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Om de Sociale veiligheid in de klas en school in kaart te brengen gebruikt Hart & Ziel de vragenlijst 

sociale veiligheid (VSV). Deze meet het welbevinden op school, de feitelijke en ervaren veiligheid.  

 

De leerlingen van groep 5,6 7 en 8 vullen deze vragenlijst zelf in. De resultaten zijn meteen 

zichtbaar in het groepsoverzicht. 

 

Inlogcodes aanmaken voor uw leerlingen 

 

1. Voordat u de inlogcodes kunt maken moet u eerst inloggen. 

Ga naar www.hartenzielmonitor.nl en vul uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in.  

 

2. U bevindt zich nu op de HOOFDPAGINA  

• Klik in het linkermenu op “Mijn groepen”.  

• Klik uw groep aan. 

• Scroll naar beneden en klik onderaan uw groep op “+ Nieuwe gastvragenlijst”. 

• Klik op “kindvragenlijst VSV” en klik op “volgende”. 

• Selecteer de kinderen waarvoor u inlogcodes wilt aanmaken en klik op “+ Accounts 

aanmaken”. 

• U ziet nu alle inlogcodes van de leerlingen staan. Deze kunt u uitprinten door op “stroken 

afdrukken” of op het printericoontje   te klikken. 

• Geef elke leerling vlak voor afname zijn eigen persoonlijke inlogstrook. Deze is een maand 

geldig.  

• U kunt de inlogcodes ook op een ander moment afdrukken. U logt dan weer op de 

gebruikelijke manier in. In het linker menu kunt u via “mijn gastvragenlijst” weer bij de 

inlogcodes komen. Hier kunt u ook zien welke leerling klaar is met invullen. 

 

  
 



Handleiding Vragenlijst Sociale Veiligheid (VSV) 
Instructie voor leerkrachten en IB’ers 

www.hartenzielmonitor.nl  hartenziel@ggd.amsterdam.nl 

 

 

Het afnemen van de Vragenlijst Sociale Veiligheid 
 

• Tijdens het invullen van de vragenlijst zitten de leerlingen in toetsopstelling  

• Geef een korte uitleg waarom de leerlingen de vragenlijst gaan invullen en leg uit wat er 

onder pesten verstaan wordt.  

 

 

Pesten is dat een of meer kinderen een ander kind keer op keer lastig vallen. Pesten is dus, dat je 

steeds opnieuw vervelend doet tegen iemand anders. Voor degene die gepest wordt is het 

moeilijk om zich te verdedigen.  

Pesten kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door  

• Iemand te slaan, of te schoppen of te knijpen 

• Iemands spullen te pakken zinder dat die dat wil, of door het kapot te maken 

• Iemand belachelijk maken, uit te schelden of gemene dingen te zeggen 

• Vaak over iemand te roddelen 

• Iemand niet mee te laten doen aan spelletjes of andere dingen die je samen doet.  

• Pesten kan ook via de computer of je mobiel, via facebook, twitter, whatsapp of snapchat. 

 

Pesten is dus niet een ruzie tussen een of meer kinderen die ongeveer even sterk zijn. 

Pesten is niet plagen om een geintje. Pesten is als je steeds opnieuw vervelend doet tegen 

iemand anders 

 

 

• Vertel de leerlingen de volgende spelregels: 

1. Je moet de vragen zelf invullen 

Niemand mag meekijken als jij antwoord op de vragen geeft. Als iemand wel meekijkt, 

vraag dan of die daar mee op wil houden. 

2. Je hoeft met niemand over jouw antwoorden te praten. 

Niet tijdens het beantwoorden van de vragen, en als je klaar bent ook niet. 

3. Als je iets niet snapt, kun je het gewoon aan de juf of meester vragen. 

Het is heel normaal als je een woord of een vraag niet begrijpt. 

• Geef elke leerling zijn/haar persoonlijke inlogstrook met toegangscode 

• De leerlingen gaan naar https://amsterdam.hartenzielmonitor.nl/vragenlijst en vullen hun 

persoonlijke toegangscode in.  

• Beantwoord eventuele vragen van leerlingen. 
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• Het invullen kost de meeste leerlingen maximaal 10 minuten.  

 

Let op: Als kinderen de vragenlijst op een tablet invullen. Dan moeten zij  2x op opslaan 

klikken. Als ze klaar zijn krijgen ze de boodschap “Bedankt voor het invullen”. 

 

Interpreteren van de resultaten  

 
De uitkomst wordt zowel in het individuele- als in het groepsoverzicht weergegeven. In het 

groepsoverzicht kunt u ervoor kiezen om de scores van alle vragenlijsten in één overzicht te 

bekijken (“Alle”) of per onderdeel apart. Hiervoor selecteert u het juiste tabblad. In onderstaande 

afbeelding ziet u dat het tabblad van de VSV is  geopend. 

 

• Controleer allereerst of alle leerlingen klaar zijn met invullen van de vragenlijst. 

• In de onderstaande figuur ziet u dat alle kinderen gekleurde blokjes achter hun naam 

hebben en dus klaar zijn met invullen. Is de vragenlijst nog niet ingevuld dan ontbreken 

deze blokjes of deze zijn licht van kleur. Een lichte kleur geeft aan dat de vragenlijst meer 

dan een half jaar geleden is ingevuld en niet meer geldig is. 

 
 

Icoontjes VSV. De kleuren van de VSV weer in hoeverre de leerling zich sociaal veilig voelt.   

 

Groen = Normale score.  

Oranje/ rood  = verhoogd. 

  

W = Welbevinden op school  

F = feitelijke veiligheid 

E = Ervaren veiligheid 

 
De vragenlijst levert kwantitatieve gegevens op. Ga op basis van deze gegevens met een aantal kinderen, maar 

zeker ook met de kinderen die aangeven zich minder prettig voelen, in gesprek. Het verhaal achter de cijfers is 

belangrijk.  

 

 

Privacy 
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De  VSV vraagt naar persoonlijke informatie. De leerlingen rekenen erop dat, naast u en de intern 

begeleider, niemand binnen de school te weten komt wat zij hebben geantwoord. Als u of de 

intern begeleider wilt ingaan op iets dat de leerling heeft ingevuld, doet u dit uiteraard op een 

geschikt moment en met respect voor het kind. 

 

 

 


