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Monitor sociale veiligheid op/na afstand 
 
Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen tijdens afstandsleren t.b.v. overgang naar veilig 
schoolklimaat op school  
  
In welk leerjaar zit je?   
  
…..................  
  
Bij de volgende vragen bedoelen we steeds de tijd vanaf 16 maart, toen de coronamaatregelen 
startten, tot nu.  
  

1. Vind je het leuk om contact te hebben met de kinderen uit jouw klas?  
o Altijd  
o Vaak  
o Soms  
o Nooit  

  
2. Durf je (online) te zeggen wat je vindt?  
o Altijd  
o Vaak  
o Soms  
o Nooit  

  
3. Vind je jouw leraar / mentor (in het online contact) aardig?  
o Altijd  
o Vaak  
o Soms  
o Nooit  

  
4. Heb je het gevoel dat de leraar / mentor het fijn vindt dat je er bent/om je te zien/horen?  
o Altijd  
o Vaak  
o Soms  
o Nooit  

  
5. Helpt leraar / mentor je goed als je dat nodig hebt?  
o Altijd  
o Vaak  
o Soms  
o Nooit  
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6. Vind je het leuk om naar school te gaan? / Vind je het leuk om thuis aan je schoolwerk te 
werken?  
o Altijd  
o Vaak  
o Soms  
o Nooit  

  
7. Ben je wel eens bang voor sommige kinderen?  
o Elke dag   
o Elke week, maar niet elke dag   
o Soms, maar niet elke week   
o Bijna nooit   
o Nee, helemaal nooit  
  
8. Word je wel eens uitgescholden door kinderen van jouw school?  
o Elke dag  
o Elke week, maar niet elke dag  
o Soms, maar niet elke week  
o Bijna nooit  
o Nee, helemaal nooit  

  
9. Word je (wel eens) gepest tijdens les op afstand?  
o Elke dag  
o Elke week, maar niet elke dag  
o Soms, maar niet elke week  
o Bijna nooit  
o Nee, helemaal nooit  

  
10. Op welke manier word je gepest?  
o Persoonlijk (ik word gebeld, gemaild)  
o Via berichten of plaatjes op internet of telefoon (bijv. WhatsApp, Facebook, Teams of e-mail)  
o Op een andere manier  

  
11. Ben je tevreden met de school- of klassenregels tegen het pesten?  
o Heel ontevreden  
o Ontevreden  
o Niet ontevreden, niet tevreden  
o Tevreden  
o Heel tevreden  
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12. Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze 
school? Bijvoorbeeld op basis van je geloof, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, 
enzovoorts.  
o Heel vaak  
o Regelmatig  
o Soms  
o Een keer  
o Helemaal niet  

  
13. Hoe veilig voelde je je tijdens de afgelopen periode bij les op afstand?  
o Heel erg onveilig  
o Onveilig  
o Niet onveilig, niet veilig  
o Veilig  
o Heel veilig  

  
14. Zijn er momenten tijdens les op afstand geweest waarbij je je wel eens niet veilig hebt 
gevoeld?  
o Altijd  
o Regelmatig  
o Soms  
o Een keer  
o Helemaal niet  

  
15. Zo ja, wanneer voel je je wel eens niet veilig?  
o Alleen tijdens online les  
o In samenwerking met andere leerlingen  
o Als ik online ben  
o Nooit  
  

Bronvermelding:  
https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting  
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