(t)(en) of omdat de voorziening aantrekkelijk is in combinatie met
het werk. Toch blijkt geluk van kinderen bepalend. Dat geluk wordt mede teweeg gebracht door
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de inrichting en de organisatie van de BSO. Kinderen lijken voldoende uitdaging te vinden in de
tijd die zij doorbrengen bij de opvang. Zij ervaren er meer mogelijkheden dan thuis.
3.4 Invloed schooltype
3.4.1 Pedagogische signatuur
Vrijheid, keuzemogelijkheid, zelfstandigheid en mogelijkheid tot exploratie zijn condities voor
geluk. Dit is de kern van wat men met het zogenaamde vernieuwingsonderwijs wil. Denk daarbij
onder andere aan Maria Montessori, Daltononderwijs, Jenaplan of de vrije school. (Kohnstamm,
2002). Helaas heb ik geen onderzoek naar vernieuwingsonderwijs en geluk kunnen ontdekken. Ik
voorspel dat de beschreven condities voor geluk, ‘vrijheid’,’keuzemogelijkheid’,
‘zelfstandigheid’ en ‘mogelijkheid tot exploratie’ een positiever uitwerking op geluk van kinderen
hebben dan de kwaliteiten die het traditionele onderwijs aan kinderen te bieden heeft.
3.4.2 Etniciteit
Scholen verschillen net als wijken in samenstelling van populatie. Uit onderzoek van Piet
Ouweneel blijkt dat niet iedereen even gelukkig is en kan zijn. Ouweneel heeft onderzoek gedaan
naar het geluksgevoel van inwoners in Rotterdam. De uitkomst was dat Rotterdammers zich
vergeleken bij de gemiddelde Nederlander aanzienlijk minder gelukkig voelde. De
bewonerssamenstelling van een wijk bleek de grootste invloed te hebben.
Het onderzoek van Ouweneel speelt de volgende rol in mijn onderzoek.
De etnische compositie van wijken heeft invloed op het geluksniveau. Is dit zelfde te zeggen over
scholen in die wijken? Kan het zo zijn dat wijken invloed hebben op het geluksniveau op scholen?
Helaas valt deze vraag niet te onderzoeken. Ouders kiezen steeds vaker een school op kwaliteit,
dan op afstand. De samenstelling van de school is (dan) geen afspiegeling van de samenstelling
van de wijk.
De kwaliteit van relaties met klasgenoten en in samenhang daarmee de sociale positie in
de groep, beïnvloedt het welbevinden van kinderen en daarmee indirect hun functioneren.
Volgens Teunissen (1988) verbetert de sociale positie van allochtone leerlingen eveneens
als zij in de groep een meerderheid gaan innemen. Zij voelen zich veiliger, hebben meer
contact met medeleerlingen en de leerkrachten krijgen meer oog voor hun specifieke
leerproblemen. (Teunissen, 1988)
Uit bovenstaand citaat maak ik op dat scholen met heel weinig/geen of juist veel allochtone
leerlingen meer gelukkiger kinderen zullen bevatten dan bijvoorbeeld een gemengde school.
Autochtone ouders blijken zwarte scholen als een probleem te zien. De reden hiervoor is dat
zwarte scholen geassocieerd worden met lage kwaliteit en verminderde leerprestaties. Verder
blijkt dat leerlingen die op elkaar lijken (zelfde achtergrond en leerniveau hebben) eerder naar
elkaar toe zullen trekken dan leerlingen die niet op elkaar lijken. Net als pubers die hun begrip
zoeken bij hun leeftijdsgenoten in plaats van bij hun ouders of leerkrachten, en kinderen die naar
de BSO gaan aangeven dat het gemis aan leeftijdgenoten voor een verminderd geluksgevoel zorgt,
geeft blijk van de noodzaak van homogeniteit.
3.4.3 Levensbeschouwelijke grondslag
Religiositeit van personen Holder en Coleman (2008) geven in hun artikel ‘Spirituality,
religiousness, and happiness in Children aged 8-12 years’ aan dat er menig onderzoek is naar de
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correlatie tussen spiritualiteit, religie en geluk bij volwassenen, maar dat er daarover nog maar
weinig onderzoek is gedaan onder kinderen. Uit verricht onderzoek blijkt dat zowel spiritualiteit
als religie een sterk positieve invloed heeft op geluk. Dit terwijl onder adolescenten en
volwassenen de invloed van zowel spiritualiteit als religie een sterk gematigd positieve invloed
heeft op geluk. Francis et al (2000) ontdekten dat mensen die aangaven religieus te zijn, ook
gelukkiger zijn. Studenten die regelmatig naar de kerk gaan geven ook aan dat zij zichzelf
gelukkig voelen. Tevens bleek dichtbij God denken te zijn en de wijze waarop men met het geloof
bezig is, een positieve significante correlatie met geluk. Bidden, naar de kerk gaan, wat je in je
jeugd hebt meegekregen en de beeldvorming die daarbij eigen is gemaakt blijken invloed te
hebben op de mate van geluk. Frequentie en intensiteit zijn daarin duidelijke voorspellers. Ellison
(1989, 1991), Ferris (2002).
Toch zijn er ook onderzoeken waarin geluk niet correleert met religiositeit. Volgens Holder en
Coleman (2008) ligt de oorzaak in de gehanteerde methode van onderzoek.
Het moet duidelijk zijn wat onder een begrip wordt verstaan. Een andere definitie of betekenis van
een woord kan leiden tot verschillende onderzoeksresultaten.
Levensbeschouwelijke grondslag Maakt de levensbeschouwelijke grondslag van de school uit
voor het geluk van kinderen? Buiten dat blijkt dat ouders overeenstemming in waarden tussen
thuis en school prefereren, vinden zij het ook belangrijk dat wat op school verkondigd wordt,
aansluit bij de inhoud van hun eigen religie (Kohnstamm, 2002). Kinderen hebben vaak niet veel
te vertellen. De ouders kiezen de school.
Faber (1948) leert mij dat kinderen nog geen volledig religieus besef hebben. Kinderen imiteren
veelal de gedragingen en opvattingen van ouders die zij aangeleerd krijgen. Pas rond het 18e
levensjaar vindt diepgaander besef van religie plaats. Daarom zal, wanneer een vergelijking
gemaakt wordt tussen geluk van kinderen en religie, eigenlijk gekeken worden naar het
pedagogisch klimaat van een school dat daar vaak mee is verbonden.
Denominatie Hiermee wordt bedoeld: Rooms-katholiek, Protestant of de Islamitisch. Ik heb geen
onderzoek gelezen over geluk en verschillende denominaties.
3.4.4 Schoolgrootte
Vanuit eerder onderzoek blijkt dat een verschillende wijze van omschrijven van deze variabele
leidt tot verschillen in onderzoeksresultaten. De ene onderzoeker neemt het totaal aantal
leerlingen, de andere onderzoeker verdeelt het aantal leerlingen over de dependances en
nevenvestigingen die een school heeft. (Van der Ploeg, 1998:117-119)
Schoolgrootte blijkt volgens onderzoek van Herweijer en Vogels (2003) geen effect te
hebben op tevredenheid met de school. Het blijkt dat schoolkenmerken als schooltype meer van
invloed zijn evenals leerling-kenmerken.
Steeds wordt gepleit voor kleinere klassen. De reden hiervoor is dat leerlingen zo meer
individuele aandacht kunnen krijgen. Of kinderen zich daardoor ook gelukkiger/prettiger voelen
op school is niet duidelijk.
Uit onderzoek van Randolph et al (2008) blijkt dat kinderen in een klas met 20 leerlingen
het meest tevreden zijn met school. In een klas met minder dan 15 leerlingen of in een klas met
meer dan 25 leerlingen zijn kinderen aanzienlijk minder tevreden. Verkuyten en Thijs (2002) zijn
het niet eens met deze onderzoeksresultaten. Volgens hen is er geen relatie te vinden tussen
klassengrootte en tevredenheid van kinderen met school.
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3.4.5 Verzuim
Een van de verschijnselen waarin de tegenzin in school zich het sterkst kan manifesteren
is ongeoorloofd verzuim of spijbelen.(Van der Ploeg, 1998: 112)
Bovenstaande geldt voor het secundair onderwijs. Spijbelen blijkt in het primair onderwijs minder
voor te komen. Dit neemt niet weg dat ‘ergens niet aanwezig willen zijn’ aanduidt dat iemand zich
niet prettig voelt in een desbetreffende omgeving. Van hieruit kan ik dan ook voorspellen dat
leerlingen een minder groot geluksniveau hebben wanneer zij naar een school gaan met een hoog
verzuimpercentage. Kortom, laag verzuim duidt op een groter geluk.
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4

ONDERZOEK
In dit hoofdstuk geef ik aan welke werkwijze ik heb gehanteerd om antwoord te verkrijgen op
de hoofdvraag en de nadere vragen die in het begin van deze scriptie zijn genoemd. Ik zal
ingaan op de aard van het onderzoek en de gehanteerde methode om onderzoek te hebben
kunnen verrichten namelijk, de vragenlijst. Het meetinstrument, de selectie van scholen, de
afname van de vragenlijst en de operationalisering variabelen.

4.1

Aard
Het onderzoek is van kwantitatieve aard. Er is een grote groep respondenten nodig om een
generaliserende conclusie te trekken over het geluk van schoolkinderen in Rotterdam. Omdat het
niet mogelijk bleek een representatieve steekproef te trekken zijn de resultaten van dit onderzoek
slechts indicatief. De onderzoeksgroep is wel groot genoeg voor en verkennende analyse.
Het onderzoek richt zich primair op kinderen uit het primair onderwijs, in de leeftijd van 9 tot 12
jaar. Via het afnemen van vragenlijsten in de bovenbouwgroepen van het primair onderwijs kan in
een keer een grote groep kinderen naar hun geluksgevoel gevraagd worden. Er is gemikt op een
groot aantal om uitsplitsing mogelijk te maken. Om vergelijking met oudere kinderen mogelijk te
maken zijn ook een aantal leerlingen uit het secundair onderwijs ondervraagd.

4.2

Methode (vragenlijst)
Om geluk bij kinderen te meten is gebruik gemaakt van een vragenlijst. Ik heb gekozen voor
‘directe bevraging’. De meest geschikte methode hiervoor is een schriftelijke vragenlijst die in de
klas wordt ingevuld. Kinderen kunnen in eigen tempo de vragen lezen, overlezen, teruglezen en
op papier beantwoorden. Een vragenlijst biedt de mogelijkheid tot gebruik van symbolen en
iconen. Daarnaast kan in korte tijd een grote groep mensen, individueel, ondervraagd worden.

4.3

Meetinstrument

Om het geluk bij kinderen te meten hanteer ik de affectieve inschatting van het geluk (het
‘hedonic level of affect’). In de voorgaande paragraaf is uitgelegd dat de vragenlijst een goed
middel is om geluk bij kinderen te meten.
De vragenlijst voor het primair onderwijs ziet er als volgt uit:
HOE VOEL Jij JE?

Hoe voel jij je nu

Hoe voel jij je MEESTAL
Hoe voel jij je meestal OP SCHOOL

Hoe voel jij je THUIS meestal
Hoe voel jij je meestal tijdens het BUITEN SPELEN

Hoe voel jij je meestal bij de BUITEN SCHOOLSE OPVANG

Ik ben een jongen □

meisje □

Ik ben _____ jaar
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Vragenlijst voor het secundair onderwijs
HOE VOEL Jij JE?

Hoe voel jij je MEESTAL

Hoe voel jij je meestal OP SCHOOL
Hoe voel jij je THUIS meestal

Hoe voel jij je meestal tijdens pauze
Hoe voel jij je meestal tijdens de tussenuren

Ik ben een jongen □ meisje
Grijp
hier terug op 2.1.4

□

Ik ben _____ jaar

Vraag naar ‘gevoel’
Om het geluksgevoel (van kinderen) te achterhalen is een directe bevraging naar het geluk de
beste methode. Ter ondersteuning en verduidelijking van de vraag wordt in de
antwoordmogelijkheid gebruik gemaakt van de ‘faces scale’. Zowel de gestelde vragen als de
‘faces scale’ benadrukken de focus op gevoel. Ik vraag niet ‘hoe gelukkig ben je?’ want dan
vraag je niet naar gevoel maar naar hoe gelukkig iemand denkt of verwacht te zijn. Ik vraag
‘hoe voel jij je?’ De ‘faces scale’ drukt vervolgens visueel bepaalde gevoelens uit. De
bedoeling is dat een kind via de ‘faces scale’ aangeeft hoe het zich voelt, in het algemeen en
in een bepaalde omgeving.
Beantwoord met de ‘faces scale’
De ‘faces scale’ is een schaal met vijf gezichtjes die gradaties aangeven in hoe men zich voelt.
Deze variëren van heel gelukkig, gelukkig, neutraal, ongelukkig tot heel ongelukkig. Voor deze
methode is gekozen om kinderen gemakkelijk antwoord te laten geven op de zeven vragen die
gesteld worden in de vragenlijst. Gevraagd wordt naar gelukkig een kind zich in het algemeen
voelt en hoe prettig het kind zich in een bepaalde omgeving voelt. Hun geluksgevoel kunnen ze
aan hun eigen gevoel/gezicht af te lezen en deze vergelijken met een van de vijf gezichtjes die in
de vragenlijst afgebeeld staat. Het gezichtje dat het gevoel het beste weergeeft, wordt dan
ingekleurd met een grijs potlood. Over de geldigheid en betrouwbaarheid hebben zich een aantal
auteurs uitgelaten.
Bij het ontwikkelen en het gebruik van de ‘faces scale’ zijn verschillende varianten
uitgeprobeerd om te bekijken bij welke vorm de beste resultaten verkregen werden. Deze
informatie is terug te vinden in een boek van Sabine Lang (1985) ‘Lebensbedingungen und
Lebensqualitat von Kindern’. Zij geeft aan dat voordat de ‘faces scale’ in gebruik is genomen, de
richting van de gezichtjes is uitgeprobeerd van links ‘heel blij’ naar rechts ‘heel verdrietig’ en
andersom. Ook is rekening gehouden en getest op de grootte en de kleur van de gezichtjes. Kleur
scheen soms uit te maken, maar de richting van de gezichtjes bleek geen significante effecten op
de antwoordresultaten van de vragenlijst te hebben. Vooralsnog wordt de methode gehanteerd met
links ‘heel blij’ naar rechts ‘heel verdrietige’ gezichtjes.
Andrews en Crandall (1975) concluderen dat een ‘faces scale’ bruikbaar is voor
onderzoek. De methode is vergeleken met een verbale schaalmethode en met verschillende
hoeveelheden aan gezichtjes in de ‘faces scale’. Het blijkt dat de 7-gezichtjesschaal effectief en
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betrouwbaar is. Om de beantwoording van de vragen te vergemakkelijken is er ook een 5gezichtjesschaal variant. Ook deze bleek betrouwbaar, al wordt er geen voorkeur voor een van
beiden uitgesproken.
In het boek van Andrews en Withey (1976) worden verschillende methoden voor het meten van
geluk besproken. Daarbij ook de ‘faces scale’. Deze methode hanteert een ‘directe ondervraging’
met een precisie aan gelabelde categorieën, dat in het boek aangemerkt wordt als methoden met
een hoge validiteit. ‘..the faces scale produces in the end more clustering than the other measured
methods..’.
Een probleem van de methode, zoals beschreven in het boek van Andrew en Withey (1976) is, dat
de schaal niet precies kan weergeven hoe een kind zich voelt in de zin van; hoe extreem moet de
expressie weergegeven worden? Ik heb gekozen voor een vijfpuntenschaal omdat ik de leerlingen
niet te veel keuzemogelijkheid wil geven. Zo staat duidelijkheid voor op en wordt verwarring
voorkomen. Door beperking van de keuzemogelijkheid, kan het zijn dat er niet een gezichtje bij
zit dat overeenkomt met het gevoel van een kind op dat moment.
Toch bleek uit het boek van Sabine Lang (1985) dat kinderen veelal kiezen voor extremen en
daarmee kan ik mijn keuze voor de vijfpuntenschaal ondersteunen. Het is namelijk zo dat de
uiterst links, midden of uiterst rechter gezichtjes het meest gebruikt worden en er niet vaak
gekeken wordt naar de gradaties middenin.
De vragen
In bovennoemde is gesteld dat de vraag draait om hoe het kind zich voelt en niet om hoe
gelukkig hij of zij zichzelf vindt. Ik hanteer daarbij niet dezelfde vraag als in het UNICEFonderzoek, waarbij gevraagd wordt naar de cognitieve inschatting op een schaal tussen het
‘best mogelijke’ en ‘slechtst mogelijke’ leven in plaats van het gevoel (affectieve inschatting).
Ik gebruik de faces scale, een manier om direct te vragen: ‘Hoe VOEL je je?’

Naast de vraagstelling heb ik ook rekening gehouden met de omgevingen waar kinderen vaak
komen/ mee te maken krijgen. Het is van belang om het stemmingsniveau van kinderen in die
omgevingen waar zij vaak zijn duidelijk te krijgen en waar mogelijk op een zo hoog mogelijk
niveau te krijgen: thuis, op school, bij de BSO, tijdens de pauzes en tijdens de tussenuren.
4.4

Selectie scholen
Directeur Van Aalst van basisschool “Het Landje” in Rotterdam, heeft mij getipt over een
internetsite waar gegevens van alle scholen in Nederland worden verzameld. Op die site staan ook
gegevens van basisscholen in Rotterdam. De internetsite heet Onderwijs In Cijfers en is onderdeel
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Op deze site is informatie te vinden over schoolgrootte, percentage niet-westerse leerlingen per
school, pedagogische signatuur en levensbeschouwelijke grondslag. De gegevens van de
Rotterdamse basisscholen die voor dit onderzoek relevant zijn, vinden hun bron grotendeels op
deze site. De gegevens zijn op papier gezet, waarna via Jeugd Onderwijs en Samenleving (JOS)
een adressenlijst van de basisscholen is verkregen. De informatie van deze beide instellingen is
samengevoegd. Zo is een totaalbeeld en daarmee overzichtelijk beeld van alle Rotterdamse
basisscholen neergezet.
Voor het kunnen afnemen van de vragenlijsten op basisscholen is een aantal keuzen gemaakt. Een
uitspraak over het geluk van kinderen dient representatief te zijn. Om die reden is deelname van
een groot aantal basisscholen noodzakelijk. Volgens mijn verkregen gegevens bestaan er 160
basisscholen in Rotterdam. Speciaal Basisonderwijs is niet in deze selectie opgenomen. Reden
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hiervoor is dat het niet voor alle leerlingen uit het betreffende onderwijs mogelijk bleek om een
vragenlijst te kunnen invullen.
Ik heb besloten om alle basisscholen in Rotterdam te benaderen. De basisscholen zijn per brief
aangeschreven waarna ik als onderzoekster de scholen opnieuw heb benaderd met de vraag of zij
bereid zijn deel te nemen aan het onderzoek. Dit bleek een lastig proces. De respons was laag.
Scholen blijken een druk schema te hebben. Hierdoor zijn zij niet verheugd als zij benaderd
worden voor verschillende onderzoeken. Ook gebrek aan privacy werd als reden aangevoerd om
geen deelname te verlenen aan dit onderzoek.
Om deelname te bevorderen is een webpagina opgesteld:
http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/HappinessInSchools.html. Hier is informatie te
vinden over het onderzoek. Ook is er een link toegevoegd waarmee scholen die geïnteresseerd
zijn, kunnen aanmelden voor het onderzoek. Het adres van deze internetsite is ook genoemd in de
brieven die aan de schoolhoofden zijn verzonden. Helaas is via deze internetsite geen aanmelding
binnengekomen.
Uiteindelijk is een totaal van 12 scholen het resultaat van de zoektocht naar basisscholen die
deelname wilden verlenen aan het onderzoek binnen deze scriptie. Voor de hypothese Test van de
hypothese dat kinderen op de basisschool gelukkiger zijn dan in het secundair onderwijs is een
middelbare school bereid geweest om deel te nemen aan het onderzoek.
Vanwege de selectiviteit van de steekproef is er geen generaliserende conclusie mogelijk voor de
gemeente Rotterdam. Er zal uitspraak worden gedaan over de scholen die hebben deelgenomen.

4.5

Vooronderzoek
Na het opstellen van de eerste versie van de vragenlijst ben ik langs een school gegaan om
deze aan leerlingen voor te leggen. Na het invullen van de vragenlijst heb ik de leerlingen
gevraagd naar wat zij verstaan onder ‘geluk’. Zo kon ik bekijken of ik met mijn vragenlijst
wel meet wat ik wil meten. Kortom, de geldigheid (‚validity’) van het meetinstrument wordt
zo bevestigd. Tevens heb ik gevraagd of de vragenlijst zoals opgesteld duidelijk was of dat zij
er iets in zouden veranderen om de vragenlijst duidelijker en/of overzichtelijker te krijgen.
Afname vragenlijst
Vervolgens ben ik met een vernieuwde vragenlijst aan de slag gegaan. Alvorens de leerlingen
de vragenlijst hebben ingevuld, is een korte instructie gegeven over het doel van het
onderzoek en het belang van de specifieke wijze van invullen van de vragenlijst.
Het is namelijk van belang dat leerlingen de vragenlijst voor zichzelf invullen en niet met hun
medeleerlingen meekijken. Dit is een vereiste om sociaal wenselijke beantwoording te
voorkomen. Om de anonimiteit van de leerlingen te waarborgen is niet gevraagd naar hun
naam en was er een box met gleuf gebruikt waarin de ingevulde vragenlijsten gedeponeerd
kunnen worden.
Betrouwbaarheidstest
Om de betrouwbaarheid (‚reliability’) van het meetinstrument te schatten is ervoor gekozen
om eenzelfde vragenlijst tweemaal aan leerlingen voor te leggen met een tussenpose van twee
weken. Wanneer de resultaten van beide vragenlijsten redelijkerwijs overeenkomen, kan
gezegd worden dat het meetinstrument geluk bij kinderen betrouwbaar kan meten.
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4.6

Operationalisering van variabelen
Om de voor dit onderzoek gebruikte variabelen ‘werkbaar’ te maken, zal hier uitgelegd worden
wat in dit onderzoek onder een betreffend variabele verstaan wordt, en welke codering ermee
gepaard gaat voor het kunnen uitvoeren van statistische bewerkingen.

4.6.1 Geluk
Kinderen zullen aan de hand van de ‘faces scale’ hun mate van algemeen geluksgevoel in een
omgeving uitdrukken. De volgende maten worden gehanteerd:

Heel gelukkig
5

Best gelukkig
4

Niet gelukkig/ongelukkig
3

Best ongelukkig
2

Heel ongelukkig
1

In eerdere hoofdstukken is uitgelegd dat in dit onderzoek het ‘hedonic level of affect’ wordt
onderzocht bij bovenbouwleerlingen op Rotterdamse basisscholen. Naast stemming in het
algemeen wordt ook gevraagd naar hoe men zich in specifieke situaties voelt.
Geluk wordt in gradaties aangegeven. Gezien het feit dat codes (5 = zeer gelukkig, 4 = best
gelukkig, 3 = niet bijzonder gelukkig of ongelukkig, 2 = best ongelukkig, 1 = zeer ongelukkig)
zijn gebruikt om het geluksgevoel van kinderen te indiceren, wordt door statistici verondersteld
dat met deze codes niet gerekend mag worden, ondanks dat het wel vaak wordt gedaan.
Ik kies ervoor om niet een gemiddelde te tonen, maar ik vergelijk percentages. Zo
wordt dit probleem omzeild. Het is namelijk niet mogelijk op een getal tussen 5 en 4
bijvoorbeeld 4,3 als uitkomst te hebben, want hoe label je dit getal? Een enkele keer zal ik wel
het percentage van ‘best tot zeer prettig’ weergeven. Ik neem dan het percentage van 4 en 5.
Door gebruik van percentages kan per smiley gezien worden hoe grote groep voor een
smiley gekozen heeft. Zo kan worden gekeken hoe groot het percentage best tot zeer gelukkig
is (code 4 en 5) ten opzichte van best tot zeer ongelukkig (code 1 en 2).
4.6.2 Kindkenmerken
Leeftijdsgroep
In dit onderzoek wordt aan bovenbouwleerlingen gevraagd om de eerder beschreven vragenlijst in
te vullen. Met bovenbouwleerlingen doel ik op leerlingen die les volgen in groep zes, groep zeven
en groep acht. De leeftijd van deze kinderen kan variëren. Dit doordat kinderen kunnen zijn
blijven zitten of wellicht een klas hebben overgeslagen. Over het algemeen geldt voor de term
bovenbouwleerlingen de volgende indicatie qua groepen en leeftijden:
groep
6
7
8

Leeftijd
9-10
10-11
11-12

In deze scriptie is voor de betreffende leeftijdsgroep gekozen aangezien de ontwikkelingsfase
waarin deze kinderen zich bevinden aan het begin staat van het zich een voorstelling kunnen
maken van abstracte begrippen als iets concreets, gevoel wordt belangrijk waardoor zij op deze
leeftijd in staat zijn om hun eigen gevoel weer te geven. Op deze leeftijden kunnen kinderen
(hoewel niet kunnen uitleggen waarom) een algemeen gevoel over een omgeving weergeven. Dat
is een vereiste voor dit onderzoek. Jongere kinderen zijn hiertoe nog niet goed in staat. Oudere
kinderen zijn eerder opgenomen in ander onderzoek. Het maakt dit onderzoek vernieuwend
doordat met deze leeftijdsgroep kinderen wordt gewerkt.

22

Geslacht
Met geslacht bedoel ik of de respondent een jongen of een meisje is. Aan de sekse wordt een
cijfer toegekend:
Waarde
1
2

Sekse
Jongen
Meisje

4.6.3 Schoolkenmerken
Etniciteit:
Met etniciteit doel ik op leerlingen die een andere dan Nederlandse achtergrond hebben.
Kinderen met een niet-westerse achtergrond, bijvoorbeeld kinderen met een Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Chinese afkomst etc. Het percentage niet westerse
leerlingen dat een school heeft zal meegewogen worden in wel of geen invloed hebben op het
geluksgevoel van kinderen. Dit wordt als volgt gemeten: (ik heb deze percentages genomen
omdat ik gekeken heb naar de schoolkenmerken. De ene zes scholen hebben een percentage
van 0-65% niet westerse leerlingen, de andere zes scholen een percentage van 66-100% niet
westerse leerlingen. Omdat ik onderzoek meer/minder heb ik een tweedeling gemaakt).
Waarde
1
2

Eigenschap
0-65%
66-100%

Weinig niet westerse leerlingen
Veel niet westerse leerlingen

Grootte
De grootte van de school is ook een variabele waarvan een mogelijke invloed op het geluksgevoel
van kinderen wordt gemeten. Onderwijs in cijfers van het Centraal Bureau van de Statistieken
(CBS) hanteert een groepsindeling voor scholen met indicatie ‘klein’, ‘middel’, ‘groot’ en ‘zeer
groot’. Deze indeling zal ik voor de scriptie aanhouden. Het ziet er als volgt uit:
Waarde
1
2

Eigenschap
Scholen tot 251 leerlingen
Scholen met meer dan 251 leerlingen

Pedagogische signatuur
De vraag of vernieuwingsonderwijs een verband heeft met geluksgevoel van kinderen zal
onderzocht worden aan de hand van de volgende operationalisatie:
waarde
A
B
C
D
E

Eigenschap
Dalton
Jenaplan
Montessori
Vrije school
Regulier

Levensbeschouwelijke grondslag, denominatie
De religieuze achtergrond van een school is ook als variabele opgenomen. De indeling ziet er als
volgt uit:
waarde
6
7

Eigenschap
Openbaar
Religieus

waarde
A
B
C
D

Eigenschap
Openbaar
Protestants-christelijk
Gereformeerd vrijgemaakt
Rooms-katholiek
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Verzuim
Onder verzuim wordt verstaan de hoeveelheid leerlingen die in een jaar verzuim hebben gepleegd.
De aantallen worden absoluut weergegeven.
Waarde
1
2

Eigenschap
Tot 10 leerlingen verzuim per jaar
Meer dan 10 leerlingen verzuim per jaar

4.7 Analyse
Ik het laat bij een vrij elementaire bivariate analyse, namelijk een vergelijking van percentages en
analyse van kruistabellen. Meer geavanceerde statistische technieken zouden weinig verhelderen.
Dingen die ik bewust NIET doe zijn het:
- berekenen van gemiddelden, want de hele verdeling zegt meer;
- berekenen van een betrouwbaarheidsinterval rond geobserveerde percentages, want er is
geen sprake van een steekproef;
- berekenen van significantie van geobserveerde verschillen, om dezelfde reden.
Ik zal per hypothese de te hanteren meetmethode bespreken.

Beproeven van een nieuwe methode om geluk bij basisschoolkinderen te meten.
Dit doe ik op drie manieren:
1) Herhaalde bevraging.
Er zal tweemaal eenzelfde vragenlijst aan de leerlingen worden voorgelegd om de
betrouwbaarheid van de methode te garanderen. Scores op de eerste en tweede vragenlijst zullen
worden vergeleken. Er zal worden gekeken hoeveel de antwoorden van de eerste vragenlijst
verschillen van die van de tweede vragenlijst. De afwijkingen zullen worden opgeteld en in een
cumulatieve percentage verdeling worden weergegeven.
2) Vergelijking met schatting leerkracht.
De leerkracht geeft een inschatting van hoe leerlingen zich op school voelen. Het
daadwerkelijk gevoel van leerlingen wordt vergeleken met deze inschatting.
3) Vergelijking algemeen geluk met de som van domeinsatisfacties.
Test van de hypothese dat kinderen op de basisschool gelukkiger zijn dan in het secundair
onderwijs
Eenzelfde meetmethode als hierboven beschreven zal worden toegepast om antwoord te krijgen
op deze tweede hypothese. Het is gebruikelijk om een correlatie tussen twee metingen te
berekenen, maar ik kies voor een cross-tabulatie, omdat dit meer inzicht oplevert.
Verkenning effect van schooltype op geluk
Voor een antwoord op de vraag of schooltype van invloed is op het geluk van leerlingen op
school vergelijk ik het stemmingsniveau van leerlingen op scholen met schoolkenmerken. Ik
bekijk met welke schoolkenmerken een hoog stemmingsniveau gepaard gaat; met veel of
weinig niet westerse leerlingen, op een grote of kleine school, op een school met veel of
weinig verzuim, op een school met of zonder religieuze grondslag of op een openbare of
vernieuwingsschool?
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5.

RESULTATEN
In deze scriptie heb ik in het eerste hoofdstuk een aantal vragen opgesteld die de leidraad van dit
onderzoek zijn geweest. Dat waren de volgende:
1)

Kan geluk van 9 tot 12 jarige kinderen gemeten worden? Zo ja, is de ‘faces’ schaal een
geschikt middel?

Als het antwoord op de 1e vraag bevestigend is, komen de volgende nadere vragen aan de orde

5.1

2)

Hoe gelukkig voelen kinderen zich over het algemeen?
Zijn kinderen die nog op de basisschool zitten even gelukkig als kinderen in het
voortgezet onderwijs? Of zijn ze misschien zelf gelukkiger? Bij recent onderzoek in
Engeland (Marks ) bleek dat kinderen gelukkiger zijn in de laatste jaren van de
basisschool dan in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. De vraag is of dat
verschijnsel zich ook in Nederland, in het bijzonder Rotterdam, voordoet.

3)

In welke situaties voelen kinderen zich het prettigst?
De vraag is of kinderen zich thuis, op school, tijdens het buitenspelen, tijdens tussenuren
of in de pauze het meest prettig voelen. Dit is van belang omdat daar de verklaring voor
geluk van kinderen te vinden is.

4)

Maakt school uit voor hoe kinderen zich voelen?
Er wordt veel gesproken over wat een school 'leuk' maakt voor kinderen, maar er is
vrijwel geen onderzoek naar gevoel van leerlingen in verschillende schooltypen. Doel is
om te verkennen of er enig verschil is naar schoolkenmerken zoals, schoolgrootte,
grondslag en etnische samenstelling van het leerlingen bestand.

Is geluk van kinderen meetbaar?

5.1.2 Validiteit

Validiteit is de mate waarin antwoorden betrekking hebben op geluk zoals omschreven in
2.1.4.
Begrijpen kinderen de vraag?
Als veel kinderen de vragenlijst volledig hebben ingevuld zonder een antwoordmogelijkheid open
te laten, dan kan gesteld worden dat de bedoeling van het onderzoek duidelijk is geweest en dat de
beantwoording geldige en betrouwbare informatie heeft opgeleverd. Het laat zien dat kinderen in
staat zijn geweest om aan te geven hoe gelukkig zij zich voelen, de kern van het onderzoek.
In dit onderzoek zijn slechts enkele vragen niet beantwoord. Daarbij ging het om de
vragen ‘hoe voel jij je op school meestal?’ en ‘hoe voel jij je thuis meestal?’ Het heeft de
meetbaarheid van het geluk niet in de weg gestaan. Er was geen antwoordoptie ‘weet ik niet’,
maar om te achterhalen of de kinderen de vragen begrepen is gevraagd of dit zo was in het
vooronderzoek.
Spoort gerapporteerde algemene stemming met de som van stemming in specifieke situaties?
Een indicator voor validiteit is de overeenkomst tussen algemeen stemmingsniveau en de som van
stemmingen in situaties. Indien een goede correlatie zichtbaar is, kan worden gesteld dat geldige
en betrouwbare gegevens zijn verkregen.
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In onderstaande tabellen is de overeenkomst tussen het algemeen stemmingsniveau en de
stemmingen in omgevingen weergegeven en beschreven. Ik heb een splitsing gemaakt tussen het
primair onderwijs en het secundair onderwijs.
Tabel 5.1 percentage leerlingen uit het primair onderwijs en secundair onderwijs dat zich best tot zeer
gelukkig/prettig voelt in verschillende omgevingen en over het algemeen

Geluk in Primair onderwijs
meestal

N

%best tot zeer
gelukkig/prettig

718

N

% best tot zeer
gelukkig/prettig

81,5

Geluk in Secundair onderwijs
meestal

146

87,7

146

71,3

school

718

71,4

school

thuis

718

90,5

thuis

146

85,6

buiten

718

88,5

pauze

146

91,1

71,1

tussenuren

146

90,4

Valid N (listwise)

146

bso
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In bovenstaande tabel is te zien dat de percentages van best tot zeer prettige stemming thuis, op
school, buiten en bij de BSO een gemiddelde van 80,3% heeft. Dit betekent dat het gemiddelde
percentage nagenoeg overeenkomt met het percentage van best tot zeer gelukkig zijn in het
algemeen (81,5%).
Als we kijken naar de percentages in het secundair onderwijs, dan is een soortgelijke uitkomst
zichtbaar. In bovenstaande tabel is te zien dat de percentages van best tot zeer prettige stemming
thuis, op school, tijdens de pauze en tijdens tussenuren een gemiddelde van 83,3% heeft. Dit
betekent dat het gemiddelde percentage nagenoeg overeenkomt met het percentage van best tot
zeer gelukkig zijn in het algemeen (87,7%). De overeenkomst tussen het algemeen geluk en de
stemmingen in situaties groot is.

Komt zelfgerapporteerd gevoel leerlingen overeen met schatting leerkracht?
Hier is eenzelfde methode gebruikt als in het voorbeeld van de vergelijking van scores van de
vragenlijsten die twee verschillende malen aan de leerlingen is voorgelegd. Ook hier wordt
gekeken of er verschil is in antwoorden van de leerkracht en de leerlingen zelf.
Tabel 5.1.1 afwijking antwoorden leerkracht ten opzichte van leerlingen in cumulatieve percentage verdeling
Leerkracht

1

2

3

4

5

0

+1

+2

+3

+4

-1

0

+1

+2

+3

-2

-1

0

+1

+2

-3

-2

-1

0

+1

-4

-3

-2

-1

0

Leerling
1
2
3
4
5

De rode cijfers: zelfde antwoord leerkracht en leerling; afwijking = 0
De groene cijfers: antwoord leerling ten opzichte van leerkracht
verschilt +1 of -1; afwijking = 1
De blauwe cijfers: antwoord leerling ten opzichte van leerkracht
verschilt +2 of -2; afwijking = 2
De paarse cijfers: antwoord leerling ten opzichte van leerkracht
verschilt +3 of -3; afwijking = 3
De oranje cijfers: antwoord leerling ten opzichte van leerkracht

verschilt +4 of -4; afwijking = 4

Hoe dichter de antwoorden bij afwijking = 0 liggen,
des te meer zullen de antwoorden overeenkomen van de leerlingen aangaande hun eigen gevoel
als de indicatie hiervan, gegeven door hun leerkracht. De getallen die +1, +2, +3 en +4 afwijken
geven aan dat de leerkracht een hogere score toekent aan het geluk van de betreffende leerling. De
getallen die -1, -2, -3 en -4 afwijken geven aan dat de leerkracht een lagere score toekent aan het
gevoel van de leerling dan de leerling zelf.
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Bovenstaande tabelraster is ingevuld naar gevonden afwijkingen:
Tabel 5.1.2.a afwijkingen indicatie leerkracht en daadwerkelijk gevoel
1

2

3

4

5

afwijking

Absolute
getallen
42
46
15
4
2

2

1
2
3
1

4

2

5

1

1

1

11

10

5

9

18

6

9

20

13

0
1
2
3
4

%
38,5
42,2
13,8
3,7
1,8

Om bovenstaande afwijkingen in een oogopslag te verduidelijken zal nu een grafische percentage
verdeling worden weergegeven:
Tabel 5.1.2.b afwijking van de scores leerling en schatting leerkracht

Afwijking scores leerling en schatting leerkracht

1,8
afwijking = 4
3,7

afwijking = 3
13,8

afwijking = 2
afwijking = 1

42,2

afwijking = 0
38,5

0

10

20

30

40

50

%

In de grafische percentage verdeling is te zien dat het percentage met afwijking = 0, 38,5% van
de totale 100% voor haar rekening neemt. Dit is positief. Want wanneer we kijken naar het
percentage afwijking = 1, te weten 42,2% zorgt deze samen met de 38,5% voor een 80,7% van het
totale percentage afwijkingen. De diagramgedeelten met afwijking = 2, 3 en 4 vormen slechts
19,3% van het totaal.
Afwijking = 0 en afwijking = 1 vormen samen een percentage van 80,7% Ik concludeer hieruit dat
leerkrachten het stemmingsniveau van leerlingen in de basisschoolleeftijd in de groepen zes, zeven
en acht goed kunnen inschatten.

5.1.2 Betrouwbaarheid, (nauwkeurigheid)
Om een uitspraak te kunnen doen over de ‘faces scale’ als geschikte meetmethode voor (het
kunnen meten van) geluksgevoelens van kinderen, is eenzelfde vragenlijst tweemaal aan
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leerlingen voorgelegd. De tussenliggende tijdsperiode behelst een week. Ik stel dat indien de
ingevulde vragenlijst qua scores in grote mate overeenkomen, gesproken kan worden van een
geschikte meetmethode om het geluk van kinderen in de basisschoolleeftijd te kunnen meten.
Bekeken wordt welk antwoord de eerste en tweede keer is gegeven op de vraag:
Hoe voel jij je meestal OP SCHOOL?

Waarbij:

Heel gelukkig

Best gelukkig

5

Niet gelukkig/ongelukkig

4

3

Best ongelukkig
2

Heel ongelukkig
1

Vervolgens is bekeken hoeveel de antwoorden verschillen op de eerste vragenlijst ten opzichte
van de tweede vragenlijst.
Tabel 5.1.2 afwijking scores

1

2

3

4

5

1

0

+1

+2

+3

+4

2

-1

0

+1

+2

+3

3

-2

-1

0

+1

+2

4

-3

-2

-1

0

+1

5

-4

-3

-2

-1

0

De rode cijfers: zelfde antwoord bij eerste en
tweede vragenlijst; afwijking = 0
De groene cijfers: antwoord eerste ten opzichte van
tweede vragenlijst verschilt +1 of -1; afwijking = 1
De blauwe cijfers: antwoord eerste ten opzichte van
tweede vragenlijst verschilt +2 of -2; afwijking = 2
De paarse cijfers: antwoord eerste ten opzichte van
tweede vragenlijst verschilt +3 of -3; afwijking = 3

De oranje cijfers: antwoord eerste ten opzichte van tweede vragenlijst verschilt +4 of -4; afwijking = 4

Hoe dichter de antwoorden bij afwijking = 0 liggen, des te betrouwbaarder de meetmethode zal
zijn voor het meten van geluk van kinderen zijn. Gedachte hierachter is, dat de antwoorden dan
niet op toeval berusten maar dat leerlingen in de leeftijd van 9-12 jaar bewust in staat zijn om aan
te geven hoe prettig zij zich voelen.
Wanneer er een grote afwijking is tussen de antwoorden die gegeven zijn op de eerste vragenlijst
ten opzichte van de tweede vragenlijst, dan zal geconcludeerd mogen worden dat deze leerlingen
hun geluksgevoel niet kunnen weergeven. Normaal gesproken zal het algemene geluksgevoel
binnen een korte tijdsperiode niet kunnen fluctueren wanneer omstandigheden gelijk zijn. Bij het
laten invullen van de eerste en tweede vragenlijst op twee verschillende momenten is rekening
gehouden met het ontwijken van bijzondere perioden van het jaar als bijvoorbeeld een sinterklaasof kerst- of toetsperiode.
Bovenstaande tabelraster is ingevuld naar gevonden afwijkingen in de eerste afname ten opzichte
van de tweede afname:
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Tabel 5.1.1.a afwijking van de scores ten aanzien van de eerste en de tweede meting
Antwoorden eerste keer afname vragenlijst

1
Antwoorden tweede
afname vragenlijst

1
2

2

3

4

5

afwijking
0
1
2
3
4

2

2
3

4
5

23

1

2

3

26

4

1

4

39

Absolute
getallen
92
12
1
2
0

%
86,0
11,2
0,9
1,9
0

Grafisch gezien ziet dit er als volgt uit:
Tabel 5.1.1.b afwijking van de scores ten aanzien van de eerste en de tweede meting

Afwijking scores eerste en tweede afname
vragenlijst

1,9

afwijking = 3

0,9

afwijking = 2
afwijking = 1

11,2

afwijking = 0
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In de tabel is te zien dat het percentage antwoorden van een extreem groot percentage zonder
afwijkingen (afwijking = 0; 86%). 11,2% van de antwoorden op de tweede vragenlijst kennen een
afwijking van een ten opzichte van de eerste vragenlijst. Slechts 0,9% kent een afwijking van
twee categorieën en 1,9%, in absolute getallen twee leerlingen weken met hun antwoord drie
categorieën af ten opzichte van de eerste vragenlijst.
Ik concludeer uit de cumulatieve frequentieverdeling dat leerlingen in staat zijn om hun eigen
geluk in te schatten. Ik concludeer dit uit het feit dat een percentage van 97,2% een kleine
afwijking in antwoorden aangeeft. Dit percentage is acceptabel om deze conclusie te mogen
trekken.

5.2

Hoe gelukkig zijn kinderen?
Aan leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs is gevraagd de vragenlijst, getoond
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in hoofdstuk 3, in te vullen. De leerlingen dienen daarin aan te geven welke smiley past bij het
gevoel dat zij meestal ervaren als zij in een omgeving zijn.
De eerste vraag meet hoe prettig kinderen zich in het algemeen voelen en is een operationalisatie
van het begrip ‘stemmingsniveau’ (hedonic level of affect). De andere vragen meten hoe prettig
kinderen zich meestal in bepaalde situaties voelen en zijn ieder op zich een operationalisatie van
het begrip ‘domeinsatisfactie’.
Als je die domeinsatisfacties samen neemt geven ze echter wel een beeld van het algemene
stemmingsniveau. Je zou dus een forse correlatie moeten vinden tussen het antwoord op de eerste
vraag en de som van antwoorden op de volgende vragen.
Ik bekijk aan de hand van percentages hoe gelukkig de kinderen zich over het algemeen voelen en
hoe prettig zij zich voelen in bepaalde situaties.
Tabel 5.2.1 Algemeen geluk van leerlingen uit het primair onderwijs

Tabel 5.2.1.a Hoe prettig leerlingen uit het primair onderwijs zich op school voelen

Hoe prettig leerlingen zich op school voelen
1,9
3,8
Hoe prettig leerlingen zich
op school voelen

22,8
35,2
36,2
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%
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80
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Tabel 5.2.1.b stemmingsniveau thuis van leerlingen uit het primair onderwijs

Hoe prettig leerlingen zich thuis voelen
0,7
1,7
Hoe prettig leerlingen uit
het primair onderwijs
zich thuis voelen
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%

Ik trek uit bovenstaande tabellen de conclusie dat de leerlingen uit het basisonderwijs die ik
ondervraagd heb, zich thuis meestal het meest prettig voelen, gevolgd door het algemeen
geluksgevoel. De leerlingen voelen zich op school het minst prettig.
5.2.1 Even gelukkig in secundair onderwijs?
Tabel 5.2.1 algemeen geluksgevoel van leerlingen uit het primair en secundair onderwijs vergeleken

Algemeen geluk van leerlingen uit het primair en
secundair onderwijs
1
2,1
1,5

Algemeen geluksgevoel
secundair onderwijs

16
16

Algemeen geluksgevoel
leerlingen primair
onderwijs

41,8
36,5
45,9
45
0

20

40
%

60

80

Kort samengevat voelt 81,1% van de leerlingen uit het primair onderwijs zich best wel tot zeer
gelukkig op school tegen 87,7% van de leerlingen uit het secundair onderwijs. 16,0% van de
leerlingen uit het primair onderwijs voelt zich meestal niet bijzonder gelukkig of ongelukkig tegen
10,3% van de leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De groep leerlingen uit het primair
onderwijs dat zich best wel ongelukkig tot zeer ongelukkig voelt op school bedraagt 2,5% tegen
2,1% van de leerlingen uit het secundair onderwijs.
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Tabel 5.2.1.a Hoe prettig leerlingen uit het primair en secundair onderwijs zich op school voelen

Hoe prettig leerlingen zich op school voelen
2
1,9
Hoe prettig leerlingen uit
het secundair onderwijs
zich voelen

4,1
3,8
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voelen
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35,8
36,2
0
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40
%
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80

Kort samengevat voelt 71,4% van de leerlingen uit het primair onderwijs zich best wel tot zeer
prettig op school tegen 71,3% van de leerlingen uit het secundair onderwijs. 22,8% van de
leerlingen uit het primair onderwijs voelt zich meestal niet bijzonder prettig of onprettig tegen
22,5% van de leerlingen uit het secundair onderwijs. De groep leerlingen uit het primair onderwijs
dat zich best wel onprettig tot zeer onprettig voelt op school bedraagt 5,7% tegen 6,1% van de
leerlingen uit het secundair onderwijs.
Tabel 5.1.2.b Hoe prettig leerlingen uit het primair en secundair onderwijs zich thuis voelen

Hoe prettig leerlingen zich thuis voelen
2,1
0,7
2,7
1,7

Hoe prettig leerlingen uit
het secundair onderwijs
zich thuis voelen

9,6
7,1
21,6

Hoe prettig leerlingen uit
het primair onderwijs
zich thuis voelen
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%
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Kort samengevat voelt 90,5% van de leerlingen uit het primair onderwijs zich best wel tot zeer
prettig thuis tegen 85,6% van de leerlingen uit het secundair onderwijs. 7,1% van de leerlingen uit
het primair onderwijs voelt zich niet bijzonder prettig of onprettig op tegen 9,6% van de
leerlingen uit het secundair onderwijs. De groep leerlingen uit het primair onderwijs dat zich best
wel onprettig tot zeer onprettig voelt op school bedraagt 2,4% tegen 4,8% van de leerlingen uit het
secundair onderwijs.
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Tabel 5.1.2.c Gevoel van leerlingen uit het primair onderwijs (N=718) en het secundair onderwijs (N=146)
Primair onderwijs
Meestal

%best tot zeer
gelukkig/prettig

% best tot zeer
ongelukkig/prettig

81,5

School

71,4

Thuis

90,5

2,5

Secundair
onderwijs
Meestal

5,7

School

% best tot zeer
gelukkig/prettig

Thuis

2,4

% best tot zeer
ongelukkig/prettig

87,7

12,3

71,3

17,8

85,6

In bovenstaande tabel heb ik samengevat hoe de leerlingen uit het voortgezet onderwijs en de
leerlingen uit het basisonderwijs zich voelen in verschillende omgevingen.
Voor beide groepen leerlingen blijkt dat de leerlingen zich het minst prettig voelen op school
vergeleken bij de andere omgevingen waar zij zich bevinden. School neemt qua prettig gevoel bij
leerlingen de laatste plaats in.
Wel valt op te merken dat leerlingen uit het primair onderwijs zich net iets prettiger voelen op
school dan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Verder is te zien dat leerlingen uit het
voortgezet onderwijs zich ‘meestal’ prettiger voelen dan leerlingen uit het primair onderwijs.
(Tevens is een opvallend item dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs precies dezelfde waarde
toekennen aan pauze en tussenuren als leerlingen uit het primair onderwijs toekennen aan buiten
spelen. In de conclusie zal ik hier op terugkomen).

Jongens en meisjes voelen zich even prettig op school?
Tabel 5.2.2.a cumulatieve percentageverdeling waarin wordt aangegeven hoe prettig meisjes zich op school
voelen (N = 53)
hoe prettig meisjes zich voelen op school
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Zelfrapportages
In het kolomgedeelte dat ‘zeer prettig’ vertegenwoordigt, wordt een percentage van 48,1%
weergegeven. Het percentage meisjes dat zich ‘best prettig’ voelt is 30,8%. Tezamen vormt dit
een percentage van 78,9% een positief gevoel. Dit is meer dan de helft van de vrouwelijke
respondenten. Een percentage van 21,1% geeft aan zich niet bijzonder prettig of onprettig te
voelen.
Uit deze cumulatieve percentage verdeling wordt duidelijk dat het merendeel van de meisjes zich
over het algemeen best tot zeer prettig voelt. Een kleiner aantal ervaart geen bijzonder positief of
negatieve gevoelens.
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4,8

Tabel 5.2.2.f gevoel van jongens in cumulatieve percentage verdeling (N = 54)
Hoe prettig jongens zich voelen op school
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In het kolomgedeelte dat ‘zeer prettig’ vertegenwoordigt, wordt een percentage van 32,1%
weergegeven. Dit percentage volgt eveneens in het kolomgedeelte dat ‘best prettig’ aangeeft.
Tezamen vormt een percentage van 64,2% een positief gevoel. Dit is meer dan de helft van de
mannelijke respondenten. Een percentage van 28,3% geeft aan zich niet bijzonder prettig of
onprettig te voelen. Slechts een klein percentage voelt zich best tot zeer onprettig, namelijk 3,7%.
Uit deze cumulatieve percentage verdeling wordt duidelijk dat het merendeel van de jongens zich
over het algemeen best tot zeer prettig voelt. Een kleiner aantal ervaart geen bijzonder positief of
negatieve gevoelens. Het kleinste percentage voelt zich best tot zeer onprettig.

5.3 Waar voelen kinderen zich het prettigst?
Waar voelen kinderen zich het prettigst? Om antwoord te krijgen op deze vraag is aan leerlingen
uit de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs
gevraagd aan te geven hoe prettig of onprettig zij zich voelen als zij:
- thuis zijn;
- op school zijn;
- als zij pauze of tussenuren hebben.
Per antwoordcategorie is de frequentie van de keuze achterhaald waarna deze is omgezet in
percentages. Om een duidelijk beeld te scheppen van de vergelijking per antwoordcategorie, is een
cumulatief percentage per antwoordcategorie weergegeven evenals een staafdiagram die visueel
laat zien hoe de verdeling eruit ziet.
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5.3.1 Thuis
Tabel 5.3.1 frequentieverdeling algemeen gevoel thuis van leerlingen uit het primair en secundair onderwijs

Hoe prettig leerlingen zich thuis voelen
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Kort samengevat voelt 90,5% van de leerlingen uit het primair onderwijs zich best wel tot zeer
prettig thuis tegen 85,6% van de leerlingen uit het secundair onderwijs. 7,1% van de leerlingen uit
het primair onderwijs voelt zich niet bijzonder prettig of onprettig op tegen 9,6% van de
leerlingen uit het secundair onderwijs. De groep leerlingen uit het primair onderwijs dat zich best
wel onprettig tot zeer onprettig voelt op school bedraagt 2,4% tegen 4,8% van de leerlingen uit het
secundair onderwijs.
5.3.2 Op school
Tabel 5.3.1.b Algemeen gevoel op school van leerlingen uit het primair en secundair onderwijs

Hoe prettig leerlingen zich op school voelen
2
1,9
Hoe prettig leerlingen uit
het secundair onderwijs
zich voelen
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het primair onderwijs zich
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Kort samengevat voelt 71,4% van de leerlingen uit het primair onderwijs zich best wel tot zeer
prettig op school tegen 71,3% van de leerlingen uit het secundair onderwijs. 22,8% van de
leerlingen uit het primair onderwijs voelt zich meestal niet bijzonder prettig of onprettig tegen
22,5% van de leerlingen uit het secundair onderwijs. De groep leerlingen uit het primair onderwijs
dat zich best wel onprettig tot zeer onprettig voelt op school bedraagt 5,7% tegen 6,1% van de
leerlingen uit het secundair onderwijs.

35

Schatting leerkracht
Schatten leerkrachten het geluk van meisjes en jongens even goed in? (Analyse is te vinden in
bijlage 6).Wanneer we kijken naar de positieve afwijkingen en negatieve afwijkingen van de
indicatie van het geluk van leerlingen die leerkrachten gaven, kan gezegd worden dat er een
duidelijke verdeling in de gedachtegang van de leerkracht.
Namelijk, de leerkrachten oordelen vaker positief afwijkend over het gevoel van de jongens en
negatief afwijkend over het gevoel van de meisjes. Het verschil in positieve afwijking bedraagt in
totaal 12,2%. Wanneer we het hebben over de negatief afwijkende antwoorden dan bedraagt het
verschil tussen meisjes en jongens 12,9%.
Dit betekent dat de ondervraagde leerkrachten zich voorstellen dat meisjes zich minder prettig
voelen op school dan zij zich daadwerkelijk voelen. Voor de jongens geldt precies het
tegenoverstelde.
5.3.3 ‘Vrije tijd’
Tabel 5.3.3 algemeen gevoel tijdens de pauze van leerlingen secundair uit het onderwijs
Hoe prettig leerlingen uit het secundair onderwijs
zich tijdens de pauze voelen
% leerlingen dat zich
best onprettig voelt
tijdens de pauze

0,7

% leerlingen dat zich
niet prettig of onprettig
voelt tijdens de pauze

8,2
32,9

% leerlingen dat zich
best prettig voelt tijdens
de pauze
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Pauze.
Te zien valt dat de meeste leerlingen zich meestal zeer prettig voelen tijdens de pauze
(58,2%). Daarop volgt de groep leerlingen die zich meestal redelijk prettig voelt (32,9%). Een
minderheid van de leerlingen voelt zich niet bijzonder prettig of onprettig op school (8,2%).
En de grootste minderheid van de leerlingen geeft aan zich meestal redelijk onprettig te
voelen tijdens de pauze (0,7%). De cumulatieve frequentieverdeling bevestigt dit. Het
percentage leerlingen dat zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 0,7%. Het
percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 91,1%.
Tabel 5.3.3.a algemeen gevoel tijdens tussenuren van leerlingen uit het secundair onderwijs.
Hoe prettig leerlingen uit het secundair onderwijs zich
voelen tijdens de tussenuren
% leerlingen dat zich
best onprettig voelt
tijdens de tussenuren
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% leerlingen dat zich
niet prettig of onprettig
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tussenuren
% leerlingen dat zich
best prettig voelt tijdens
de tussenuren

6,8
28,8
61,6
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Tussenuren.
Te zien valt dat de meeste leerlingen zich meestal prettig voelen tijdens tussenuren (61,6%).
Daarop volgt de groep leerlingen die zich meestal redelijk prettig voelt (28,8%). Een minderheid
van de leerlingen voelt zich niet bijzonder prettig of onprettig tijdens tussenuren (6,8%). En de
grootste minderheid van de leerlingen geeft aan zich meestal redelijk onprettig te voelen (2,7%).
De cumulatieve frequentieverdeling bevestigt dit. Het percentage leerlingen dat zich redelijk tot
zeer onprettig voelt komt neer op 2,7 %. Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt
toont 90,4%.
Tabel 5.3.3.b algemeen gevoel buitenspelen van leerlingen basisonderwijs
Hoe leerlingen uit het primair onderwijs zich voelen
% leerlingen dat zich zeer
tijdens het buitenspelen
onprettig voelt tijdens het
buitenspelen
% leerlingen dat zich best
onprettig voelt tijdens het
buitenspelen
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prettig of onprettig voelt
tijdens het buitenspelen
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Buiten.
Te zien valt dat de meeste leerlingen zich meestal zeer prettig voelen tijdens het buitenspelen
(63,6%). Daarop volgt de groep leerlingen die zich meestal redelijk prettig voelt tijdens het
buitenspelen (24,9%). 60 leerlingen voelen zich niet bijzonder prettig of onprettig buiten (8,4%).
Een grote minderheid van de leerlingen geeft verder aan zich meestal redelijk onprettig te voelen
tijdens het buitenspelen (2,6%). De minste leerlingen voelen zich zeer onprettig (3 leerlingen,
0,4%). De cumulatieve frequentieverdeling bevestigt dit. Het percentage leerlingen dat zich
redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 3,1 %. Het percentage dat zich redelijk tot zeer
prettig voelt toont 88,5%.
Tabel 5.3.3.c algemeen gevoel bij de Buitenschoolse Opvang (BSO) van leerlingen basisonderwijs
Hoe leerlingen uit het primair onderwijs zich voelen bij
de BSO
% leerlingen dat zich
zeer onprettig voelt
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BSO.
Te zien valt dat de meeste leerlingen zich meestal zeer prettig voelen in de tijd die zij doorbrengen
bij de buitenschoolse opvang (36,2%). Daarop volgt de groep leerlingen die zich meestal redelijk
prettig voelt in de tijd die zij doorbrengen bij de buitenschoolse opvang (35,2%). 164 leerlingen
voelen zich niet bijzonder prettig of onprettig in de tijd die zij doorbrengen bij de buitenschoolse
opvang (22,8%). Een grote minderheid van de leerlingen geeft verder aan zich meestal redelijk
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onprettig te voelen. (3,8%). De minste leerlingen voelen zich zeer onprettig in de tijd die zij
doorbrengen bij de buitenschoolse opvang (14 leerlingen, 1,9%). De cumulatieve
frequentieverdeling bevestigt dit. Het percentage leerlingen dat zich redelijk tot zeer onprettig
voelt komt neer op 5,7 %. Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 71,4%.
Tabel 5.3.3.d het gevoel van kinderen uit het primair onderwijs (N=718) en het secundair onderwijs (N=146) in
verschillende domeinen vergeleken
Primair
onderwijs
meestal

%best tot zeer
gelukkig/prettig

% best tot zeer
ongelukkig/prettig

81,5

school

71,4

% best tot zeer
ongelukkig/prettig

87,7

12,3

5,7

school

71,3

17,8

thuis

90,5

2,4

thuis

85,6

4,8

buiten

88,5

3,1

pauze

91,1

,7

11,2

tussenuren

90,4

9,6

bso

5.4

% best tot zeer
gelukkig/prettig

2,5

Secundair
onderwijs
meestal

71,1

Op wat voor school voelen kinderen zich het prettigst?

Leerlingen hebben in vragenlijsten aangegeven hoe prettig zij zich voelen op school. De
categorieën best prettig en zeer prettig zijn samengenomen en in een percentage per school
weergegeven. In deze paragraaf gebruik ik dit percentage om te achterhalen of er een hoger of
lager stemmingsniveau is bij een bepaald kenmerk. Hetzelfde is gedaan voor algemeen geluk
en schoolkenmerken.
Tabel 5.4 schoolkenmerken per school en mate van aanwezigheid
Schoolnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Grootte
121
149
154
233
227
227
313
253
313
276
400
350

Etniciteit %
74
28
88
76
90
0
95
37
85
82
46
75

Denominatie
6
6
6
7
7
6
6
7
7
7
6
7

Signatuur
4
3
3
3
3
4
3
3
4
3
4
3

Gevoel op school
%
68,1
59,8
59,5
61,5
74,7
73,6
82,4
90,0
83,3
79,2
67,9
68,8

Schoolkenmerken
* Schoolgrootte: (absoluut aantal) leerlingen per school
* Etniciteit: % niet westerse leerlingen per school
* Denominatie: 6 = Openbaar. 8 = Katholiek, 9 = Protestants (tezamen 7)
* Pedagogische signatuur: 1= Montessori, 2 = Dalton (samen 3). 4 = Regulier
* Stemmingsniveau school: % dat zich best tot zeer prettig voelt
* Verzuim: absoluut aantal leerlingen per jaar per school.
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Algemeen geluk
Verzuim
3
5
2
21
4
2
21
19
19
10
11
8

78
76
78
84
84
88
86
90
79
83
77
85

5.4.1 Prettiger op kleine scholen?
Tabellen 5.4.1 Schoolgrootte vergeleken met stemmingsniveau op de school
Hoe leerlingen zich voelen op een kleine en op een
grote school

78,6

% leerlingen dat zich
prettig voelt op een kleine
school

66,2

60

% leerlingen dat zich
prettig voelt op een
grote school

65

70

75

80

%

Gezien het hogere percentage gemiddeld stemmingsniveau op de grote school kan worden
geconcludeerd dat in dit onderzoek leerlingen zich prettiger voelen op een school met een
groot leerlingenbestand dan op een school met een klein leerlingenbestand.
5.4.2 Prettiger op witte scholen?
Tabellen 5.4.2 Percentage niet westerse leerlingen op school vergeleken met stemmingsniveau op de school
Hoe leerlingen zich voelen op een school met veel/weinig
niet-westerse leerlingen
% leerlingen dat zich
prettig voelt op een
school met weinig nietwesterse leerlingen"

72,19

% leerlingen dat zich
prettig voelt op een school
met veel niet-westerse
leerlingen"

72,83

65

70

75

80

%

Gezien het hogere percentage gemiddeld stemmingsniveau op de grote school kan worden
geconcludeerd dat in dit onderzoek leerlingen zich prettiger voelen op een school met een
hoog percentage niet westerse leerlingen dan op een school met een laag percentage niet
westerse leerlingen.
5.4.3 Prettiger op traditionele scholen?
Tabellen 5.4.3 Stemmingsniveau op traditionele scholen (regulier onderwijs) en vernieuwingsscholen (irregulier onderwijs) met elkaar
vergeleken
Hoe leerlingen zich voelen bij traditioneel/vernieuwend
onderwijs

% leerlingen dat zich
prettig voelt bij traditioneel
onderwijs

71,91

% leerlingen dat zich
prettig voelt bij
vernieuwend onderwijs

73,23

65

70

75

80

%

Gezien het hogere percentage gemiddeld stemmingsniveau op de scholen met irregulier
onderwijs kan worden geconcludeerd dat in dit onderzoek leerlingen zich prettiger voelen op
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vernieuwingsscholen (Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije school) dan op de scholen die
regulier onderwijs aanbieden.
5.4.4 Prettiger op een school met levensbeschouwelijke grondslag?
Tabellen 5.4.4 Gemiddeld stemmingsniveau op scholen met en zonder levensbeschouwelijke grondslag met elkaar vergeleken
Hoe leerlingen zich voelen op een school met of zonder
religieuze grondslag/bestuursvorm
% leerlingen dat zich
prettig voelt op een
school zonder religieuze
grondslag/bestuursvorm

68,55
79,09

60

65

70

75

% leerlingen dat zich
prettig voelt op een
school met religieuze
grondslag/bestuursvorm

80

%

Gezien het hogere percentage gemiddeld stemmingsniveau op de grote school kan worden
geconcludeerd dat in dit onderzoek leerlingen zich prettiger voelen op een school met een
religieuze grondslag een school zonder religieuze grondslag.
5.4.5 Prettiger op scholen met weinig verzuim?
Tabellen 5.4.5 Gemiddeld stemmingsniveau op scholen waar relatief veel leerlingen verzuimen en scholen waar relatief weinig leerlingen
verzuimen
Hoe prettig voelen leerlingen zich op een school met
veel/weinig verzuim
%leerlingen dat zich
prettig voelt op een
school met weinig
verzuim

67,4
77,38

60

65

70

75

% leerlingen dat zich
prettig voelt op een
school met veel verzuim

80

%

Gezien het hogere percentage gemiddeld stemmingsniveau op de grote school kan worden
geconcludeerd dat in dit onderzoek leerlingen zich prettiger voelen op een school met een
waar naar verhouding veel leerlingen verzuimen dan op een school waar relatief weinig
leerlingen verzuimen.
Conclusie:
De school met de meest gelukkige kinderen heeft een groot aantal leerlingen, een hoog
percentage niet westerse leerlingen, een religie/bestuursvorm van religieuze aard, het
onderwijs is vernieuwend en een school dat veel verzuim kent.
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5.5

Algemeen geluk en schoolkenmerken.

5.5.1 Gelukkiger op kleine scholen?
Tabellen 5.5.1 Schoolgrootte vergeleken met algemeen geluk van leerlingen
Algemeen geluk van leerlingen in % afgezet tegen
schoolgrootte

% gelukkige leerlingen
op een grote school

83,33

% gelukkige leerlingen
op een kleine school

81,25

80

81

82

83

84

%l

Gezien het hogere percentage algemeen geluk op de grote school kan worden geconcludeerd
dat in dit onderzoek leerlingen zich gelukkiger voelen op een school met een groot
leerlingenbestand dan op een school met een klein leerlingenbestand.
5.5.2 Gelukkiger op witte scholen?
Tabellen 5.5.2 Percentage niet westerse leerlingen op school vergeleken met algemeen geluk van leerlingen
Algemeen geluk van leerlingen in % afgezet tegen
het % niet-westerse leerlingen op een school

% gelukkige leerlingen op
een school met weinig
niet-westerse leerlingen

82,25

% gelukkige leerlingen op
een school met veel nietwesterse leerlingen

82,33

81

82

83

84

%

Gezien het hogere percentage algemeen geluk op de grote school kan worden geconcludeerd
dat in dit onderzoek leerlingen zich gelukkiger voelen op een school met een hoog percentage
niet westerse leerlingen dan op een school met een laag percentage niet westerse leerlingen.
5.5.3 Gelukkiger op traditionele scholen?
Tabellen 5.5.3 Algemeen geluk van leerlingen vergeleken met traditioneel onderwijs en vernieuwend onderwijs
Algemeen geluk van leerlingen in % afgezet tegen
traditioneel en vernieuwend onderwijs

% gelukkige leerlingen in
het vernieuwend onderwijs

83,19

% gelukkige leerlingen in
het traditionele onderwijs

80,5

79

80

81

82

83

84

%
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Gezien het hogere percentage algemeen geluk op de scholen met vernieuwend onderwijs kan
worden geconcludeerd dat in dit onderzoek leerlingen zich gelukkiger voelen op
vernieuwingsscholen (Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije school) dan op de scholen die
traditioneel onderwijs aanbieden.
5.5.4 Gelukkiger op een school met een levensbeschouwelijke grondslag?
Tabellen 5.5.4 Algemeen geluk van leerlingen en al dan geen religieuze grondslag/bestuursvorm van de school
Algemeen geluk van leerlingen in % afgezet tegen
scholen met en zonder religieuze
grondslag/bestuursvorm
% gelukkige
leerlingen op een
school zonder
religieuze
grondslag/bestuurs
vorm
% gelukkige
leerlingen op een
school met
religieuze
grondslag/bestuurs
vorm

80,4
84,16

78

80

82

84

%

Gezien het hogere percentage algemeen geluk op de grote school kan worden geconcludeerd
dat in dit onderzoek leerlingen zich gelukkiger voelen op een school met een religieuze
grondslag een school zonder religieuze grondslag.
5.5.5 Gelukkiger op scholen met weinig verzuim?
Tabellen 5.4.10 Algemeen geluk leerlingen en verzuim op een school

Algemeen geluk van leerlingen in % afgezet tegen
verzuim op een school

% gelukkige leerlingen
op een school met veel
verzuim

83,17

% gelukkige leerlingen
op een school met
weinig verzuim

81,42

80

81

82

83

84

%

Gezien het hogere percentage algemeen geluk op de grote school kan worden geconcludeerd
dat in dit onderzoek leerlingen zich gelukkiger voelen op een school met een waar naar
verhouding veel leerlingen verzuimen dan op een school waar relatief weinig leerlingen
verzuimen.
Conclusie:
Algemeen geluk van leerlingen is vergeleken met schoolkenmerken. Ook het algemene
stemmingsniveau op school is vergeleken met schoolkenmerken. De conclusie is dezelfde: De
school met de meest gelukkige kinderen heeft een groot aantal leerlingen, een hoog
percentage niet westerse leerlingen, een religie/bestuursvorm van religieuze aard, het
onderwijs is vernieuwend en een school dat veel verzuim kent.
De percentages die aangeven hoeveel leerlingen zich gelukkig voelen/prettig voelen op een
bepaalde school verschillen wel. Deze verschillen zijn niet schokkend, wel verrassend.
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6

REFLECTIE

6.1

Terugkoppeling naar eerder onderzoek
In hoeverre sluiten deze uitkomsten aan op eerder onderzoek? Ik zal dat weer bekijken aan de
hand van de eerder gestelde vragen:

1)

Kan geluk van 9-12 jarigen gemeten worden?
Vanuit de statistische analyse kan worden geconcludeerd dat kinderen in staat zijn hun eigen
geluk aan te geven met behulp van de ‘faces scale’. In hoofdstuk 3 gaf ik al aan dat de faces scale
in ander onderzoek als een geldig en betrouwbaar instrument gezien werd om geluk van kinderen
te meten. Andrews and Whitey, Lang en Crandall beschreven hoe de faces scale is uitgeprobeerd
en getest op een aantal indicatoren voor betrouwbaarheid en validiteit (geldigheid).Die resultaten
worden bevestigd in dit onderzoek. Kinderen begrijpen hoe zij hun gevoel kunnen koppelen aan
een van de ‘faces’ (gezichtjes) van de schaal. Er blijkt voldoende keuze in hoeveelheid
gezichtjes/emoties. Ook blijkt de richting van goed gevoel naar minder goed gevoel goed
gekozen.

2)

Hoe gelukkig voelen kinderen zich over het algemeen?
Kinderen zijn over het algemeen gelukkig. De resultaten die in deze scriptie staan beschreven,
komen veelal overeen met de conclusie uit de literatuur. In de gelezen literatuur en onderzoeken
kwam naar voren dat oudere kinderen aangeven zich over het algemeen minder prettig te voelen
dan jonge kinderen. In mijn onderzoek blijkt dit niet het geval te zijn. Leerlingen uit het secundair
onderwijs blijken zich over het algemeen gelukkiger te voelen dan leerlingen in het primair
onderwijs. Een belangrijk punt.

3)

In welke situaties voelen kinderen zich het prettigst?
De thuisomgeving is voor kinderen uit het basisonderwijs de plek waar zij zich het prettigst
voelen. Voor kinderen vanaf een jaar of 12, tijdens het voortgezet onderwijs, blijkt deze omgeving
in waardering af te nemen. Verrassend blijkt dit niet. Ook in mijn onderzoek voelen leerlingen
naarmate zij ouder worden, minder prettig thuis. De eerdere onderzoeken concluderen hetzelfde
als ik.

4)

Maakt school uit voor hoe kinderen zich voelen?
Vanuit mijn onderzoek kan deze vraag bevestigend geantwoord worden. School maakt zeker uit
voor hoe kinderen zich voelen.
Pedagogische signatuur:
Het blijkt dat leerlingen op een school met ‘vernieuwend’ onderwijs zich prettiger voelen dan
op een school met traditioneel onderwijs. Daarmee kan gezegd worden dat
vernieuwingsonderwijs inderdaad bijdraagt aan geluk van kinderen. Eerder onderzoek naar een
correlatie tussen geluk van kinderen en dit schoolkenmerk heb ik niet kunnen ontdekken.
Hierdoor is geen vergelijking mogelijk.
Etniciteit:
Uit mijn onderzoek blijkt dat leerlingen op een school met veel niet westerse leerlingen zich
prettiger voelen dan op een school met weinig niet westerse leerlingen.
Uit onderzoek van Ouweneel bleek dat de bewonerssamenstelling van een wijk de grootste
invloed te hebben op geluk van de mens.
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Scholen verschillen net als wijken naar geluk. Het verschil naar percentage etnische leerlingen per
wijk bleek van invloed, net als het percentage niet westerse leerlingen op school en geluk.
Homogeniteit zorgt voor minder verschillen (verschil in achtergrond, normen en waarden etc.) en
vaak tot minder conflicten. Vanuit dit onderzoek kan gezegd worden dat leerlingen in de
basisschoolleeftijd niet minder geluk ervaren naarmate er meer niet-westerse leerlingen bij hen op
school zitten. Dit sluit aan bij uitkomsten van eerder onderzoek.
Levensbeschouwelijke grondslag:
De resultaten van mijn onderzoek geven aan dat kinderen op een school met religieuze
grondslag/bestuursvorm zich prettiger voelen dan op een school zonder religieuze
grondslag/bestuursvorm. Dit strookt wel èn niet met eerder onderzoek naar religie en geluk.
Het verschil in definitie en gehanteerde methode om een mogelijk verband te achterhalen
blijkt de oorzaak.
Uit de literatuur (Faber, 1948) blijkt dat schoolkinderen nog geen volledig religieus besef hebben.
Een religieuze grondslag/bestuursvorm zou dus niet uit hoeven maken voor hun stemmingsniveau
op school/algemeen geluk.
Dat dit wel het geval blijkt kan (dus) worden toegeschreven aan het pedagogisch klimaat van de
school. (zie p. 44).

Schoolgrootte:
Het blijkt dat kinderen zich prettiger voelen op een school met een groot leerling-bestand
dan op een school met een klein leerling-bestand.
Vanuit eerder onderzoek blijkt dat een verschillende wijze van omschrijven van deze variabele
leidt tot verschillen in onderzoeksresultaten. De ene onderzoeker neemt het totaal aantal
leerlingen van een school, de andere verdeelt het aantal leerlingen over de dependances en
nevenvestigingen die een school heeft. (Van der Ploeg, 1998:117-119)
Schoolgrootte blijkt volgens onderzoek van Herweijer en Vogels (2003) geen effect te hebben op
tevredenheid. Ook Verkuyten en Thijs (2002) zijn vanuit onderzoek deze mening toegedaan.
Klassengrootte blijkt wel van invloed. Randolph et al (2008)geeft echter aan dat 20 leerlingen in
een klas de meeste tevredenheid brengt. In een klas met minder dan 15 leerlingen of in een klas
met meer dan 25 leerlingen zijn kinderen aanzienlijk minder tevreden.
Het is lastig een vergelijking te maken tussen eerder onderzoek en mijn onderzoeksresultaten. Ik
heb namelijk schoolgrootte gedefinieerd als ‘het totaal aantal leerlingen op een school’. Ik heb
geen vergelijking gemaakt tussen het aantal leerlingen in een klas en de tevredenheid van
leerlingen. Dit wordt een aanbeveling voor volgend onderzoek.
Verzuim:
‘Uit mijn onderzoek blijkt dat leerlingen op een school met veel verzuim over het algemeen
gelukkiger zijn dan op een school dat weinig verzuim van leerlingen kent.’
Uit eerder onderzoek blijkt dat spijbelen in het primair onderwijs minder voorkomt dan in het
secundair onderwijs. Leerlingen uit het primair onderwijs blijken ook meer tevreden met school
dan leerlingen uit het secundair onderwijs. Op die manier bekeken zou uit onderzoek moeten
blijken dat leerlingen in het basisonderwijs zich prettiger voelen op een school met weinig
verzuim. Dit is niet het geval.
Hoewel er geen verklaring voor deze uitkomst gegeven kan worden blijkt het dus niet altijd zo te
zijn dat leerlingen op een school met veel verzuim minder tevreden zijn.
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6.2

Beperkingen van het onderzoek
Representativiteit onderzoek
Uiteindelijk zijn 12 scholen van de 160 basisscholen bereid geweest tot deelname aan dit
onderzoek. Dit heeft geleid tot een totaal van 785 vragenlijsten. Helaas heeft dit tot gevolg dat de
representativiteit van de resultaten de wensen over laat. Argumenten voor het niet willen
deelnemen aan onderzoek zijn verschillend. De meest voorkomende reden was het niet kunnen
vrijmaken van tijd om deelname aan het onderzoek mogelijk te maken. Ook privacyredenen,
deelname aan ander onderzoek en onbegrip ten aanzien van het nut van dit onderzoek bleken
frequent voorkomende redenen om niet mee te doen.
Welbeschouwd is dit geen aselecte steekproef. Vanuit dat perspectief kan ik alleen uitspraken
doen over deze scholieren. Ik kan dan vaststellen dat er een verschil is in geluk op school en hoe
groot dat verschil is.
De meerwaarde van een aselecte steekproef is het generaliserende vermogen. Op die manier kan
een betrouwbaarder, eenduidiger beeld naar voren komen over de oorzaken van geluk bij een
grote populatie.
Er zijn in dit onderzoek geen verdere gegevens van leerlingen beschikbaar gekomen dan geslacht
en leeftijd. Daardoor is Multi-level analyse niet mogelijk geweest. Wellicht kan in verder
onderzoek meer informatie over de leerlingen duidelijk worden.
Vergelijking basisonderwijs met voortgezet onderwijs
Hoewel het in eerste instantie niet de bedoeling is geweest om leerlingen uit het secundair
onderwijs naar hun geluk te vragen, deed zich een verrassend aanbod voor. Een bekende van mij
werkt in het voortgezet onderwijs. Hij gaf aan mij de gelegenheid te willen geven om
vragenlijsten af te nemen op zijn school. Daarnaast heeft hij connecties met andere leerkrachten,
waardoor het balletje aan het rollen is gegaan. Hoewel de hoeveelheid data uit het secundair
onderwijs niet in gelijk aantal staat met de verkregen data uit het primair onderwijs, heb ik het
toch willen gebruiken in dit onderzoek. Tevens moet gezegd worden dat de verkregen gegevens
uit het secundair onderwijs afkomstig zijn van een school. Reden daarvoor is dat het nog veel
lastiger bleek om toegang te krijgen tot het secundair onderwijs dan tot het primair onderwijs, wat
op zich al een hele klus bleek.
Doordat er een aantal van 146 vragenlijsten is verkregen uit het voortgezet onderwijs kan er geen
significante vergelijking gemaakt worden van het geluk tussen de bovenbouw van het
basisonderwijs en leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
Het verschil in aantal data tussen beide soort onderwijs heeft tot gevolg dat men zich moet
bedenken in hoeverre waarde te kunnen hechten aan de resultaten over het verschil in
geluksgevoelens van leerlingen (op school).

6.3

Aanbevelingen voor verder onderzoek
Grotere aantallen scholen en leerlingen
Aangezien het aantal scholen dat met elkaar is vergeleken beperkt is, zou een uitbreiding van het
aantal scholen kunnen opleveren, dat er enkele significante uitkomsten uit analyses kunnen komen
en daarmee een generaliserend resultaat bereikt kan worden. In dit geval zijn er enkel uitspraken
gedaan over de steekproef die is getrokken. Een groter aantal respondenten zorgt ook voor meer
gegevens over de schoolkenmerken. Dit is een voordeel. Hierdoor zou er wellicht een beter beeld
gevormd kunnen worden over het verband tussen de lage plaats in de rangorde naar geluk van
kinderen. Er kunnen dan meer schoolkenmerken vergeleken worden.
Vergelijking door de tijd
Er zou ook over langere tijd onderzoek gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld ieder jaar gedurende
de gehele schoolloopbaan. Zo zouden trends in tijd gemeten kunnen worden. Leerlingen kunnen
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net als in het onderzoek van de bejaarden die van start is gegaan onder Ruut Veenhoven, een
dagboek bijhouden met de ‘faces scale’ als uitgangspunt.
Zo kan van leerlingen vanaf groep zes tot en met groep acht in tijd waargenomen worden of er
verschil optreedt in geluk. Iedere leerling heeft zijn eigen dagboek die iedere dag ingevuld wordt.
Ook kan dit dagboek gebruikt worden om mogelijk verschil in geluk in jaargetijden, drukke
momenten rond de feestdagen of voor of na de vakantie naast elkaar te leggen. Wellicht kan daar
uit meer duidelijk worden wat momenten zijn waarop leerlingen zich gelukkig voelen. Kinderen
hoeven dan ook niet zelf aan te geven waarom zij zich gelukkig voelen. Dit is namelijk een
vereiste voorwaarde voor verder onderzoek. Kinderen kunnen namelijk nog niet zelf aangeven
waarom zij zich gelukkig voelen of niet. (zoals blijkt uit de literatuur van dit onderzoek).
Sociale context
Verder zou verder onderzoek zich kunnen richten op de herkomst van leerlingen. Daarmee bedoel
ik dat het relevant is te weten uit welke wijk leerlingen van een school komen. Op die manier zou
het geluk van kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar die in een bepaalde wijk wonen vergeleken
kunnen worden met andere leeftijdsgroepen die in dezelfde wijk wonen (het onderzoek van Piet
Ouweneel kan hierbij gebruikt worden). De vraag is dan of het geluk van de beschreven
leeftijdsgroep kinderen aansluit bij het geluk van andere leeftijdsgroepen van een wijk.
Uitbreiding naar voortgezet onderwijs
Zoals in de vorige paragraaf duidelijk is geworden, heeft het niet mijn prioriteit gehad om
leerlingen uit het secundair onderwijs naar hun geluksgevoelens te vragen. Toch heeft zich deze
gelegenheid voorgedaan. Het resultaat is een zelfde methode van ondervragen en soort verkregen
data voor de analyse met spss. Wellicht zou een uitbreiding van gegevens uit het voortgezet, de
gelegenheid geven om schoolkenmerken van het secundair onderwijs te vergelijken met het geluk.
Het zou eveneens een duidelijker beeld van geluk scheppen wanneer schoolniveau van leerlingen
in het secundair onderwijs bekeken zou worden. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die
VBO/MAVO, MAVO/HAVO of HAVO/VWO richting volgen, verschillen in geluk. Dit
onderzoek heeft plaatsgevonden in Engeland. Wellicht biedt dat onderzoek aanknopingspunten
voor suggesties voor dergelijk onderzoek.
Kenmerken van kinderen
Wat helaas niet tot de mogelijkheden is gebleken – en dit geldt zowel voor het primair onderwijs
als het secundair onderwijs- is het verkrijgen van verdere kindkenmerken buiten geslacht en
leeftijd. Het zou voor volgend onderzoek waardevol zijn om meer kindkenmerken te verkrijgen.
Reden waarom dit in deze scriptie niet is verkregen is de beperkte mogelijkheden van de
vragenlijst vanwege de toegankelijkheid van scholen. Vragenlijsten moeten kort en krachtig zijn.
Uitbreiding van de vragenlijst kan al gauw leiden tot een daling in potentiële deelnemers aan
onderzoek.
Kenmerken van leerkrachten
In een aantal boeken (Barrow (1980), Noddings (2005) zie ik terugkomen dat het geluk van
leerkrachten essentieel is voor het geluk van leerlingen. Leerkrachten zouden gelukkig moeten
zijn in hun beroep. Dit zou namelijk zijn weerslag hebben op het geluk van kinderen.
Het geluk van leerkrachten is niet besproken in dit onderzoek. Het zou wel een aanvulling kunnen
vormen op deze scriptie. Zo zou het geluk van leerkrachten vergeleken kunnen worden met het
geluk van de leerlingen. Indien hier een verband tussen te vinden is kan inderdaad worden
aangenomen dat het geluk van leerkrachten van invloed is op geluk van leerlingen en/of vice
versa.
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Ook zou gekeken kunnen worden naar het geluk van leerkrachten naar schooltype. Op wat voor
soort school kunnen leerkrachten zich gelukkig voelen en wellicht zoals Barrow graag zou willen
uitvinden, een antwoord gegeven worden op de vraag of leerkrachten op eenzelfde type school
gelukkig zijn als leerlingen dit zijn.
De reden waarom ik graag zou willen dat dit onderzoek opgepakt en uitgebreid wordt, is dat meer
gedetailleerd onderzoek ertoe kan leiden dat duidelijk(er) wordt welke kenmerken scholen met
gelukkige leerlingen bevatten. Door uit te vinden welke scholen gelukkige leerlingen heeft, kan
bekeken worden of scholen met minder gelukkige kinderen kunnen worden getransformeerd tot
gelukkig makende scholen.
Het doel van een gelukkige school is inmiddels besproken en duidelijk: kinderen die gelukkig
zijn, hebben meer capaciteit weerstand te bieden aan vervelende en schadende situaties. Ook zijn
deze leerlingen beter in staat informatie op te nemen en creatiever om deze informatie waardevol
te gebruiken.
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7

CONCLUSIES
De in paragraaf 1.2 gestelde vragen kunnen nu als volgt beantwoord worden:

1)

Kan geluk van 9-12 jarigen gemeten worden?
Antwoord: De deze vragenlijst kan in ieder geval de stemming van kinderen gemeten worden. De
kinderen hadden geen moeite met het invullen van de vragenlijst en bij een herhalen 2 weken later
gaven ze vrijwel dezelfde antwoorden. De zelfrapportage van leerlingen kwam ook goed overeen
met schatting van de leerkracht.

2)

Hoe gelukkig voelen kinderen zich over het algemeen?
Antwoord: Behoorlijk gelukkig. Zo’n 85% van de kinderen voelt zich over het algemeen
gelukkig. Uit dit onderzoek komt naar voren dit percentage bij leerlingen uit het secundair
onderwijs hoger ligt. Zij voelen zich gelukkiger dan leerlingen uit het primair onderwijs.

3)

In welke situaties voelen kinderen zich het prettigst?
Antwoord: De uit komsten verschillen voor leerlingen uit het primair onderwijs en secundair
onderwijs.
Primair onderwijs
school
thuis

% best tot zeer gelukkig/prettig

Secundair onderwijs

% best tot zeer gelukkig/prettig

71,4

school

71,3
85,6

90,5

thuis

buiten

88,5

pauze

91,1

bso

71,1

tussenuren

90,4

Thuis blijkt het domein waar kinderen in het basisonderwijs zich het prettigst voelen.
De pauze blijkt voor leerlingen uit het secundair onderwijs het moment waarop zij zich het
prettigst voelen. Thuis neemt voor hen een lage plaats in. Verklaring zou kunnen zijn dat hun
vrienden en leeftijdsgenoten een belangrijke plaats (gaan) innemen. School blijkt voor leerlingen
uit het secundair onderwijs een prettiger omgeving dan voor leerlingen uit het primair onderwijs.
4)

Maakt school uit voor hoe kinderen zich voelen?
Antwoord: Ja. Algemeen geluk van leerlingen is vergeleken met schoolkenmerken. En het
algemene stemmingsniveau van leerlingen op school is vergeleken met schoolkenmerken. De
conclusie is dezelfde: De school met de meest gelukkige kinderen heeft een groot aantal
leerlingen, een hoog percentage niet westerse leerlingen, een religie/bestuursvorm van
religieuze aard, het onderwijs is vernieuwend en een school dat veel verzuim kent.
De percentages die aangeven hoeveel leerlingen zich gelukkig voelen/prettig voelen op een
bepaalde school verschillen wel. Deze verschillen zijn niet schokkend/verrassend.
Aanbeveling vanuit de conclusie van dit onderzoek is: aandacht hebben voor hoe kinderen zich op
school voelen. Het stemmingsniveau van kinderen kan gemeten worden. Een eenvoudige
vragenlijst als getoond in dit onderzoek zou eens per jaar afgenomen kunnen worden. Wellicht is
een koppeling naar de interne zorgstructuur van de basisschool een mooie inbedding.
Bijzonderheden kunnen zo snel worden opgepakt.
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Bijlagen
Bijlage 1: de introbrief
Aan: Directie
basisschool
ROTTERDAM

Betreft: Onderzoek naar geluk van kinderen in groep 6 t/m 8
Vanouds is er belangstelling voor het onderwerp ‘geluk’ en sinds kort is geluk ook onderwerp van
wetenschappelijk onderzoek. De Erasmus Universiteit Rotterdam vervult daarbij een
voortrekkersrol.
Het onderzoek richtte zich aanvankelijk uitsluitend op geluk bij volwassenen, maar inmiddels is er
ook al enig onderzoek onder kinderen. Onlangs publiceerde UNICEF de resultaten van een groot
onderzoek naar geluk bij kinderen van 11 tot 15 jaar in 21 landen, waarbij Nederland het best uit
de bus kwam. Dit onderzoek was gebaseerd op leerlingen in de eerste klassen van het secundair
onderwijs die in de klas een vragenlijst hadden ingevuld. Er is ook al enig onderzoek gedaan naar
het geluk van jongere kinderen. Daarbij is gebleken dat leerlingen in de laatste groepen van het
basisonderwijs goed in staat zijn om vragen over dat onderwerp te beantwoorden.
Ik start nu een onderzoek naar het geluk van leerlingen in de laatste jaren van het basisonderwijs
in Rotterdam. Daarmee hoop ik antwoord te krijgen op de volgende vragen. Allereerste wil ik
duidelijk krijgen of basisschoolleerlingen gelukkiger zijn dan leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. In Engeland is dit namelijk zo gebleken. Verder wil ik uitvinden of het gemiddelde
geluk van kinderen evenzeer verschilt tussen wijken van de stad als bij volwassenen het geval is.
Ik ben ook benieuwd of er een relatie is tussen het geluk van kinderen en kenmerken van de
school, zoals grootte, etnische diversiteit en signatuur.
Voor dit onderzoek vraag ik uw medewerking. Ik wil graag toestemming om een korte vragenlijst
voor te leggen aan de groepen 6, 7 en 8 van uw school. Een kopie van de vragenlijst gaat hierbij.
Het is de bedoeling dat die vragenlijst in de klas wordt toegelicht door de onderzoekster, in bijzijn
van de groepsleerkracht. De onderzoekster neemt de vragenlijsten ter plekke in. Het tijdsbeslag is
ongeveer tien minuten.
De onderzoekster is sociologie student Michelle van Vaalen. Als voormalig pabo-studente is zij
bekend met het basisonderwijs. Michelle zal komende week contact met u opnemen.
Verdere informatie over dit onderzoek kunt u vinden op mijn website,
http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/HappinessInSchools.html
Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Ruut Veenhoven
hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk
Erasmus universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen
E-mail: Veenhoven@fsw.eur.nl
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Bijlage 2: introductie en korte instructie bij de vragenlijst
Ik ben Michelle van Vaalen en ik wil graag weten hoe gelukkig jullie zijn. Daarom heb ik een
papiertje met vier vragen. Dat noemen we ook wel een vragenlijst. Ik wil aan jullie vragen om
deze vragen in te vullen. Het gaat erom hoe jij je MEESTAL voelt. Niet om hoe jij je voelt als je
er een keertje bent geweest, maar hoe voel jij je MEESTAL.
Lees maar mee: Ik vraag je in de vragenlijst voor je hoe jij je NU voelt. Dan kleur jij het gezichtje
dat vertelt hoe jij je vandaag voelt. Voel jij je gelukkig dan kleur je het gezichtje dat lacht. Voel jij
je helemaal niet gelukkig, dan kleur je het gezichtje dat huilt. Voel jij je niet heel gelukkig, maar
ook niet ongelukkig, dan kleur je het middelste gezichtje. Zo kleur je bij de andere vragen een
gezichtje dat aangeeft hoe jij je op die plek MEESTAL voelt.
Ik vraag nu of de kinderen begrepen hebben wat er van hen verwacht wordt.
(ter verduidelijking vertel ik eventueel nog het volgende).
Ik vraag aan je hoe jij je MEESTAL voelt. Dan kleur jij het gezichtje dat vertelt hoe jij je
MEESTAL voelt.
Voel jij je gelukkig dan kleur je het gezichtje dat lacht. Voel jij je helemaal niet gelukkig, dan
kleur je het gezichtje dat huilt. Voel jij je niet heel gelukkig, maar ook niet ongelukkig, dan kleur
je het middelste gezichtje.
Er wordt aan je gevraagd hoe jij je NU voelt en hoe jij je MEESTAL voelt. Ik vraag je hoe jij je
thuis MEESTAL voelt, hoe jij je op tijdens het buitenspelen MEESTAL voelt en hoe jij je
MEESTAL voelt als je bij de BSO (Buitenschoolse Opvang) bent.
Zorg dat je onderaan invult hoe oud je bent en of je een meisje of een jongen bent.
Als je begint met schrijven mag je het dubbelgevouwen blaadje openklappen. De bovenkant van
je blaadje blijft rechtop staan. Dit is zo gemaakt dat je de vragenlijst helemaal voor jezelf kunt
invullen. Als je klaar bent, stop je jouw vragenlijst in de envelop. Voorin de klas staat een grote
koffer met bovenin een gleuf. Als iedereen klaar is, mag de envelop voor in de klas in de gleuf
gestopt worden. (ik laat de koffer en de gleuf aan de kinderen zien).Zo blijven de antwoorden
jouw geheimpje.
De vragenlijst
HOE VOEL Jij JE?

Hoe voel jij je MEESTAL
Hoe voel jij je meestal OP SCHOOL

Hoe voel jij je THUIS meestal
Hoe voel jij je meestal tijdens het BUITEN SPELEN

Hoe voel jij je meestal bij de BUITEN SCHOOLSE OPVANG

Ik ben een jongen □

meisje □

Ik ben _____ jaar
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Bijlage 3: Antwoorden op de vraag “Hoe voel jij je meestal op school?” in 12 basisscholen
Aan zowel leerlingen uit het primair onderwijs als uit het secundair onderwijs is een vragenlijst
voorgelegd met als doel het kunnen achterhalen van hun gevoel op verschillende momenten. Om
een vergelijking te kunnen maken tussen soorten onderwijs, zal nu eerst een percentage verdeling
van de resultaten uit het Primair Onderwijs, per school besproken worden.
School 1
Valid
zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig;
gewoon
best wel onprettig
zeer onprettig
Total

Frequency
36
45

Valid Percent
30,3
37,8

Cumulative Percent
30,3
68,1

32

26,9

95,0

5
1
119

4,2
,8
100,0

99,2
100,0

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 81,5%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 2,5 %. Ten slotte vertegenwoordigt 26,9% de
leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
School 2
Valid

Missing
Total

zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig;
gewoon
best wel onprettig
zeer onprettig
Total
System

Frequency
28
30

Valid Percent
28,9
30,9

Cumulative Percent
28,9
59,8

34

35,1

94,8

4
1
97
1
98

4,1
1,0
100,0

99,0
100,0

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 59,8%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 5,1 %. Ten slotte vertegenwoordigt 35,1% de
leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt. Er bestaat dus verschil tussen scholen
gezien gevoelens van leerlingen.
School 3
Valid

zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig;
gewoon
best wel onprettig
zeer onprettig
Total

Frequency
11
11

Valid
Percent
29,7
29,7

Cumulative
Percent
29,7
59,5

10

27,0

86,5

1
4
37

2,7
10,8
100,0

89,2
100,0

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 59,5%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt hier neer op 13,5 %. Ten slotte vertegenwoordigt 27,0%
de leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
Tot nu toe geeft deze school het hoogste percentage redelijk tot zeer onprettige leerlingen.
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School 4
Valid

zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig; gewoon

Frequency
5
11

Valid Percent
19,2
42,3

Cumulative Percent
19,2
61,5

7

26,9

88,5

1
2
26

3,8
7,7
100,0

92,3
100,0

best wel onprettig
zeer onprettig
Total

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 61,5%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 11,5 %. Ten slotte vertegenwoordigt 26,9% de
leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
Wanneer wij kijken naar de verschillende percentages kan gezegd worden dat het gemiddelde
percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt, neerkomt op een 60%. De eerste school vormt
een uitzondering. Daar zijn de leerlingen prettiger. Het percentage leerlingen dat zich redelijk tot
zeer onprettig voelt komt op die school neer op 2,5 %. Het percentage dat zich redelijk tot zeer
prettig voelt toont 81,5%.
School 5
Valid

zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig; gewoon

Frequency
35
30

Valid Percent
40,2
34,5

Cumulative Percent
40,2
74,7

15

17,2

92,0

5
2
87

5,7
2,3
100,0

97,7
100,0

best wel onprettig
zeer onprettig
Total

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 74,7%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 8,0%. Ten slotte vertegenwoordigt 17,2% de
leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
School 7
Valid

zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig; gewoon

Frequency
30
26

Valid Percent
44,1
38,2

Cumulative Percent
44,1
82,4

7

10,3

92,6

4
1
68

5,9
1,5
100,0

98,5
100,0

best wel onprettig
zeer onprettig
Total

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 82,4%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 7,4 %. Ten slotte vertegenwoordigt 10,3% de
leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
School 8
Valid

zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig;
gewoon
Total

Frequency
15
3

Valid Percent
75,0
15,0

2

10,0

20

100,0

Cumulative Percent

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 90%.
Het percentage leerlingen dat zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 0%.
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75,0
90,0
100,0

Ten slotte vertegenwoordigt 10,0% de leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
School 9
Valid

Missing
Total

zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig; gewoon

Frequency
14
11

Valid Percent
46,7
36,7

Cumulative Percent
46,7
83,3

4

13,3

96,7

1
30
1
31

3,3
100,0

100,0

zeer onprettig
Total
System

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 83,3%. Het percentage leerlingen dat
zich zeer onprettig voelt komt neer op 3,3 %. Ten slotte vertegenwoordigt 13,3% de leerlingen
die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
School 10
Valid
zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig; gewoon

Missing
Total

Frequency
29
32

Valid Percent
37,7
41,6

Cumulative Percent
37,7
79,2

13

16,9

96,1

1
2
77
1
78

1,3
2,6
100,0

97,4
100,0

best wel onprettig
zeer onprettig
Total
System

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 79,2%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 3,9 %. Ten slotte vertegenwoordigt 16,9% de
leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
Nu al is te zien dat de percentages van de verschillende categorieën geluk per school verschillen.
Dit betekent dat er factoren zijn waardoor het geluk van kinderen wordt beïnvloed. Welke deze
factoren zijn, zal verderop in de scriptie worden achterhaald.
School 11
Valid zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig; gewoon
best wel onprettig
Total

Frequency
24
12

Valid Percent
45,3
22,6

Cumulative Percent
45,3
67,9

14

26,4

94,3

3
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5,7
100,0

100,0

Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 67,9%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 5,7%. Ten slotte vertegenwoordigt 26,4% de
leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
School 12
Valid
zeer prettig
best wel prettig
niet prettig/onprettig; gewoon

Frequency
17
16

Valid Percent
35,4
33,3

Cumulative Percent
35,4
68,8

14

29,2

97,9

1
48

2,1
100,0

100,0

best wel onprettig
Total
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Het percentage dat zich redelijk tot zeer prettig voelt toont 68,8%. Het percentage leerlingen dat
zich redelijk tot zeer onprettig voelt komt neer op 2,1 %. Ten slotte vertegenwoordigt 29,2% de
leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelt.
Gevoel van alle scholen apart
Er volgt nu een verkorting van alle percentages per categorie gevoel per school. Dit met het doel
een overzichtelijk beeld te geven dat in een oogopslag duidelijk maakt hoe de percentages per
school onderling verschillen.
Schoolnr Best wel tot zeer
prettig %
1
68,1
2
59,8
3
59,5
4
61,5
5
74,7
6
73,6
7
82,4
8
90,0
9
83,3
10
79,2
11
67,9
12
68,8

Niet prettig of
onprettig %
26,9
35,1
27,0
26,9
17,2
22,6
10,3
10,0
13,3
16,9
26,4
29,2

Best wel tot zeer
onprettig %
5,0
5,1
13,5
11,5
8,0
3,8
7,4
0,0
3,3
3,9
5,7
2,1

Naam school
Jan Prins
Elout
Prinses Juliana
Open Venster
Talma
Montessori Kralingen
Wilhelmina
Boog
Bergse Zonnebloem
Oscar Romero
Dukdalf
De Esch

Te zien is dat school 7, 8 en 9 en 10 (4 scholen) het hoogste percentage aan ’best wel tot zeer
prettig voelende’ kinderen kent.
De leerlingen van school 2, 3 en 4 (3 scholen) vertegenwoordigen het laagste percentage ‘best wel
tot zeer prettig voelende’ kinderen, gezien de andere/overige scholen.
De scholen 1, 5, 6, 11 en 12 (5 scholen) vormen de middenmoot.
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Bijlage 4: Statistische verwerking van geluk op elke basisschool
U zult nu een overzicht zien van het algemeen geluk van leerlingen van verschillende basisscholen.
gelukopSCHOOLjanprins
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency Valid Percent
50
43
41
35

Cumulative Percent
43
78

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 78%.
gelukopSCHOOLelout
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
41
33

Valid Percent

Cumulative Percent
42
34

42
76

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 76%.
gelukopSCHOOLprinsesjuliana
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
16
15

Valid Percent
40
38

Cumulative Percent
40
78

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 78%.
gelukopSCHOOLopenvenster
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
16
5

Valid Percent

Cumulative Percent
64
20

64
84

Valid Percent
54,5
29,5

Cumulative Percent
54,5
84

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 84%.
GelukopSCHOOLtalma
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
48
26

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 84%.
GelukopSCHOOLmontess KR
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
20
26

Valid Percent

Cumulative Percent
38
50

38
88

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 88%.
gelukopSCHOOLwilhelmina
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
34
27

Valid Percent

Cumulative Percent
48
38

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 86%.
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48
86

gelukopSCHOOLboog
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
10
17

Valid Percent
53,0
37,0

Cumulative Percent
53,0
90,0

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 90%.
gelukopSCHOOLbergsezonnebloem
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
15
12

Valid Percent
42
37

Cumulative Percent
42
79

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 79%.
gelukopSCHOOLoscarromero
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
31
22

Valid Percent
49
34

Cumulative Percent
49
83

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 83%.
gelukopSCHOOLdukdalf
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
23
18

Valid Percent

Cumulative Percent
43
34

43
77

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 77%.
gelukopSCHOOLdeesch
Valid
zeer gelukkig
best wel gelukkig

Frequency
24
17

Valid Percent

Cumulative Percent
50
35

50
85

Het percentage dat zich redelijk tot zeer gelukkig voelt toont 85%.
Geluk van alle scholen apart
Er volgt nu een verkorting van alle percentages per categorie geluk per school. Dit met het doel een
overzichtelijk beeld te geven dat in een oogopslag duidelijk maakt hoe de percentages per school onderling
verschillen.
Schoolnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Best wel tot zeer gelukkig %
78
76
78
84
84
88
86
90
79
83
77
85

Naam school
Jan Prins
Elout
Prinses Juliana
Open Venster
Talma
Montessori Kralingen
Wilhelmina
Boog
Bergse Zonnebloem
Oscar Romero
Dukdalf
De Esch

Te zien is dat school 7, 8 en 6 en 12 (4 scholen) het hoogste percentage aan ’best wel tot zeer
gelukkige’ kinderen kent. School 2, 3 en 11 hebben de minst gelukkige kinderen.
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Bijlage 5: Diagrammen om een mogelijk verband aan te tonen tussen schoolkenmerken
en gevoel op school

% dat zich prettig voelt op school

In onderstaande diagram ziet u per schoolnummer (zie legenda) hoe het stemmingsniveau van
leerlingen op school zich verhoudt tot de schoolgrootte.
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
110

160

210
260
310
360
Schoolgrootte (in absolute aantallen)

410

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Te zien is dat het percentage leerlingen dat zich best tot zeer prettig voelt op school tussen de
60 en 90% ligt. Het aantal leerlingen per school varieert van 100-400 leerlingen.
Naarmate het leerlingaantal stijgt, stijgt ook het percentage leerlingen dat zich best tot zeer
prettig voelt op school. Verder zitten de meeste leerlingen die zich best tot zeer prettig voelen
op een school met tussen de 200 en 300 leerlingen.

% dat zich prettig voelt op school

De volgende diagram toont, per schoolnummer (zie legenda), hoe het stemmingsniveau van
leerlingen op school zich verhoudt tot het percentage niet-westerse leerlingen op een school.
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Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat het percentage leerlingen dat zich best tot zeer prettig
voelt op school tussen de 60 en 90% ligt. Het aantal niet-westerse leerlingen per school
varieert van 0-95%. Ik zie dat scholen met de meeste leerlingen die zich best tot zeer prettig
voelen op school op een school met veel niet-westerse leerlingen zitten.
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% dat zich prettig voelt op school

In onderstaande diagram ziet u per schoolnummer (zie legenda) hoe het stemmingsniveau van
leerlingen op school zich verhoudt tot het al dan niet hebben van een religieuze
grondslag/bestuursvorm.
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
5,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
6

6,5
6 = openbaar

7
7 = religieus

7,5

10
11
12

Te zien is dat het percentage leerlingen dat zich best tot zeer prettig voelt op school tussen de
60 en 90% ligt. De scholen met religieuze grondslag/bestuursvorm heeft de meeste leerlingen
die zich best tot zeer prettig voelt op school. De scholen zonder religieuze
grondslag/bestuursvorm heeft minder leerlingen die zich best tot zeer prettig voelt op school.

% dat zich prettig voelt op school

In de volgende diagram ziet u per schoolnummer (zie legenda) hoe het stemmingsniveau van
leerlingen op school zich verhoudt tot vernieuwend en traditioneel onderwijs.
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90
85
80
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70
65
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4
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11
12

Uit het getoonde spreidingsdiagram maak ik op dat het percentage leerlingen dat zich best tot
zeer prettig voelt op school tussen de 60 en 90% ligt. De grootste spreiding van het percentage
leerlingen dat zich best tot zeer prettig voelt op school, komt voor bij het regulier onderwijs.
Het lijkt alsof het totaal percentage daarmee hoger ligt dan bij het irregulier onderwijs. Dit is
niet zo. De spreiding maakt dat het gemiddelde percentage leerlingen dat zich best tot zeer
prettig voelt lager ligt. Het percentage is het hoogst bij irregulier onderwijs.
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% dat zich prettig voelt op school

De onderstaande diagram toont u per schoolnummer (zie legenda) hoe het geluk van
leerlingen zich verhoudt in relatie tot het verzuim op de school.
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
0

5

10
15
20
Verzuim (in absolute aantallen)

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Het percentage leerlingen dat zich best tot zeer prettig voelt op school stijgt naarmate er meer
leerlingen op een schoolverzuimen. (met uitzondering van een outlier). Of omgekeerd,
naarmate er minder leerlingen op een school verzuimen, voelen minder leerlingen zich best
tot zeer prettig op school.
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Bijlage 6: Diagrammen om een mogelijk verband aan te tonen tussen schoolkenmerken
en algemeen geluk

% dat gelukkig is

In onderstaande diagram ziet u per schoolnummer (zie legenda) hoe het geluk van leerlingen
zich verhoudt tot de schoolgrootte.
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Te zien is dat het percentage leerlingen dat over het algemeen gelukkig is tussen de 75 en
90% ligt. Het aantal leerlingen per school varieert van 100-400 leerlingen.
Naarmate het leerlingaantal stijgt, stijgt ook het percentage leerlingen dat gelukkig is. Verder
zitten de meeste leerlingen die gelukkig zijn op een school met tussen de 200 en 400
leerlingen.

% dat gelukkig is

De volgende diagram toont, per schoolnummer (zie legenda), hoe het geluk van leerlingen
zich verhoudt tot het percentage niet-westerse leerlingen op een school.
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Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat het percentage leerlingen dat gelukkig is tussen de 75
en 90% ligt. Het aantal niet-westerse leerlingen per school varieert van 0-95%. Ik zie dat
scholen met de meest gelukkige leerlingen de school is waarop veel niet-westerse leerlingen
zitten.
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% dat gelukkig is

In onderstaande diagram ziet u per schoolnummer (zie legenda) hoe het geluk van leerlingen
zich verhoudt tot het al dan niet hebben van een religieuze grondslag/bestuursvorm.
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
5,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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6

6,5
7
6 = openbaar 7 = religieus

7,5

11
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Te zien is dat het percentage, dat zich gelukkig voelen tussen de 75 en 90% ligt. De scholen
met religieuze grondslag/bestuursvorm heeft de meest gelukkige leerlingen. De scholen
zonder religieuze grondslag/bestuursvorm heeft minder leerlingen die gelukkig zijn.

% dat gelukkig is

In de volgende diagram ziet u per schoolnummer (zie legenda) hoe het geluk van leerlingen
zich verhoudt tot vernieuwend en traditioneel onderwijs.
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Uit het getoonde spreidingsdiagram maak ik op dat het percentage leerlingen dat gelukkig is
tussen de 75 en 90% ligt. De grootste spreiding van het percentage leerlingen dat gelukkig is,
komt voor bij het regulier onderwijs. Het lijkt alsof het totaal percentage daarmee hoger ligt
dan bij het irregulier onderwijs. Dit is niet zo. De spreiding maakt dat het gemiddelde
percentage leerlingen dat gelukkig is lager ligt. Het percentage is het hoogst bij irregulier
onderwijs.

64

% dat gelukkig is

De onderstaande diagram toont u per schoolnummer (zie legenda) hoe het geluk van
leerlingen zich verhoudt tot het verzuim op de school.
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De meeste leerlingen die gelukkig zijn zitten op een school waar veel leerlingen verzuimen.
Of omgekeerd, naarmate minder leerlingen op een school verzuimen, voelen minder
leerlingen zich gelukkig.
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Bijlage 7: Kunnen leerkrachten het gevoel van meisjes en jongens in de klas even goed
schatten?
In deze bijlage laat ik zien of leerkrachten het gevoel van leerlingen (en later specifiek van meisjes en
jongens) in de klas even goed schatten. Daarvoor toon ik onderstaande tabellen.
47,6% van de antwoorden van de leerlingen en de leerkracht komen overeen.
29,3% van de antwoorden van de leerlingen en de leerkracht verschillen negatief. Dit houdt in dat de leerkracht
het stemmingsniveau van de leerlingen lager schat dan de leerlingen zelf aangeven.
23,1% van de antwoorden van de leerlingen en de leerkracht verschillen positief. Dit betekent dat de leerkracht
het stemmingsniveau van de leerlingen hoger schat dan de leerlingen zelf aangeven.

Om bovenstaande afwijkingen in een oogopslag te verduidelijken, zal nu een grafische
cumulatieve percentage verdeling worden weergegeven:
Tabel 5.2.2.i afwijkingen indicatie leerkracht en daadwerkelijk gevoel leerlingen in cumulatieve percentage verdeling

100%

100%

90%

90%

80%

80%

47,6

70%

70%

60%

60%

23,1

29,3

positief afwijkende
antwoorden

50%

negatief afwijkende
antwoorden

40%

40%

gelijke antwoorden

30%

30%

afwijkende antwoorden

50%

gelijke antwoorden

52,4

20%

20%

10%

10%

47,6

0%

0%

1

1

In het eerste diagram wordt duidelijk dat de kolom met gelijke antwoorden (52,4%) een lagere
waarde heeft dat de kolom met ongelijke antwoorden (47,6%). Hieruit kan worden geconcludeerd
dat leerkrachten veelal anders denken over het geluk van kinderen dan dat deze zelf aangeven.
In het tweede diagram wordt verduidelijkt hoe de verdeling naar negatief afwijkende antwoorden
(29,3%) en positief afwijkende antwoorden (23,1%) van leerkrachten ten opzichte van de
antwoorden van leerlingen, eruit ziet.
De kolom met negatief afwijkende antwoorden heeft een hogere waarde dan de kolom met
positief afwijkende antwoorden. Dit houdt in dat leerkrachten het gevoel van leerlingen veelal
lager schat dan leerlingen zelf aangeven. Met andere woorden: leerlingen voelen zich prettiger
dan leerkrachten denken. In dit geval geldt het voor het geluk van meisjes.
Er volgt nu een grafische verdeling van de scores die de meisjes zelf hebben toegekend en die
jongens zelf hebben toegekend. De beide verdelingen zijn per categorie weergegeven.
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Tabel 5.2.2.j antwoorden meisjes en jongens op vraag naar gevoel in cumulatieve percentage verdeling

100%

3,7
0

90%
80%

0
21,1

3,7
3,7
zeer ongelukkig

27,8
35,2

70%

28,3
best ongelukkig

30,8

60%
50%

3,7
3,7

42,6

24,1

niet gelukkig of
ongelukkig

32,1

40%

best gelukkig

30%
48,1

20%
10%

25,9

33,3

32,1

3

4

zeer gelukkig

0%
1

2

In de tweede kolom wordt duidelijk dat het kolomgedeelte dat ‘zeer prettig voelen’
vertegenwoordigt bij de meisjes hoger ligt dan bij de jongens in de vierde kolom, en wel met een
verschil van 16%.
Wanneer we kijken naar het kolomgedeelte dat ‘best prettig voelen’ vertegenwoordigt dan ligt het
percentage bij de jongens in de vierde kolom hoger dan bij de meisjes in de tweede kolom. Het
verschil bedraagt 1,3%.
Wanneer we een uitspraak doen over positieve geluksgevoelens bij leerlingen kan gezegd worden
dat 78,9% van de meisjes zich prettig voelt. Bij de jongens geldt een percentage van 64,2%.
Meisjes voelen zich dus in vergelijking met jongens meestal prettiger in de schoolomgeving.
Als we kijken naar de leerlingen die zich niet bijzonder prettig of onprettig voelen op school, dan
wordt dit door de meisjes aangegeven door 21,1% van het totaal aantal meisjes dat heeft
deelgenomen aan het onderzoek. Voor de jongens geldt een percentage van 28,3%.
Verder valt op te merken dat geen van de meisjes aangegeven heeft ‘best tot zeer onprettig’ te
voelen. Voor de jongens komt dit neer op 7,4%.
In de eerste kolom (indicatie leerkracht over geluk meisjes op school) en tweede kolom (door
meisjes zelf aangegeven geluk van meisjes op school) wordt duidelijk dat er verschil is tussen
antwoorden leerlingen en indicatie leerkracht.
Waar de leerkrachten aangeven te denken dat 25,9% van de meisjes zich zeer prettig te voelen,
antwoordt 48,1% van de meisjes dat zij zich zeer prettig te voelen op school. Waar de
leerkrachten denken dat 42,6% van de meisjes zich ‘best prettig’ voelen op school, geeft 30,8%
van de meisjes aan zich ‘best prettig’ te voelen op school.
In de derde kolom (indicatie leerkracht over geluk jongens op school) en derde kolom (door
jongens zelf aangegeven geluk van jongens op school) wordt duidelijk dat er wederom verschil is
tussen antwoorden leerlingen en indicatie leerkracht.
Waar de leerkrachten aangeven te denken dat 33,3% van de jongens zich zeer gelukkig voelen,
antwoordt 32,1% van de jongens dat zij zich zeer gelukkig voelen op school. Waar de
leerkrachten denken dat 24,1% van de jongens zich ‘best prettig’ voelen op school, geeft 32,1%
van de jongens aan zich ‘best prettig’ te voelen op school.
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Tabel 5.2.2.k negatieve afwijkingen antwoorden jongens en meisjes
50
45

44,1

Afwijking

Meisjes

Jongens

-1

40,6%

44,1%

-2

21,9%

5,9%

-3

0%
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+1
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26,4%
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+3
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Tabel 5.2.2.j positieve afwijkingen antwoorden jongens en meisjes
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Wanneer we kijken naar de positieve afwijkingen en negatieve afwijkingen zien we dat er een
verschil is in het indiceren van het gevoel van meisjes en van jongens door de leerkracht.
De leerkrachten oordelen vaker positief afwijkend over het gevoel van de jongens en negatief
afwijkend over het gevoel van de meisjes. Het verschil in positieve afwijking bedraagt in totaal
12,2%. Wanneer we het hebben over de negatief afwijkende antwoorden dan bedraagt het verschil
tussen meisjes en jongens 12,9%.
Dit betekent dat de ondervraagde leerkrachten zich voorstellen dat meisjes zich minder prettig
voelen op school dan zij zich daadwerkelijk voelen. Voor de jongens geldt precies het
tegenoverstelde. Jongens voelen zich minder prettig op school dan de leerkrachten denken.
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Bijlage 8: Artikel geluk(kig) op school?!

GELUK OP DE BASISSCHOOL
MICHELLE VAN VAALEN
Student sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
In de krant hebben we kunnen lezen dat Nederlandse kinderen zeer gelukkig zijn. Het betrof
een onderzoek van UNICEF onder leerlingen uit het secundair onderwijs. Maar geldt dat ook
voor jongere kinderen die nog op de basisschool zitten? Het is nuttig om dat te weten, niet
alleen als check van de vele zorgelijke verhalen die over kinderen de ronde doen, maar ook
omdat geluk van belang is voor de school. Geluk is niet alleen een doel van onderwijs, maar
waarschijnlijk ook een factor in schooleffectiviteit. Reden genoeg om daar eens naar te kijken.
Ik heb dat gedaan in een onderzoek onder 718 leerlingen in groep 6 t/m 8 van 12 basisscholen
in Rotterdam.
Is dat te meten?
Mijn eerste vraag was natuurlijk of geluk bij kinderen van 9 tot 12 jaar wel gemeten kan
worden. Bij het UNICEF onderzoek gebeurde dat met een vraag over tevredenheid met hun
leven in het algemeen. Daar hebben jongere kinderen waarschijnlijk niet allemaal een
duidelijke mening over. Je kunt 9 tot 12 jarigen wel vragen hoe prettig ze zich voelen.
Daarom heb ik ze de volgende vragen voorgelegd:
HOE VOEL Jij JE?

Hoe voel jij je nu
Hoe voel jij je MEESTAL

Hoe voel jij je meestal OP SCHOOL
Hoe voel jij je THUIS meestal

Hoe voel jij je meestal tijdens het BUITEN SPELEN
Hoe voel jij je meestal bij de BUITEN SCHOOLSE OPVANG

Ik ben een jongen □

meisje □

Ik ben _____ jaar

Begrijpen kinderen die vragen? Kennelijk wel, want ze hadden geen moeite met het
beantwoorden ervan. Hun antwoorden bleken ook behoorlijk consistent. Hun antwoord op de
vraag ‘Hoe voel je je in het algemeen?” kwam goed overeen met hun beantwoording van de
vragen over hoe ze zich in specifieke situaties voelen. Bij een herhaling na 2 weken bleken de
kinderen ook nauwelijks anders te antwoorden. Verder bleek dat de antwoorden van de
kinderen goed overeen kamen met een schatting van de leerkracht. Geluk valt dus best te
meten bij 9 tot 12 jarigen.
Hoe gelukkig zijn ze?
De antwoorden zijn samengevat in het onderstaande diagram. Daaruit blijkt dat de meeste
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kinderen zich meestal prettig zeggen te voelen. Het percentage kinderen dat de droevige
smilies aankruist is minder dan 3. Dat is goed nieuws.
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Gelukkiger op de basisschool dan in het VO?
Ik wilde natuurlijk ook wel weten hoe oudere kinderen op deze vragen zouden antwoorden.
Zou de tevredenheid die in het UNESCO onderzoek werd gevonden ook gepaard gaan met
een goed gevoel? Via een kennis kon ik deze vragenlijst ook voorleggen aan 146 kinderen in
het secundair onderwijs. In die leeftijd blijken kinderen een tikje minder gelukkig en is de
spreiding ook groter.
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Waar voelen kinderen zich het prettigst?
Is school een straf en begint geluk pas als de bel gaat? Dat valt wel mee, maar kinderen
voelen zich toch het lekkerste thuis en bij het buitenspelen. Net als school scoort de
buitenschoolse opvang ook wat minder. Toch iets waar je als professional niet zomaar aan
voorbij kunt gaan.
In het secundair onderwijs zijn de uren op school ook niet de meest prettige, maar stijgt de
stemming in pauzes en tussenuren. Op die leeftijd wordt het contact met leeftijdsgenoten meer
stemmingsbepalend.
Gevoel primair
onderwijs
School
Thuis
Buiten
Bso

best tot zeer prettig
71,4
90,5
88,5
71,1

Gevoel secundair
onderwijs
school
thuis
pauze
tussenuren

best tot zeer prettig
71,3
85,6
91,1
90,4

Op alle schooltypen even gelukkig?
De ene school is de andere niet en ik wilde natuurlijk ook weten op wat voor scholen kinderen
zich het gelukkigst voelen. Dat blijkt best wel te verschillen, in ieder geval tussen de 12
scholen in mijn onderzoek. Ik heb eerst gekeken of kinderen gelukkiger zijn op kleine
scholen. Dat bleek niet het geval; de stemming was juist betere op de grotere scholen. Ik heb
ook gekeken of kinderen gelukkiger zijn op ‘witte’ scholen en zag eerder het omgekeerde.
Vervolgens heb ik gekeken of kinderen gelukkiger zijn in ‘ vernieuwende scholen’ als Dalton,
Jenaplan en Montessori. Dat bleek inderdaad wel enigszins het geval. Dat kan te maken
hebben met het bijzondere karakter van die scholen, want op scholen met een religieuze
signatuur waren de kinderen ook gelukkig. Verrassend blijkt verder dat leerlingen zich
prettiger voelen op een school met veel verzuim dan op een school waar weinig leerlingen
onderwijs verzuimen. Dat zijn spannende uitkomsten, waaraan echter nog niet te veel waarde
mag worden gehecht. Het zijn maar 12 scholen en er is geen sprake van een echte steekproef.
Dit is wel iets om nog eens nader te onderzoeken.
Kortom, geluk van kinderen op de basisschool valt goed te meten en uit die metingen valt veel
te leren.

Dit artikel is een samenvatting van mijn master scriptie Geluk(kig) op school?. Die op
aanvraag verkrijgbaar is bij e-mail.
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