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Schoolgerichte preventieprogramma’s blijven vaak ongebruikt op de plank liggen. De beslissing van scholen om met een
programma aan de slag te gaan is de eerste stap richting feitelijk gebruik. Als onderwijs ondersteunende organisaties, zoals
GGD-en, scholen willen motiveren om met bepaalde programma’s te gaan werken zouden zij gebruik moeten maken van
een adoptiestrategie die aangrijpt op determinanten die een rol spelen bij de intentie tot gebruik van de scholen. In dit
artikel wordt de adoptiestrategie van twee schoolgerichte preventieprogramma’s beschreven. Aan de hand van interviews
met medewerkers van onderwijsondersteunende organisaties is onderzocht hoe de werving van de scholen in de praktijk is
verlopen. Tevens is aan de hand van vragenlijsten bij schoolleiders onderzocht welke factoren hun intentie om met de
programma’s aan de slag te gaan bepalen. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de
adoptiestrategie.

Trefwoorden: determinanten van implementatie, implementatiestrategie, schoolgerichte preventieprogramma’s

Inleiding

Preventieprogramma’s, hoe goed ze ook zijn, zijn alleen
effectief als ze (goed) gebruikt worden. Het invoeren van
een vernieuwing gaat echter niet vanzelf. Een invoe-
ringsproces voltrekt zich in drie fasen: de adoptie-, im-
plementatie-, en continueringsfase. Een systematisch
ontworpen invoeringsstrategie richt zich derhalve per
fase op de factoren die een succesvolle overgang naar de
daaropvolgende fasen belemmeren of bevorderen.1,2

Dit artikel beperkt zich tot de adoptiefase; de fase
waarin de beoogde gebruikers kennisnemen van de aard
en inhoud van de vernieuwing en hun intentie tot ge-
bruik gevormd wordt.3 Deze fase gaat dus vooraf aan de
feitelijke invoering (de implementatiefase). In dit artikel
beschrijven we hoe een systematisch ontworpen adop-
tiestrategie werd toegepast bij de invoering van twee
schoolgerichte preventieprogramma’s, te weten het PAD-

leerplan en het PRIMA antipestbeleid en doet verslag van
het onderzoek naar de factoren die een rol speelden bij de
beslissing van scholen om al dan niet met het programma
te gaan werken (intentie tot gebruik). De resultaten zijn
afkomstig van 1) interviews met betrokken regionale
onderwijsondersteunende organisaties over het verloop
van de werving van scholen, en 2) vragenlijstonderzoek
onder schoolleiders naar factoren die hun intentie tot
gebruik beı̈nvloed hebben.

PAD en PRIMA
Het PAD-leerplan (Programma Alternatieve Denkstrate-
gieën) is gericht op het stimuleren van sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen tussen vier en twaalf jaar. Het
programma is een vertaling en bewerking van het in
Amerika effectief gebleken PATHS-curriculum.4,5 Het
PAD-leerplan richt zich op het ontwikkelen van een po-
sitief zelfbeeld, het ontwikkelen van zelfcontrole, het be-
grijpen van gevoelens en conflicthantering. Het PRIMA
antipestbeleid is gericht op de preventie van pesten in de
bovenbouw van het basisonderwijs. Het PRIMA-Project
is gebaseerd op het eerder effectief gebleken antipestpro-
gramma van Olweus uit Noorwegen aangepast aan de
Nederlandse situatie.6-9 Voor beide interventieprogram-
ma’s werd de strategie van werving van scholen uitge-
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voerd door regionale on-
derwijsondersteunende or-
ganisaties; Gemeentelijke
Gezondheidsdiensten
(GGD) en een Centrum
Educatieve Dienstverlening
(CED).

Theoretisch raamwerk
Figuur 1 toont het theore-
tisch raamwerk voor het
onderzoek naar de deter-
minanten van de intentie
van scholen tot het gebruik
van de voorgestelde pre-
ventieprogramma’s. Dit
raamwerk is een afgeleide
van de Theory of Planned
Behavior,10 de Social Cog-
nitive Theory11 en eerder empirisch onderzoek naar de
invoering van onderwijsinnovaties.2,12-20 Hierin nemen
sociaalpsychologische kenmerken van de toekomstige
gebruiker een centrale positie in als voorspellers van de
intentie tot gebruik. Attitude wordt bepaald door in-
schattingen omtrent praktische bruikbaarheid en ver-
wachte uitkomsten van het programma. De mening van
mensen in de sociale omgeving en de waarde die hieraan
gehecht wordt vormen de sociale norm. Eigen-effectivi-
teit heeft betrekking op de inschatting of de docenten de
vaardigheden bezitten die nodig zijn om het programma
uit te voeren. Taakopvatting gaat over de mate waarin de
schoolleiders en docenten het tot hun verantwoordelijk-
heid rekenen om dergelijke programma’s te gebruiken.

Kenmerken van de onderwijsvernieuwing (zoals aan-
trekkelijkheid en duidelijkheid van de materialen) en
kenmerken van de organisatie (zoals de cultuur van de
school, het organisatieklimaat en de aanwezige proble-
matiek) hebben invloed op de sociaal psychologische
kenmerken van de gebruiker. Conform de Theory of
Planned behavior nemen deze een distale positie in het
raamwerk in. Ten slotte dient de adoptiestrategie zo ont-

worpen te zijn dat deze
aangrijpt op factoren met
een doorslaggevende bete-
kenis voor de intentie tot
gebruik.

De adoptiestrategie van
de twee projecten
Beide projecten werden
uitgevoerd in de schoolja-
ren 2005/2006 en 2006/
2007. De werving van
scholen vond plaats tussen
januari en april 2005 en
werd uitgevoerd door me-
dewerkers van de regionale
onderwijsondersteunende
organisaties. Voor het PAD-
project, moesten drie re-

gio’s ieder drie interventiescholen (die twee jaar met het
materiaal gingen werken) en drie controlescholen (die
niet met het materiaal gingen werken, maar wel mee
deden met het onderzoek) werven. Voor het PRIMA-
Project moesten twee regio’s ieder twaalf interventie-
scholen en twaalf controlescholen werven. De onder-
wijsondersteunende organisaties werden bij de uitvoering
van de wervingsstrategie ondersteund door een landelijke
projectgroep. In hoofdlijnen zag de strategie van beide
projecten er uit als weergegeven in Figuur 2.

Ondersteuning door de landelijke projectgroep be-
stond uit een training voor medewerkers van de onder-
wijsondersteunende organisaties in wervingsvaardighe-
den. Daarnaast ontwikkelde de landelijke projectgroep
een draaiboek bestaande uit diverse materialen, zoals een
voorbeeld-wervingsbrief, een checklist voor een infor-
matief gesprek, en een ’adoptiebrochure’. Uitgangspunt
voor het ontwerp van de adoptiebrochure vormden de
principes van ‘vicarious learning’, een centraal concept in
de Sociale Leertheorie.11 Naast feitelijke informatie over
de opbouw en inhoud van het preventieprogramma ver-
telden docenten (‘symbolic models’) in deze brochure

Kernpunten

. Landelijk ontwikkelde wervingsmaterialen, zoals
wervingsdraaiboek en de adoptiefolder, kunnen
regionale onderwijsondersteunende organisaties
ondersteunen, maar worden niet letterlijk
gevolgd.

. Slechts de helft van de scholen waaraan per post
informatie over het aanbod is verzonden, kan zich
herinneren deze informatie te hebben gezien of
gelezen.

. De intentie van scholen om de programma’s te
gaan gebruiken hangt samen met de gepercipi-
eerde aanwezigheid van de problematiek, de so-
ciale norm en de uitkomstverwachtingen ten
aanzien van de preventieprogramma’s.

Kenmerken van de 
onderwijsvernieuwing

Sociaal-
psychologische 
kenmerken van de 
(toekomstige) 
gebruiker 

- attitude 
- sociale norm 
- eigen-effectiviteit 
- taakopvatting

Intentie tot 
gebruik 

Kenmerken van de 
organisatie (school) 
- schooltype 
- cultuur 
- organisatieklimaat 
- aanwezigheid problemen 
- aanwezigheid van andere 

lesmaterialen

Kenmerken van de 
adoptiestrategie

Figuur 1 Determinanten van intentie tot gebruik (zie ook12)
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over de uitvoerbaarheid van de leeractiviteiten en over de
algemeen door docenten gewaardeerde resultaten daar-
van (zoals belangstellende en actief participerende leer-
lingen).

Methoden

Onderzoek onder onderwijsondersteunende organi-
saties
Met medewerkers van de onderwijsondersteunende or-
ganisaties van de vijf proefregio’s werden interviews ge-
houden over het verloop van de werving. Nagegaan werd
in hoeverre het vooropgestelde wervingsplan was ge-
volgd, wat redenen waren voor eventuele afwijkingen en
welke factoren de werving positief en negatief beı̈n-
vloedden. Aangezien de landelijk ontwikkelde wervings-
plannen voor PAD en PRIMA hetzelfde zijn, zijn de in-
terviews met medewerkers van PAD en PRIMA regio’s in
de analyses samengenomen. Waar verschillen bestonden
tussen ervaringen voor PAD en PRIMA is dit apart ver-
meld.

Onderzoek onder scholen

Vragenlijst
Alle scholen in de proefregio’s kregen kort na de wer-
vingsfase een vragenlijst toegestuurd met vragen over

achtergrondkenmerken (zoals omvang en signatuur van
de school) en mogelijke determinanten van de intentie
tot gebruik en of zij van plan waren het preventiepro-
gramma in de toekomst te gebruiken (zie ook Figuur
1).21 In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de ge-
meten constructen in de vragenlijst. Een hogere score
duidde op een grotere intentie tot gebruik, een meer
ondersteunend schoolklimaat, een bruikbaarder preven-
tieprogramma, positievere verwachtingen enzovoorts.

Analyses
De scores van samengestelde variabelen werden alleen
berekend als tenminste driekwart van de items van de
betreffende schaal was ingevuld. Vanwege de verschil-
lende aard van de twee programma’s zijn deze analyses
apart uitgevoerd voor de PAD- en de PRIMA-groep.
Correlaties tussen intentie tot gebruik en de determi-
nanten hiervan werden berekend. Vervolgens werden met
de significante correlaten multiple regressieanalyses uit-
gevoerd met als afhankelijke variabele de intentie tot ge-
bruik van PAD en PRIMA. Wegens het grote aantal ont-
brekende waarden op de determinanten en de selectiviteit
van deze non-respons (zie respons sectie), werden ont-
brekende waarden in de regressieanalyses pairwise be-
handeld. Bij deze methode worden correlatiecoëfficiën-
ten (waarop de regressieanalyse gebaseerd is) voor paren
van variabelen berekend op basis van alle cases met be-
schikbare data voor die twee variabelen. Zodoende wor-
den respondenten alleen uitgesloten voor berekeningen
met de variabelen waarop ze ontbrekende waarden heb-
ben, resulterend in een minimaal verlies in data.24

Resultaten

Interviews over de werving door onderwijsonder-
steunende organisaties
De eerste drie stappen in het draaiboek (inventariseer
bestaande contacten, bel scholen en pijl interesse, stuur
een wervingsbrief en adoptiebrochure) zijn door de on-
derwijsondersteunende medewerkers niet in die volgorde
uitgevoerd. In plaats daarvan hebben de medewerkers
van de vijf regio’s naar alle scholen in hun regio (416 tot
56 scholen per regio) direct een wervingsbrief met ant-
woordstrookje plus adoptiebrochure gestuurd. Naar
aanleiding van de wervingsbrief kregen de regio’s 11 tot
42 positieve reacties binnen. (Per regio ongeveer 9 tot
35% van de scholen).

De onderwijsondersteunende medewerkers vonden
het niet haalbaar om alle scholen in hun regio te bellen en
vonden de door hen aangepaste werkwijze efficiënter,
omdat daarbij geen tijd verloren gaat aan het bellen van
ongeı̈nteresseerde scholen. Bovendien sloot dit meer aan
bij hun gebruikelijke werkwijze.

Eén regio introduceerde het project op scholen ook al
vóór de mailing door een artikel te plaatsen in de GGD-
nieuwsbrief voor basisscholen en door jeugdverpleeg-
kundigen op scholen het project te laten promoten. Dit
leverde reeds voor de mailing een aantal geı̈nteresseerde
scholen op.

De onderwijsondersteunende medewerkers belden

Bel de scholen en peil 
de interesse voor het 
PRIMA-/PAD-project 

Inventariseer de 
bestaande contacten 
met scholen en 
gebruik indien 
aanwezig 

Voer een informatief 
gesprek 

Houd een 
informatiebijeenkomst 
voor het schoolteam 

Terugkoppeling van 
de directie over 
besluit deelname 

Voer een intake- 
gesprek en maak een 
implementatieplan  

Stuur de 
wervingsbrief en 
adoptiebrochure 

Figuur 2. Stroomdiagram van de voorgestelde adoptiestrategie voor
PAD en PRIMA.
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vervolgens alleen scholen die middels het antwoord-
strookje of via de JGZ hadden aangegeven geı̈nteresseerd
te zijn in deelname. De regio’s maakten voor het bellen
een selectie uit de geı̈nteresseerde scholen, aangezien zij
meer positieve reacties binnen hadden gekregen dan voor

de projectdoelstelling nodig waren. Na het bellen van de
geselecteerde scholen gingen de onderwijsondersteu-
nende medewerkers persoonlijk langs op scholen die nog
steeds geı̈nteresseerd waren. In sommige gevallen betrof
dit een informatief gesprek met de directeur en/of de

Tabel 1 Overzicht van gemeten constructen in de vragenlijst voor intentie tot gebruik met weergave van respectievelijk het construct, een
voorbeelditem, het bereik van de schaal, het aantal items waarmee het construct is gemeten, en de betrouwbaarheid van het construct en eventuele
referenties.

Construct Voorbeelditem Schaal Items Betrouwbheid
(a)

Intentie tot gebruik
Intentie tot toekomstig gebruik U gaat (nog) niet met het PAD-leerplan werken.

Bent u van plan om in de toekomst wel met het
PAD-leerplan te gaan werken?

(1) nee, zeker niet
(5) ja, zeker wel

1 -

Kenmerken van de organisatie
(de school)
Aantal leerlingen dat externalise-
rende gedragsproblemen heeft
(PAD)/ pest (PRIMA)

Hoeveel leerlingen op uw school worden naar
uw inschatting in meer of mindere mate
gepest?

(1) geen
(8) meer dan 60%

1 -

Aantal leerlingen dat internalise-
rende gedragsproblemen heeft
(PAD)/ gepest wordt (PRIMA)

Hoeveel leerlingen op uw school hebben naar
uw inschatting in meer of mindere mate emo-
tionele problemen (d.w.z. angstig, stil, verle-
gen, teruggetrokken, etc)?

(1) geen
(8) meer dan 60%

1 -

Overige activiteiten m.b.t.
onderwerp van lespakket

Er wordt in de klas aandacht besteed aan inci-
denten met betrekking tot pesten (b.v. in
kringgesprekken).

(1) nooit
(4) altijd

3 0,53

Registratie sociaal-emotionele
ontwikkeling (PAD)/ pestgedrag
(PRIMA) op school

Docenten registreren de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen.

(1) nooit
(4) altijd

2 0,51

Organisatieklimaat schoola
. Ondersteunend schoolklimaat Op onze school helpt men elkaar uit de moei-

lijkheden.
(1) zeer mee oneens
(6) zeer mee eens

5 0,91

. Regels Op onze school wordt verwacht dat men zich
volgens de voorschriften gedraagt.

(1) zeer mee oneens
(6) zeer mee eens

2 0,78

. Formalisatie Op onze school wordt het niet naleven van
regels bestraft.

(1) zeer mee oneens
(6) zeer mee eens

3 0,32

. Innovatief vermogenb Op onze school vinden we het leuk om iets
nieuws uit te proberen.

(1) zeer mee oneens
(6) zeer mee eens

3 0,69

. Conservatief schoolklimaatb Op onze school vinden we het niet prettig om
materialen te gebruiken die nog niet eerder
door anderen zijn uitgeprobeerd.

(1) zeer mee oneens
(6) zeer mee eens

3 0,75

Sociaal-psychologische kenmer-
ken van de (toekomstige)
gebruiker
Taakopvatting m.b.t. preventie De meeste docenten op onze school zijn van

mening dat preventie van pesten op school
behoort tot de taak van de school.

(1) zeer mee oneens
(6) zeer mee eens

5 0,74

Eigen-effectiviteit De lessuggesties in het PRIMA anti-pestbeleid
vereisen een klassenorganisatie die de meeste
docenten op onze school wel aankunnen.

(1) ja, zeer zeker wel
(5) nee, zeer zeker
niet

6 (PAD)
10 (PRIMA)

0,83 (PAD)
0,90 (PRIMA)

Inschatting praktische bruikbaar-
heid lespakket

Het PAD-leerplan sluit goed aan bij de manier
waarop wij op onze school werken.

(1) zeer mee oneens
(6) zeer mee eens

17 0,85

Uitkomstverwachtingen (product
afzonderlijke stellingen):
. Haalbaarheid leerdoelen Verwacht u dat als uw school het PAD-leerplan

gebruikt, bereikt wordt dat de meeste leerlin-
gen hun zelfcontrole ontwikkelen?

(1) nee, zeer zeker niet
(5) ja, zeer zeker wel

9 0,83

. Belang van leerdoelen Hoe belangrijk vindt u het bereiken van onder-
staande leerdoelen binnen de onderwijstaak
van uw school wanneer u deze vergelijkt met
de overige doelen die u in uw onderwijs
nastreeft?
- Leerlingen hun zelfcontrole ontwikkelen.

(1) erg onbelangrijk
(5) uiterst belangrijk

9 0,89

Sociale norm (product afzonderlijke stellingen):
. Opvattingen ouders, schoolbe-
stuur, docenten, leerlingen

Hoe denkt u dat .. .. . .. zullen reageren als uw
school het PRIMA anti-pestbeleid gaat invoe-
ren?

(1) erg negatief
(5) erg positief

4 0,89

. Bereidheid te handelen in
overeenstemming met deze
opvattingen

Als het gaat om het invoeren van het PRIMA
anti-pestbeleid, hoeveel trekt u zich dan aan
van de verwachtingen / opvattingen daarover
van .. .. . ....?

(1) heel erg weinig
(6) heel erg veel

4 0,67

a Verkorte Organisatie KlimaatIndex voor ProfitOrganisaties (VOKIPO) voor scholen, De Mets & Mahieu (1998).23
b Twee dimensies van Gingiss (1993).24
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internbegeleider/docent (met name bij PRIMA), in an-
dere gevallen betrof het een informatiebijeenkomst voor
het hele schoolteam (met name bij PAD). Bijna nooit
werd zowel een persoonlijk informatief gesprek als een
informatiebijeenkomst voor het schoolteam georgani-
seerd, zoals in het draaiboek beschreven stond. Op de
scholen waar geen informatiebijeenkomst voor het
schoolteam werd gehouden, besloot de schoolleider, vaak
in overleg met het team, dat de school aan het project ging
deelnemen. De schoolleider vond het in die gevallen vaak
niet nodig na het gesprek met de onderwijsondersteu-
nende medewerker ook nog een teambijeenkomst te
houden, mede omdat het team in de implementatiefase
nog getraind zou worden. Van de scholen die bezocht zijn
door een onderwijsondersteunende medewerker besloten
de meeste om deel te nemen aan het project (0 tot 4
scholen per regio zijn daarna nog afgehaakt, waarna uit de
lijst van geı̈nteresseerde scholen nieuwe scholen zijn ge-
beld). Alle vijf de regio’s hebben de wervingsdoelstelling
gehaald. In het schooljaar 2006/2007 hebben, conform de
doelstelling, 24 scholen onder begeleiding van de onder-
wijsondersteunende organisaties het PRIMA antipestbe-
leid geı̈mplementeerd en negen scholen het PAD-leer-
plan.

Onderwijsondersteunende medewerkers vonden het
draaiboek voor de werving nuttig, met name de voor-
beeldmaterialen vergemakkelijkten de werving. Toch be-
moeilijkte een aantal zaken de werving van scholen. Ten
eerste waren beide projecten nog in ontwikkeling toen de
werving al begon. In beide projecten waren de lesmate-
rialen nog niet klaar. Bij het PRIMA project was de
tijdsplanning nog niet duidelijk en was het draaiboek
voor ondermeer de training van docenten nog niet klaar.
Scholen wilden juist precies weten wat hen wanneer te
wachten stond, zodat zij ruim van te voren teamtrainin-

gen konden inplannen, een reële inschatting konden
maken van de tijdsinvestering en het (voorbeeld)lesma-
teriaal konden zien. De onderwijsondersteunende mede-
werkers vonden het vervelend dat zij in die behoefte van
scholen niet tijdig konden voorzien. Ten tweede heeft het
project de regio’s meer tijd gekost dan van te voren was
ingeschat, doordat zij nog veel tijd in de ontwikkeling
moesten steken. Ten derde wilden sommige scholen het
aanbod afwegen tegen alternatieve lesmaterialen gericht
op hetzelfde thema. De onderwijsondersteunende mede-
werkers waren op dat moment nog onvoldoende toege-
rust om vragen hierover te kunnen beantwoorden.

Volgens de onderwijsondersteunende organisaties
hadden scholen verschillende redenen om met het project
aan de slag te willen gaan, zoals de aanwezigheid van de
betreffende problematiek bij de leerlingen, het belang van
het onderwerp en het imago van de school. Specifiek over
de PRIMA-methode gaven scholen aan dat het goed aan-
sloot bij wat er al op de school gebeurde, wat deelname
vergemakkelijkte. Redenen die scholen noemden om niet
mee te doen aan PAD of PRIMA waren ondermeer de
grote tijdsinvestering van het project, dat de school met
projecten of ontwikkelingen op andere gebieden bezig
was, of dat zij op andere wijze dan PAD of PRIMA al
voldoende aandacht besteedden aan het betreffende the-
ma. Een nadeel dat bij de PRIMA-methode genoemd
werd, was dat het zich alleen op de bovenbouw richtte.

Vragenlijstonderzoek onder scholen

Respons
In totaal zijn er ongeveer 1000 basisscholen in de deel-
nemende regio’s gevestigd die voor de projecten bena-
derd konden worden; 783 in de PAD regio’s en 219 in de
PRIMA regio’s. Al deze scholen hebben van de onder-

0%      1-2%     2-5%     5-10%  10-20% 20-40% 0%        1-2%       2-5%     5-10%   10-20%  20-40%
% kinderen met GP/EP % kinderen GP/PK

%
 s

ch
ol

en
 m

et
 d

ez
e 

m
at

e 
va

n 
p

ro
b

le
m

at
ie

k

%
 s

ch
ol

en
 m

et
 d

ez
e 

m
at

e 
va

n 
p

ro
b

le
m

at
ie

k

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

GP PAD     EP PAD GP PRIMA     PK PRIMA

Figuur 3. Percentage responderende scholen (PAD N=95; PRIMA N=195) met een bepaalde mate van problematiek: (0 t/m 40%) kinderen op de
scholen uit de PAD-groep die Gedragsproblemen (GP) of Emotionele problemen (EP) vertonen, en uit de PRIMA-groep gepest worden (GP) of zelf
pestkop (PK) zijn
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wijsondersteunende organisaties een wervingsbrief met
adoptiebrochure toegestuurd gekregen. Kort na de wer-
ving kregen alle scholen een vragenlijst toegestuurd. In
totaal werden 290 van deze vragenlijsten geretourneerd:
195 (25%) voor PAD en 95 (43%) voor PRIMA. De
meerderheid van de teruggestuurde vragenlijsten (90%)
was ingevuld door de schoolleider, de overige vragenlijs-
ten meestal door een adjunct-directeur of intern bege-
leider. De scholen bestonden gemiddeld uit ruim twee-
honderd leerlingen met een team van zestien docenten
(variërend van 4 tot 42).

Onvolledig ingevulde vragenlijsten
Er was sprake van een relatief grote non-respons op on-
derdelen van de vragenlijst. Daardoor konden voor een
deel van de respondenten meerdere samengestelde vari-
abelen niet berekend worden. Dit was met name het geval
bij de determinanten praktische bruikbaarheid (voor
74% van de respondenten niet te berekenen), eigen-ef-
fectiviteit (51%), uitkomstverwachtingen (55%) en so-
ciale norm (51%).

Scholen met een lagere intentie om het programma te
gaan gebruiken, die de wervingsbrief en brochure niet of
minder goed kenden, die al meer deden op het gebied van
pesten of sociaal-emotionele ontwikkeling en waar meer
gedragsproblemen of pestproblemen voorkwamen, lieten
meer vragen open. Voor respondenten van PRIMA kon-

den twee keer vaker constructscores worden berekend
dan voor respondenten van PAD.

Kennis van het aanbod
Voordat de vragenlijst aan de schoolbesturen werd ver-
stuurd, kregen alle scholen de wervingsbrief en de adop-
tiebrochure toegestuurd. Echter, een kwart van de res-
pondenten wist niet meer of ze de brief ontvangen had-
den en eveneens een kwart was niet zeker over de bro-
chure. Van de respondenten die zich het materiaal wel
herinnerden, werd de brief door 30% niet gelezen, door
25% oppervlakkig en door 45% grondig. De brochure
werd slechter gelezen: 50% las de brochure niet en slechts
26% grondig. Gemiddeld werden zowel brief als folder in
de PRIMA-groep grondiger gelezen dan in de PAD groep
(w2(2, n = 219) = 12,84, p < 0,01, respectievelijk w2(2, n =
235) = 20,14, p < 0,001).

Bestaande problematiek
Volgens de respondenten van het onderzoek was de pro-
blematiek die centraal staat in de beide preventiepro-
gramma’s op hun school aanwezig. In Figuur 3 is te zien
dat op ongeveer de helft van de scholen volgens eigen
inschatting vijf of meer procent van de kinderen ge-
dragsproblemen of emotionele problemen had (PAD),
gepest werd of zelf pestte (PRIMA).

Tabel 2 Correlaten van de intentie tot toekomstig gebruik van PAD en PRIMA.

PAD PRIMA
r n r n

Adoptiestrategie
Wervingsbrief 0,28** 137 0,20 81
Brochure lespakketpreventieprogramma 0,25** 149 0,38** 85
Kenmerken van de school
Inschatting gedragsproblemen (totaal):
- Externaliserend (PAD)/pestkop (PRIMA) 0,13* 191 0,11 90
- Internaliserend (PAD)/gepest (PRIMA) 0,14* 190 0,23* 89
Overige activiteiten m.b.t. het onderwerp 0,00 189 -0,30** 95
Registratie -0,15* 190 -0,24* 95
Organisatieklimaat school:
- Ondersteunend schoolklimaat -0,10 188 -0,12 93
- Regels -0,17* 189 0,01 93
- Formalisatie -0,02 183 0,08 90
- Innovatief vermogen -0,02 188 0,17 94
- Conservatief schoolklimaat 0,05 187 -0,24* 93
Kenmerken van de docenten
Taakopvatting m.b.t. preventie -0,01 190 0,11 94
Eigen-effectiviteit -0,01 72 0,03 69
Inschatting praktische bruikbaarheid 0,.51** 36 0,13 39
Uitkomstverwachtingen 0,34** 60 0,33** 69
Sociale norm 0,45** 72 0,57** 71

* p < 0,05. ** p < 0,01 (2-zijdige statistische significantie).

Tabel 3 Regressie voor intentie tot toekomstig gebruik van het lespakket in de PAD-groep en de PRIMA-groep.

B b p n R2 F

PAD-leerplan
Praktische bruikbaarheid lespakket 1,21 0,51 0,01 36 0,26 9,2**

PRIMA-project
Sociale norm 0,13 0,47 0,00 71 0,44 15,24**
Activiteiten op school m.b.t. pesten -0,46 -0,28 0,01 95
Brochure gelezen 0,15 0,23 0,03 85

** p < 0,01 (2-zijdige statistische significantie).

TSG 87 / nummer 1 032

tsg jaargang 87 / 2009 nummer 1 De adoptiefase van schoolgerichte preventieprogramma’s - pagina 32 / www.tsg.bsl.nl



Intentie tot toekomstig gebruik van het preventiepro-
gramma
Twaalf procent van de respondenten was van plan het
lesprogramma in de toekomst te gebruiken, terwijl on-
geveer de helft (49%) het nog niet wist. Toch had 39%
van de respondenten niet de intentie tot gebruik van het
lesprogramma. Over het geheel genomen was de intentie
positiever voor PRIMA dan voor PAD (w2(4, n = 256) =
13,04, p = 0,01).

Regressieanalyse wees uit dat een hogere intentie tot
gebruik van PAD en PRIMA significant samenhing met
een hogere inschatting van mate waarin de betreffende
problematiek op de school speelde en de grondigheid
waarmee respondenten de brochure gelezen hadden (zie
Tabel 2). Indien er op de scholen volgens eigen zeggen
een meer grondige registratie van relevante problemen
plaatsvond, was de intentie juist gemiddeld lager. Tot slot
hadden respondenten met positievere uitkomstverwach-
tingen en sociaal normatieve verwachtingen ten aanzien
van het preventieprogramma gemiddeld een hogere in-
tentie om het te gaan gebruiken.

Naast bovenstaande significante correlaten van inten-
tie tot gebruik die voor PAD en PRIMA beide werden
gevonden, werd een aantal correlaten alleen voor PAD of
PRIMA afzonderlijk gevonden. Voor PAD werd de
sterkste samenhang gevonden tussen een hogere in-
schatting van de praktische bruikbaarheid van het les-
pakket en intentie tot gebruik hiervan. Daarnaast was
sprake van een hogere intentie indien de wervingsbrief
grondiger gelezen was, terwijl de intentie lager was op
scholen waar naleving van regels een grotere rol speelde.
Voor PRIMA waren weinig activiteiten op school met
betrekking tot pesten en een progressiever schoolklimaat
gerelateerd aan een hogere intentie.

Tabel 3 laat de resultaten van een multiple regressie
zien op basis van bovengenoemde significante correlaten.
Voor het PAD-leerplan bleek de beoordeling van de
praktische bruikbaarheid van PAD de belangrijkste de-
terminant te zijn van een hogere intentie tot toekomstig
gebruik. Dit verklaarde 26% van de variantie in intentie.
Positievere sociale norm, weinig activiteiten op school
met betrekking tot pesten en het grondiger lezen van de
brochure bleken significante determinanten te zijn van
een hogere intentie tot gebruik van PRIMA (verklaarde
variantie 44%).

Om meer inhoudelijk inzicht te krijgen in de relevant
gebleken samengestelde variabelen zijn op itemniveau
correlaties berekend met intentie tot gebruik. Voor PAD
gold dat van de zeventien items van praktische bruik-
baarheid er vier met name belangrijk waren: aansluiting
bij lopende activiteiten (r = 0,48, p < 0,001) en bij de
gangbare werkwijze op school (r = 0,55, p < 0,001);
verwachte verbeteringen in het gedrag van de leerlingen
(r = 0,33, p < 0,05) en in de sfeer in de klas
(r = 0,31, p < 0,01). Voor PRIMA bleek dat de sociale
norm opvattingen van zowel ouders, het schoolbestuur,
docenten als leerlingen samenhingen met de intentie tot
gebruik (r = 0,39 tot 0,55, p < 0,01).

Discussie

In dit artikel hebben wij beschreven welke adoptiestrate-
gie gevolgd is bij de invoering van PAD en PRIMA op
scholen en welke factoren bepalend bleken voor de in-
tentie tot gebruik. Er kunnen enkele kanttekeningen ge-
plaatst worden bij deze studie. Allereerst zijn de resulta-
ten door het kleine aantal regio’s (n = 5) en het beperkte
aantal geretourneerde vragenlijsten door scholen (22%
en 38% respons) niet zondermeer te generaliseren naar
andere regio’s en scholen. Daarnaast was in het vragen-
lijstonderzoek sprake van een hoge non-respons op
itemniveau. Scholen die de vragenlijst niet retourneerden
hebben waarschijnlijk net als scholen die veel items on-
beantwoord lieten, minder kennis genomen van de pro-
gramma’s, een lagere intentie tot gebruik en minder po-
sitieve opvattingen over de programma’s. Dit onderzoek
kan daarom geen representatief beeld geven van de
waardering van de programma’s. Wel geeft het onderzoek
inzicht in de relaties tussen variabelen, aangezien deze
correlationele analyses minder gevoelig zijn voor selec-
tiebias. Als laatste hebben we niet kunnen nagaan in
welke mate een positieve intentie tot gebruik bijdraagt
aan daadwerkelijk gebruik van de programma’s, omdat
deelname van het aantal scholen aan de proefimplemen-
tatie vooraf was gelimiteerd.

Het wervingsproces
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de door de
landelijke projectgroep ontwikkelde materialen de wer-
ving wel makkelijker maakten voor de onderwijsonder-
steunende organisaties, maar dat de organisaties de in het
draaiboek beschreven adoptiestrategie niet volledig op-
volgden. De geplande strategie bleek voor hen niet haal-
baar en sloot niet aan bij hun gebruikelijke werkwijze.
Het grootste verschil in aanpak was dat het eerste contact
per post gelegd werd in plaats van per telefoon en dat
bijna nooit zowel een informatief gesprek met een
schoolleider als een informatiebijeenkomst voor het hele
team werd gehouden.

Omdat het bellen van alle scholen niet haalbaar bleek,
hebben de regio’s eerst alle scholen een mailing gestuurd
en alleen scholen gebeld die daar positief op reageerden.
Gegeven de beperkte doelstelling van de werving bleek
een mailing bestaande uit een brief en adoptiebrochure
toereikend. Er kwamen meer positieve reacties van
scholen binnen dan het aantal dat kon worden toegelaten
tot de daaropvolgende implementatiefase. Echter, de helft
van de schoolleiders blijkt met een dergelijke methode
niet bereikt te worden; ongeveer de helft van de school-
leiders geeft aan de brief en adoptiefolder nooit te hebben
gezien of gelezen, of kan dat zich tenminste niet meer
herinneren. Dit komt overigens overeen met resultaten
van andere onderzoeken naar het verspreiden van
schriftelijke materialen.3,25,26 Doordat scholen over-
spoeld worden met informatie over nieuwe lesmethoden
en andere projecten, zullen zij haast noodgedwongen
selectief de vele mailings verwerken.

Scholen die de wervingsbrief en adoptiebrochure wel
hebben gelezen, hadden een hogere intentie tot toekom-
stig gebruik van de programma’s. Dit kan erop duiden dat
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de interesse in de projecten groeide na het lezen van de
informatie, maar het is ook mogelijk dat het schriftelijke
materiaal meer opviel bij scholen die op zoek waren naar
een dergelijk programma. Uiteindelijk heeft slechts een
klein gedeelte van de scholen in de regio’s gereageerd op
de schriftelijke oproep om mee te doen aan het project.

Wanneer alle of zoveel mogelijk scholen in een regio
geworven moeten worden, is een mailing dus niet af-
doende. Als gevolg kan de informatie aan de aandacht
zijn ontsnapt van scholen die gezien de problematiek op
hun school wel baat zouden hebben bij deze interventie-
programma’s. Een actieve persoonlijke benadering van
scholen waarvan bijvoorbeeld uit de jeugdmonitor is ge-
bleken dat de problemen spelen, is daarom aan te raden.

Indien toch gekozen wordt voor een schriftelijke be-
nadering van scholen, moet de toegestuurde informatie
in positieve zin opvallen. Scholen attenderen op het pre-
ventieprogramma voorafgaand aan de mailing kan hierbij
helpen. Dit kan gebeuren via massamediale kanalen, bij-
voorbeeld door het plaatsen van een artikel of advertentie
in een lokale nieuwsbrief of krant, maar ook door middel
van persoonlijke contacten die toch al plaatsvinden. Te
denken valt aan JGZ-medewerkers die al geregeld op
scholen komen, zoals in één regio ook met succes is ge-
beurd. Onderzoek naar de werving van scholen door
GGD-en voor een project gericht op seksuele voorlich-
ting, liet ook zien dat de persoonlijke contacten van
jeugdverpleegkundigen de werving positief beı̈nvloed-
den.26

Volgens het draaiboek moesten scholen die na het
eerste telefoongesprek geı̈nteresseerd bleken, nader geı̈n-
formeerd worden middels een gesprek met de schoollei-
der en vervolgens in een bijeenkomst voor het hele
schoolteam. In de meeste gevallen werd echter of een
informatief gesprek met de schoolleider of een informa-
tiebijeenkomst voor het team georganiseerd, maar niet
allebei. Alhoewel in beide gevallen het grootste deel van
de scholen waar dit plaatsvond besloot om deel te nemen,
schuilt er een gevaar in het overslaan van een informa-
tiebijeenkomst voor het hele schoolteam, omdat daarmee
een kans voor het creëren van draagvlak onder het team
gemist wordt.

Factoren die intentie tot gebruik beı̈nvloeden
Uit de vragenlijsten en de interviews zijn enkele factoren
naar voren gekomen, die een rol hebben gespeeld bij de
intentie tot gebruik van scholen. Allereerst hadden scho-
len met, naar eigen zeggen, meer problemen op het ge-
bied van het preventieprogramma, een hogere intentie tot
gebruik van het preventieaanbod.

Met betrekking tot PRIMA bleek verder dat de intentie
tot gebruik lager was op scholen waar al activiteiten wer-
den ondernomen om pesten tegen te gaan. Dat op scho-
len al activiteiten worden ondernomen wil echter niet
zeggen dat bestaande problemen ook zullen afnemen,
aangezien niet bekend is of de uitgevoerde activiteiten
effect hebben.

Naast de gepercipieerde aanwezigheid van de proble-
matiek bleken de sociale norm en de uitkomstverwach-
tingen ten aanzien van het preventieprogramma samen te

hangen met de intentie tot het gebruik van PAD en PRI-
MA. Voor PAD, een zeer intensief preventieprogramma,
was de inschatting van de praktische bruikbaarheid door
de scholen de belangrijkste voorspeller van intentie. De
interviews bevestigden dit beeld. Schoolleiders zeiden te-
gen de onderwijsondersteunende organisaties dat zij met
het pakket gingen werken omdat het qua inhoud en
tijdsinvestering goed aansloot en omdat het preventie-
programma goed leek voor het imago van de school.

In tegenstelling tot wat verwacht kan worden op basis
van twee eerdere onderzoeken,11,20,27 werd geen directe
invloed gevonden van eigen-effectiviteit op intentie tot
gebruik. Dit kan komen doordat in ons onderzoek de-
terminanten gemeten werden bij schoolleiders, en niet
zoals bij eerdere onderzoeken bij de uitvoerende docen-
ten. Het is mogelijk dat bij schoolleiders andere argu-
menten een rol spelen dan bij uitvoerders.

Aanbevelingen
In dit onderzoek is uitgegaan van het aanbodgericht
werven van scholen voor een enkel (veelbelovend) pro-
ject. Op dit moment is deze manier van werken de prak-
tijk in veel regio’s. De samenhang en afstemming tussen
verschillende projecten en aanbieders is daarbij niet ge-
waarborgd. Als gevolg worden scholen benaderd met een
keur aan (gezondheidspreventie)projecten van diverse
afzenders. Voor scholen is het moeilijk de kwaliteit van
dat aanbod te bepalen en daaruit een gerichte keuze te
maken. Een alternatief is de strategie die gevolgd wordt
bij SchoolSlag of de Gezonde School methode.28 Bij de
SchoolSlag methode werken verschillende (onderwijson-
dersteunende)organisaties uit (met name) de gezond-
heids- en welzijnssector samen bij het werven van scho-
len en worden scholen via één vaste contactpersoon
vraaggericht begeleid bij het opstellen van een integraal
schoolgezondheidsbeleid.29 De GGD Zuid Limburg heeft
laten zien dat deze werkwijze beloftevol is, maar er is nog
een weg te gaan voordat deze ideale situatie landelijk is
bereikt. Tot die tijd kunnen de onderstaande aanbeve-
lingen naar aanleiding van de huidige adoptiestrategie ter
hand worden genomen.

Ook al hebben onderwijsondersteunende organisaties
hun eigen draai gegeven aan de adoptiestrategie zoals in
het draaiboek beschreven stond, de door de landelijke
projectgroep ontwikkelde materialen, zoals de adoptie-
folder, maakte de werving wel makkelijker voor de orga-
nisaties. Het is daarom aan te raden om vanuit landelijke
projecten aandacht te besteden aan de ontwikkeling van
een adoptiestrategie. Bij het ontwikkelen van een adop-
tiestrategie moet echter meer rekening gehouden worden
met wat in de praktijk haalbaar is. Een aandachtspunt
daarbij is het actief benaderen van een selectie van scho-
len op basis van risicoprofielen.

Daarnaast is gebleken dat de werving van scholen
ernstig wordt gehinderd indien de programmamaterialen
en de planning van het project niet bij aanvang klaar-
liggen. Ook is aanvullend materiaal voor regionale on-
dersteuners wenselijk om vragen van scholen beter te
kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld informatie waarin
een vergelijking wordt gemaakt tussen de aangeboden
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programma’s PAD/PRIMA en veel gebruikte alternatieve
programma’s. De vergelijking zou zowel op inhoudelijke-
als praktische uitvoeringsaspecten moeten ingaan. Ook
kan voor het in kaart brengen van de kwaliteit van ver-
gelijkbare programma’s de schoolSlag-checklist een
hulpmiddel zijn.28

De wervingsstrategie zal ook moeten anticiperen op
factoren waarvan bekend is dat ze een rol spelen bij de
beslissing van scholen om al dan niet een bepaald pro-
gramma te gaan gebruiken. Het onderzoek geeft hiervoor
aanknopingspunten. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden
gemaakt van ‘modellen’ (zoals een leerkracht die de
praktische bruikbaarheid van de materialen bevestigt) of
‘‘normsetting’’ (zoals het opvoeren van ouder(s) of leer-
ling(en) die aangeven dat zij het belangrijk vinden dat de
school aan betreffende problematiek aandacht besteedt).
Ook is van belang de doelen van het preventieprogramma
op leerling-niveau duidelijk te maken en te laten zien
waarom met deze interventie die doelen naar verwach-
ting behaald kunnen worden. Bewijs daarvoor wordt
verdergaand aangevuld door de nog te publiceren resul-
taten van het effectonderzoek dat is uitgevoerd onder
leerlingen van de scholen in de proefregio’s die uiteinde-
lijk met het het PAD-leerplan en de PRIMA-methode zijn
gaan werken.

Abstract

The adoption of school based prevention programs; From
message tot decision.
School based prevention programs are often left unused.
The decision of schools to start working with a program is
the first step towards actual use of it. When educational
support services want to motivate schools to start working
with certain programs, they should use an adoption strat-
egy addressing determinants that play a part in the adop-
tion decision of schools. In this article the adoption strategy
of two school based prevention programs is outlined. Based
on interviews with employees of educational support serv-
ices it was explored how the recruitment of schools was
done. Furthermore, based on questionnaires for school
principals it was examined which factors determined their
intention to start working with the programs. Based on
these findings recommendations are given for adaptations
of the adoption strategy.

Key words: determinants of implementation, imple-
mentation strategy, school based prevention programs
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