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Samenvatting 
 
Dit rapport beschrijft de introductie van Zippy’s Vrienden in Nederland. Er wordt ingegaan op de 
aanleiding van het project. Verder worden de inhoud, het doel en de oorsprong van het programma 
beschreven. Het zwaartepunt van dit rapport ligt bij de procesevaluatie. Hierna volgt de discussie en 
tot slot wordt er beschreven hoe het vervolg van Zippy’s Vrienden gaat verlopen. 
 
Zippy's Vrienden is ontwikkeld als een universele preventieve interventie ter bevordering van de 
geestelijke gezondheid van jonge kinderen van 5 tot 7 jaar. Gedurende het programma verbeteren de 
kinderen hun copingvaardigheden en hun sociale competenties, zodat zij beter kunnen omgaan met 
stressvolle en moeilijke situaties. Een effectief preventieprogramma hiervoor gericht op jonge kinderen 
ontbrak tot nog toe in Nederland. De effectiviteit van Zippy’s Vrienden is in een effectstudie in 
Litouwen en Denemarken met meer dan 600 kinderen aangetoond (Mishara & Ystgaard, 2006).  
 
In Nederland is de procesevaluatie gekoppeld aan de pilot van het programma Zippy’s Vrienden. In 
januari 2009 zijn meer dan 600 kinderen gestart met de Zippy-lessen. De klassen waren verdeeld over 
Rotterdam en Den Haag (17 groepen 1/2 en 10 groepen 2, 3 of 4). Over het algemeen hebben de 
leerkrachten de lessen conform de instructies in de handleidingen uitgevoerd. De tijdsplanning van de 
pilot bleek niet voor alle klassen haalbaar; 24 Zippy-lessen moesten in 23 schoolweken worden 
uitgevoerd. De instructies waren volgens de leerkrachten duidelijk en het bijgeleverde materiaal 
bruikbaar. De leerkrachten waren tevreden over de begeleiding. De drie tussenevaluaties vond men 
zinvol mede omdat men ervaringen met andere leerkrachten kon uitwisselen. Op grond van 
suggesties van leerkrachten is het materiaal op een aantal punten aangepast. Zo zijn de verhalen 
omgezet in tegenwoordige tijd en een groot aantal pictogrammen toegevoegd om het materiaal nog 
meer kleutergerecht te maken.  
 
Het programma wordt over het algemeen door de leerkrachten en door de kinderen die de Zippy-
lessen volgen, positief gewaardeerd. De ervaringen in gecombineerde kleutergroepen waren zeer 
wisselend. In sommige gecombineerde kleutergroepen bleken de Zippy-lessen voor de 4-jarigen te 
moeilijk. Deze negatieve ervaringen werden door collega-leerkrachten van combinatiegroepen 1/2 
weer tegengesproken; zij waren over de bijdrage van jonge kleuters juist heel positief en enthousiast. 
In de volgende fase van het programma, gestart in september 2009, zal nader onderzocht worden wat 
de kritische succesfactoren zijn voor Zippy-lessen in gecombineerde kleutergroepen. 
Zippy’s Vrienden wordt nu verder over Nederland uitgerold. 
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1 Inleiding 
 
Zippy’s Vrienden is een universele preventieve interventie, gericht op sociaal-emotionele 
vaardigheden van kinderen van 5 tot 7 jaar. De interventie is ontwikkeld in Denemarken en Litouwen. 
Na de goede resultaten in deze landen is de internationale organisatie Partnership for Children – 
licentiehouder voor Zippy’s Friends wereldwijd - zich in gaan zetten om de interventie elders in de 
wereld in te voeren. Voor de implementatie in Nederland is de Stichting Kids en Emotionele 
Competenties (KEC) opgericht. Deze organisatie heeft begin 2007 de GGD Rotterdam-Rijnmond 
benaderd voor invoering van het programma in haar werkgebied. Daarvoor is een implementatieplan 
opgesteld (Klaus-Meijs, 2008).  
Omdat het effect op sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen door het programma elders in de 
wereld reeds is aangetoond, is er besloten om de pilot Zippy’s Vrienden in Nederland voorlopig uit te 
voeren zonder effectevaluatie. Met het oog op de verdere implementatie is een procesevaluatie wel 
van belang, zodat de methode en het materiaal aangepast en verbeterd kan worden. In dit rapport 
wordt uiteen gezet wat de aanleiding van het project is, hoe het lesprogramma in elkaar zit en welke 
resultaten de procesevaluatie heeft opgeleverd. 
 
 

2 Achtergronden pilot Zippy’s Vrienden 
 

2.1 Aanleiding project  
 
Uit cijfers van de jeugdmonitor blijkt dat ongeveer 19% van de jongeren van het voortgezet onderwijs 
in Rotterdam niet lekker in zijn vel zit. Bij ruim een kwart van de kinderen in groep 7 is er sprake van 
depressieve gevoelens en 15% van de kleuters is volgens de ouders vaak van streek of huilt snel 
(Van Buren et al., 2008). Het gebruik van effectieve copingvaardigheden is een bewezen 
beschermende factor voor psychisch welbevinden. Copingvaardigheden zorgen ervoor dat kinderen 
kunnen omgaan met alledaagse problemen en tegenslagen. Een effectief preventieprogramma 
hiervoor gericht op jonge kinderen ontbrak tot nog toe in Nederland.  
Stichting KEC heeft begin 2006 de GGD Rotterdam-Rijnmond benaderd met het verzoek in een 
samenwerkingsverband een pilot op te zetten en hiervoor sponsoren te vinden. Stichting 
Kinderpostzegels Nederland, Uitgeverij Zwijsen en Virtual Affairs hebben samen met de GGD 
Rotterdam-Rijnmond en Stichting KEC de pilot mogelijk gemaakt. Voor het uitvoeren van de 
procesevaluatie is zowel door Stichting Kinderpostzegels Nederland als door Zilveren Kruis Achmea 
geld verstrekt. 
 

2.2 Doel en oorsprong Zippy’s Vrienden 
 
Zippy's Vrienden is ontwikkeld als een universele (primaire) preventieve interventie ter bevordering 
van de geestelijke gezondheid van jonge kinderen van 5 tot 7 jaar. Gedurende het programma 
verbeteren de kinderen hun copingvaardigheden en hun sociale competenties, zodat zij beter kunnen 
omgaan met stressvolle en moeilijke situaties. Buitenlands onderzoek wijst uit dat kinderen die het 
programma hebben doorlopen hun palet aan copingvaardigheden hebben uitgebreid, deze effectiever 
kunnen inzetten en sociaal vaardiger zijn. Probleemgedrag zoals hyperactiviteit en externaliserend 
gedrag verminderde significant (Mishara & Ystgaard, 2006). Voor de lange termijn is het uitgangspunt: 
vaardigheden die de kinderen via Zippy's Vrienden krijgen aangeleerd, nemen ze mee als puber en 
volwassene. Copingvaardigheden en sociale competentie hebben een belangrijke beschermende 
waarde voor depressie en angststoornissen (Landelijk Platform Preventie Depressie en Angst, 2004). 
Als je deze al op jonge leeftijd aanleert, voorkom je psychische problemen op latere leeftijd. 
 
Zippy’s Friends is in 2000 ontwikkeld door de non-profit organisatie Befrienders International, een 
wereldwijd netwerk van telefonische hulplijnen voor de preventie van suïcide. In 2002 is het 
programma overgedragen aan de internationale organisatie Partnership for Children. Het programma 
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is ontwikkeld in Denemarken en Litouwen. Na de goede ervaringen in deze landen is begonnen met 
de uitrol van het programma over andere landen in de wereld. Inmiddels wordt het programma 
uitgevoerd in 16 landen, zie figuur 1. Het programma wordt erkend door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wordt in een groot aantal landen door overheidsinstanties 
ondersteund.  
Bij de ontwikkeling van het programma is getracht een interventie te maken die geschikt is voor 
verschillende culturen en verschillende landen. De ervaringen tot nu toe leren dat dit is gelukt.  
 
 
Figuur 1 Zippy’s Vrienden wereldkaart: overzicht van landen waarin Zippy wordt uitgevoerd. 

 

2.3 Inhoud lesprogramma 
In het programma leren jonge kinderen om te gaan met alledaagse problemen, hun gevoelens te 
onderkennen, daarover te praten en manieren te ontdekken om met problemen om te gaan. Kinderen 
worden aangemoedigd anderen te helpen met hun problemen.  
 
De ontwikkelaars zijn uitgegaan van acht principes: 

• Kinderen kiezen hun eigen oplossingen 

• Positief gedrag wordt aangemoedigd 

• Herhaling en continuïteit zijn belangrijk in een leerproces 

• Vaardigheden worden ontwikkeld in verschillende settings 

• Kinderen nemen actief deel 

• Kinderen helpen elkaar 

• Kinderen evalueren hun eigen succes 

• Leerkrachten staan open voor de ideeën en gedachten van de kinderen 
 
Het hart van het programma bestaat uit zes verhalen over een groep kinderen en Zippy, een 
wandelende tak. De zes verhalen worden in zes modules van vier lessen uiteengezet. Een les duurt 
ongeveer 45 minuten. Elke les begint met een terugblik op de vorige les. Daarna volgen diverse 
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activiteiten met en door de leerlingen. De leerkrachten vertellen kinderen niet wat goed is en wat fout, 
maar leren hen om hun eigen oplossingen te vinden.  
Leerkrachten worden getraind om het programma uit te voeren. In de periode dat zij het programma 
uitvoeren, kunnen zij gebruik maken van ondersteuning en wordt er intervisie georganiseerd.  
Het programma is wetenschappelijk onderbouwd. 
Elke module behandelt een ander onderwerp. In tabel 1 is een overzicht van modules en lessen 
weergegeven.  
 
 
Tabel 1  Overzicht modules en lessen Zippy’s Vrienden. 

 
 
Onderstaand volgt een samenvatting van de modules.  
 
Module 1: Gevoelens 
De kinderen gaan praten over gevoelens als verdrietig, blij, boos, jaloers of zenuwachtig. Ze oefenen 
om in verschillende situaties hun gevoelens te uiten en ontdekken manieren om zichzelf beter te 
voelen. 
 
Module 2: Communicatie 
In deze module leren kinderen effectief communiceren. Ze leren luisteren naar anderen, hulp vragen 
en zeggen wat ze willen zeggen, ook in lastige situaties.  
 
Module 3: Maken en verbreken van relaties/vriendschappen 
Deze module gaat over vriendschap. Kinderen leren vrienden maken en vrienden blijven, en hoe ze 
met eenzaamheid en afwijzing kunnen omgaan. Ze oefenen ‘het spijt me’ zeggen en hoe ze een ruzie 
met een vriend kunnen bijleggen. 
 
Module 4: Conflicten/ ruzies oplossen 
Deze module gaat over conflicten oplossen en het bijleggen van ruzies. Speciale aandacht gaat uit 
naar pesten en wat kinderen kunnen doen als ze zelf of als anderen worden gepest.  
 
Module 5: Omgaan met verandering en verlies 
Deze module gaat over omgaan met kleine en grote veranderingen. De meest ingrijpende verandering 
is een sterfgeval. Praten over sterven en dood is voor veel volwassenen taboe, maar voor kinderen 
meestal geen probleem. Een van de lessen wordt besteed aan een bezoek aan een begraafplaats.  
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Module 6: Coping/ we gaan er mee om/ we kunnen het aan 
In de laatste module wordt samengebracht wat de kinderen hebben geleerd over zoeken naar 
verschillende manieren om met problemen om te gaan, anderen helpen en je aanpassen aan nieuwe 
situaties. De laatste les is het feest. Tijdens een plechtige ceremonie krijgen de kinderen een kroontje 
en een diploma uitgereikt. 
 

2.3.1. Materiaal 

Het programma maakt gebruik van acht soorten materiaal: 

• handleiding voor leerkrachten 

• werkboeken voor modules 1 t/m 6 

• vertelplaten 

• bijlagen 

• posters 

• gids voor ouders 

• diploma’s voor de kinderen 
 
Het materiaal is kleurrijk en door de gebruikers als aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk ervaren. In de 
pilot hebben de leerkrachten ook papieren poppetjes, Zippy-potloden, kaartjes met een kleurrijke 
plaatje en papieren kronen ontvangen. In het vervolg wordt dit materiaal niet meer standaard 
aangeboden. Leerkrachten kunnen het materiaal zelf desgewenst creatief aanvullen.  
 

2.4 Effectiviteit Zippy’s Vrienden 
 
Uit onderzoek in Denemarken en Litouwen is gebleken dat het programma goed uitvoerbaar is en 
goed wordt gewaardeerd. In Denemarken hebben 322 kinderen (controle groep: 110 kinderen) en in 
Litouwen 314 kinderen (controle groep: 104) deelgenomen aan een effectstudie (Mishara & Ystgaard, 
2006). 
Uit dat onderzoek bleek dat kinderen die het programma volgden beter kunnen samenwerken, beter 
voor zichzelf opkomen, meer controle over zichzelf hebben, zich beter kunnen inleven in anderen en 
minder probleemgedrag vertonen (externaliserend gedrag en hyperactiviteit) dan kinderen die het 
programma niet hebben doorlopen.  
Kinderen die de Zippy’s Vrienden-lessen volgden, leerden vooral meer positieve copingstrategieën 
gebruiken, zoals: 

• ‘het spijt me’ zeggen 

• de waarheid vertellen 

• met een vriend praten  

• over een probleem nadenken  

• kalm proberen te blijven 
  
Ze gebruikten steeds minder ineffectieve copingstrategieën als boos worden, nagelbijten en 
schreeuwen. Dit gold zowel voor jongens als meisjes. 
Een apart onderzoek in Litouwen toonde aan dat kinderen hun nieuw verworven vaardigheden een 
jaar later nog steeds gebruiken. Kinderen die in de kleuterklas Zippy volgen, blijken de overgang naar 
het eerste leerjaar (vergelijkbaar met groep 3 in Nederland) beter te maken. 
 
Onderzoek onder leerkrachten in zes landen maakt duidelijk dat Zippy’s Vrienden zorgt dat de sfeer in 
de klas verbetert en er beter over problemen gesproken kan worden. Leerkrachten vinden bovendien 
dat het programma hen helpt de kinderen beter te leren kennen en hen tot betere leerkrachten maakt. 
Tenslotte zijn ook veel ouders positief over de effecten van het programma op het gedrag en de 
emotionele gesteldheid van hun kind (Klaus-Meijs, 2008). 
 
Momenteel lopen nog effectstudies in Noorwegen, Ierland en Canada. De tussentijdse resultaten van 
deze randomized control trials (RCT’s) zijn veelbelovend. Publicatie van de eindresultaten wordt eind 
2009 verwacht (Klaus-Meijs, 2008).  
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2.5 Organisatie 
 
De pilot van Zippy’s Vrienden wordt georganiseerd en gecoördineerd door twee projectcoördinatoren, 
waarvan één werkzaam bij de stichting KEC en de ander bij de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD RR). 
Zij vormen samen met de onderzoeker van de GGD RR die de procesevaluatie uitvoert het 
projectteam. 
 
Tevens is er een begeleidingscommissie in het leven geroepen die als doelstellingen heeft: 

- Advisering over de opzet en uitvoering van de procesevaluatie van de pilot 
- Advies en ondersteuning bij de planning en opzet van verdere verspreiding van Zippy’s 

Vrienden in Nederland 
Belangrijke vragen daarbij zijn: is een effectstudie voor Nederland noodzakelijk? En wie zijn de 
geschikte partners voor de toekomst? 
De leden van de begeleidingscommissie zijn terug te vinden in bijlage 1. 
 

2.5.1 Training en begeleiding van leerkrachten 

Leerkrachten worden gedurende 1 dag getraind om het programma in hun klas te kunnen uitvoeren. 
De belangrijkste onderdelen van de training zijn: 
- kennis van het concept coping 
- wetenschappelijke bewijs van de effectiviteit van het programma 
- inzicht in de structuur, de opbouw en de doelstellingen van de Zippy-lessen  
- oefeningen van praktijksituaties  
 
De trainer bezoekt de leerkracht na de training één keer tijdens een Zippy-les. Daarnaast worden drie 
evaluatiebijeenkomsten georganiseerd met alle leerkrachten die de initiële training hebben gevolgd. 
Tijdens deze sessies van gemiddeld 2 – 2,5 uur worden de lessen besproken die al zijn uitgevoerd en 
worden nieuwe modules gezamenlijk voorbereid. De leerkrachten wordt gevraagd om een logboek bij 
te houden en dit voorafgaand aan de tussentijdse evaluaties aan de begeleiders ter beschikking te 
stellen. Zo kan de lokale coördinator goed volgen wat goed gaat, waar leerkrachten tegenaan lopen 
en hoe de kinderen de lessen ervaren. Met deze informatie kunnen de evaluatiesessies goed worden 
voorbereid en kan de kwaliteit van het Zippy-programma voortdurend worden verbeterd.  
 

2.5.2 Presentaties en publiciteit 

Het projectteam heeft gedurende de pilot op verschillende manieren Zippy’s Vrienden onder de 
aandacht gebracht bij professionals. Op het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is op 8 
en 9 april 2009 een poster gepresenteerd over de pilot. In de Volkskrant heeft op 8 april 2009 een 
artikel gestaan, waarin de journalist een les beschrijft en een aantal betrokkenen heeft geïnterviewd. 
In juni 2009 heeft er in ‘Prima PO’, een magazine voor alle professionals in het onderwijs, een artikel 
over Zippy’s Vrienden gestaan om het lesprogramma breder onder de aandacht te brengen. Begin 
september is in het blad Health van Zilveren Kruis Achmea een artikel gepubliceerd met foto’s van 
kinderen tijdens een Zippy-les. In oktober heeft ook het blad ‘Didaktief’ een artikel over Zippy 
gepubliceerd. De poster en de artikelen zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
Van 14-17 april 2009 hebben de twee projectcoördinatoren deelgenomen aan ‘Zippy’s Friends 
International Workshop 2009’ in Oxford. Tijdens deze workshop hebben de deelnemers met elkaar 
ervaringen uitgewisseld en zijn er nieuwe ontwikkelingen besproken. Aan deze bijeenkomst heeft ook 
Marjan van Eijk, de interne begeleider en zorgcoördinator van de basisschool De Blijvliet 
deelgenomen.  
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3 Procesevaluatie 
 
In eerste instantie was er voor de implementatie en een effectstudie van Zippy’s Vrienden in 
Nederland subsidie aangevraagd bij ZonMw. Deze aanvraag is niet gehonoreerd door ZonMw. 
Omdat het effect van het programma elders in de wereld reeds was aangetoond, is er besloten om de 
pilot Zippy’s Vrienden in Nederland uit te voeren zonder effectevaluatie. Voorwaarde hiervoor was dat 
het programma wordt uitgevoerd zoals het is voorgeschreven. Met het oog op de verdere 
implementatie is een procesevaluatie wel van belang, zodat de methode en het materiaal aangepast 
en verbeterd kan worden. 
 
Belangrijke vragen voor de evaluatie zijn: 

• Is de interventie volgens de handleiding uitgevoerd? 
Zippy’s Friends is in andere landen effectief gebleken. Om een zo groot mogelijke kans te hebben 
dat dezelfde effecten ook in Nederland optreden, moet het programma volledig als 
voorgeschreven worden uitgevoerd. 

• Kunnen de leerkrachten met het materiaal uit de voeten? 

• Hoe waarderen de leerkrachten de begeleiding tijdens de uitvoering? 

• Wat heeft de leerkrachten doen besluiten aan de pilot mee te doen? 

• Welke tijdinvestering vraagt de interventie van leerkrachten, GGD- en KEC-coördinatoren? 

• Hoe waarderen leerkrachten het programma? 
(Eldering, 2008). 
 
In de procesevaluatie van Zippy’s Vrienden hebben de leerkrachten het grootste aandeel gehad. Zij 
zijn per slot van rekening ook degenen die het programma onderwijzen en er tijdens de pilot wekelijks 
zo niet dagelijks mee bezig zijn geweest. Om bovenstaande vragen te beantwoorden hebben we de 
leerkrachten gevraagd om na elke les een logboek in te vullen (zie bijlage 3). Verder hebben we de 
leerkrachten op vier momenten gevraagd een vragenlijst in te vullen (bijlage 3). Deze vragenlijsten zijn 
per email naar de leerkrachten verstuurd en konden per email of post teruggestuurd worden. Naast de 
schriftelijke feedback die we van de leerkrachten vroegen, zijn er drie evaluatiebijeenkomsten geweest 
om ervaringen met elkaar uit te wisselen, vragen te beantwoorden en volgende lessen voor te 
bereiden. Ook zijn de projectmedewerkers op elke deelnemende school geweest om een Zippy-les bij 
te wonen.  
 
Ook de ouders of verzorgers van de kinderen die het Zippy-programma krijgen aangeboden behoren 
tot de doelgroep van de procesevaluatie. Tegen het einde van het programma hebben we via de 
scholen een vragenlijst bij de ouders uitgezet om hun mening te vragen over Zippy’s Vrienden.  
 

3.1 Leerkrachten 
 

3.1.1 Onderzoekspopulatie 

In totaal hebben 30 leerkrachten en 27 klassen (3 duobanen) deelgenomen aan de pilot van Zippy’s 
Vrienden. Deze klassen zijn verdeeld over 12 scholen, 9 in Den Haag (19 leerkrachten) en 3 in 
Rotterdam (11 leerkrachten). 
Aan de pilot doen 17 gecombineerde groepen 1/2 mee. Verder was de verdeling zoals als volgt: 

• groep 2: 1x 

• combinatiegroep 2/3: 1x 

• groep 3: 5x, 

• gecombineerde groep 3/4: 1x 

• groepen 4: 2x 
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3.1.2 Inhoud vragenlijsten en logboek 

In de pilot zijn naast de starttraining, twee tussenevaluatiebijeenkomsten en een eindbijeenkomst 
georganiseerd. Om vooraf te bepalen welke onderwerpen van belang waren om te bespreken tijdens 
de bijeenkomsten (pluspunten en knelpunten) werden de vragenlijsten van te voren per email naar de 
leerkrachten verstuurd. Tevens hadden de vragenlijsten tot doel om aan het einde een totaal beeld 
van de pilot te kunnen creëren. De eerste tussenevaluatie behandelde module 1 & 2, de tweede 
module 3 & 4 en de derde module 5 & 6. De vragenlijsten voor de tussenevaluaties zijn samengesteld 
door het projectteam, enkele vragen zijn gebaseerd op vragen uit een vragenlijst uit Engeland 
(Partnership for Children). De vragenlijst voor de eindevaluatie is vertaald vanuit de Engelse 
eindevaluatie (Partnership for Children). 
In het logboek kunnen de leerkrachten per les aangeven of de les volgens planning is verlopen, hoe 
de kinderen het vonden en kunnen op- of aanmerkingen over de les opgeschreven worden. 
 

3.1.3 Respons 

In onderstaande tabel staat de respons per meetmoment weergegeven. De respons van de derde 
tussenevaluatie is het laagst. De tussenevaluatielijsten werden per email verstuurd en moesten voor 
de bijeenkomsten worden teruggestuurd. De eindevaluatie is ook per email verstuurd, maar is ook op 
één van de twee eindbijeenkomsten uitgedeeld.  
De logboeken konden digitaal of schriftelijk ingevuld worden. Uiteindelijk zijn er 73 logboeken (uitgezet 
waren 162 logboeken) van 11 scholen ingeleverd. De respons daalde naarmate de pilot vorderde, zie 
tabel 2. 
 
 
Tabel 2  Respons per vragenlijst/ logboek. 

Vragenlijsten Vragenlijsten 
uitgezet (aantal) 

Vragenlijsten 
retour (aantal) 

Respons leerkrachten 
(aantal) 

Respons scholen 
(aantal) 

1
e
 Tussenevaluatie 27 16 17 10 

2
e
 Tussenevaluatie 27 14 16 11 

3
e
 Tussenevaluatie 27 8 9 7 

Eindevaluatie 27 9 12 8 
Logboek module 1 27 23 25 11 
Logboek module 2 27 18 19 10 
Logboek module 3 27 16 20 9 
Logboek module 4 27 7 9 5 
Logboek module 5 27 5 6 4 
Logboek module 6 27 4 5 3 

 
Enkele vragenlijsten en logboeken zijn door twee leerkrachten gezamenlijk ingevuld, daardoor is het 
aantal leerkrachten hoger dan het aantal vragenlijsten/ logboeken. 
 
Op drie momenten zijn er tussenevaluaties gehouden voor de leerkrachten. Deze werden voor Den 
Haag en Rotterdam apart georganiseerd. In tabel 3 is de opkomst per bijeenkomst en stad uitgezet. 
 
 
Tabel 3  Opkomst per tussenevaluatie (aantal leerkrachten). 

Bijeenkomsten Aanwezig  Afwezig 
1

e
 Tussenevaluatie – maart 2009   

 Den Haag 11 8 
 Rotterdam 8 3 
2

e
 Tussenevaluatie – mei 2009   

 Den Haag 11 8 
 Rotterdam 10 1 
3

e
 Tussenevaluatie – juni/ juli 2009   

 Den Haag 5 14 
 Rotterdam 8 3 

 



 13 

3.2 Resultaten tussenevaluaties en logboeken 
 
Hieronder volgen de resultaten van de drie tussentijdse evaluaties. 
Voor het leesgemak wordt er over leerkrachten of respondenten gesproken in dit rapport, de 
gegevens slaan echter op het aantal ingevulde vragenlijsten. De gegevens uit de logboeken zijn bij de 
resultaten van de vragenlijsten betrokken. De logboeken zijn per les ingevuld, de op- en 
aanmerkingen hieruit worden gebruikt om resultaten uit de vragenlijsten te illustreren en te 
verduidelijken. 
 
Omdat de onderzoekspopulatie niet groot is, worden de resultaten zoveel mogelijk in aantallen 
gepresenteerd. Door kleine aantallen kunnen percentages sterk fluctueren en een vertekend beeld 
geven. Er worden wel percentages gebruikt als een vraag in meerdere vragenlijsten is gesteld en de 
modules met elkaar vergeleken kunnen worden. 
 

3.2.1 Gebruik materiaal Zippy’s Vrienden 

Er zijn diverse vragen over het gebruik en bruikbaarheid van het materiaal gesteld. Enkele vragen 
kwamen terug in alle drie de vragenlijsten. 
 
Voor de leerkrachten is een speciale handleiding aan het lespakket toegevoegd. Slechts één 
leerkracht heeft aangegeven de algemene handleiding bestemd voor leerkrachten niet te hebben 
gelezen, 9 hebben hem helemaal gelezen en 6 gedeeltelijk. Over het algemeen is men van mening 
dat de handleiding ‘duidelijk’ is.  
 
Voor de effectiviteit van het programma is het belangrijk dat de lessen zo goed mogelijk volgens de 
instructies worden uitgevoerd (Klaus-Meijs, 2008). Zes leerkrachten hebben alle lessen van module 
1&2 volgens de instructies uitgevoerd, bij module 3&4 hebben zeven leerkrachten de instructies 
opgevolgd en bij module 5&6 drie leerkrachten. Negen respondenten hebben aangegeven niet alle 
lessen van module 1&2 volgens de instructie te hebben uitgevoerd. Bij module 3&4 zijn dit er zes en 
bij module 5&6 drie. Bij modules 1&2 en 5&6 heeft 1 respondent aangegeven de lessen niet volgens 
de instructies te hebben uitgevoerd. 
In grafiek 1 is voor alle modules weergegeven welke lessen niet volgens de instructies zijn uitgevoerd. 
 
Redenen die worden aangegeven om een les niet volgens de instructie uit te voeren zijn: 

• Lessen gesplitst 

• Lessen versimpeld/ eigen vertaling 

• Lessen ingekort 

• Te weinig ruimte voor een kring 

• Tijdgebrek 

• Eigen/ andere voorbeelden/ onderwerpen gebruikt 
 
De vragen in de tussenevaluaties gingen over specifieke modules. Er is een aantal keer aangeven dat 
de les niet volgens de instructie is uitgevoerd, omdat er nog niet gestart is met de module die bij die 
les hoorde. 
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Grafiek 1 Aantal respondenten dat de les niet volgens de instructie heeft uitgevoerd. 
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De instructies worden door de meeste leerkrachten als bruikbaar en duidelijk betiteld (zie grafiek 2). 
Geen enkele respondent heeft aangeven de instructies niet bruikbaar of niet duidelijk te vinden. 
 
 
Grafiek 2 Mening over bruikbaarheid en duidelijkheid instructies (aantal). 
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In alle drie de vragenlijsten is gevraagd of men het bijgeleverde materiaal heeft gebruikt tijdens de 
Zippy-lessen. 
De meeste leerkrachten hebben bij de modules het bijgeleverde materiaal zoals de vertelplaten, 
situatiekaarten, posters en evaluatieformulieren gebruikt. In grafiek 3 is het materiaalgebruik per 
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module weergegeven. Tachtig procent van de leerkrachten geeft aan het bijgeleverde materiaal te 
hebben gebruikt voor de eerste 4 modules, bij de laatste twee modules is dit gedaald naar 63%. 
 
Op de vraag welk materiaal men niet gebruikt, hebben de meeste leerkrachten geantwoord dat ze de 
posters en/ of de evaluatieformulieren niet gebruikten. Veel van deze respondenten geven aan dat ze 
liever met de vertelplaten werken dan met de posters vanwege ruimtegebrek in de klas en omdat de 
posters onhandig in gebruik zijn.  
Omdat er na de eerste tussenevaluatie bleek dat het werken met de evaluatieformulieren lastig was in 
de praktijk, hebben we in de tweede tussenevaluatie expliciet aandacht besteed aan deze formulieren.  
Redenen om de evaluatieformulieren soms of helemaal niet te gebruiken zijn: sleur voorkomen, 
tijdgebrek, kinderen vinden het niet leuk, werkt niet bij de kinderen/ te moeilijk, tekening maken leuker, 
kosten besparen en evaluatie gebeurt mondeling. 
 
 
Grafiek 3 Heeft u het bijgeleverde materiaal voor de betreffende module gebruikt? (percentage) 
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3.2.2 Ervaringen in de klas 

Er is gevraagd naar de ervaringen met oefeningen, ervaringen van kinderen en speciale ‘Zippy-
gebruiken’. 
 
In het logboek is gevraagd ‘hoe vonden de kinderen de les?’. Deze vraag is uitgewerkt per module en 
les in grafiek 4.  
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Grafiek 4 Hoe vonden de kinderen de les? Per module en les (percentage). 
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De meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat de kinderen de les ‘(een beetje) leuk’ vonden. In de 
eerste drie modules is een aantal keer aangeven dat de kinderen de les ‘helemaal niet leuk’ vonden, 
maar deze score komt in de laatste drie modules niet terug. Bij module 4, 5 en 6 wordt vaker ‘(een 
beetje) leuk’ gescoord. ‘Heel (erg) leuk’ wordt bij deze modules minder vaak gescoord. 
 
Op de vraag ‘Hoe vindt u de Zippy-lessen over het algemeen gaan in de klas?’ wordt bij alle modules 
positief geantwoord, zie grafiek 5. 
 
Grafiek 5 Hoe vindt u de Zippy-lessen over het algemeen gaan in de klas (percentage)? 
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Wat hierbij opgemerkt moet worden is dat de respons van de derde evaluatie erg laag was en dat we 
van de afvallers geen vragenlijst hebben teruggekregen. 
 
Over elke module is aan de leerkrachten gevraagd welke oefeningen goed gingen en welke 
oefeningen moeilijker uitvoerbaar waren. Er is uitgebreid geantwoord op deze vraag. Hieronder geven 
we de kern van de antwoorden weer. Hierin is ook de feedback uit de logboeken verwerkt. 
 
Kinderen zijn in het begin nog wat onwennig tijdens de Zippy-les. Bij module 1&2 gaan de oefeningen 
met de geheimendoos goed en kinderen vinden dat erg leuk. Ook het tekenen, het verhaal, het 
rollenspel en het vertellen door de kinderen zelf vinden leerkrachten goed gaan. Bij module 3&4 ging 
de oefening met de vriendschapsbloem goed, maar ook wederom de rollenspellen. Ook het maken 
van de poppetjes en ‘doe-oefeningen’ gingen goed. Ook bij module 5&6 komen de ‘doe-oefeningen’ 
weer als positief naar voren, evenals ontspanningsoefeningen, teken- en kleuropdrachten en de 
geheimendoos.  
Bij oefeningen die moeilijker uit te voeren zijn in module 1&2 wordt aangehaald dat de kinderen de 
evaluatieformulieren niet snappen, de opdrachtkaarten moeilijk zijn, de lessen soms te lang zijn en de 
verhalen soms lastig zijn, maar ook hier werd het tekenen genoemd. Bij modules 3&4 werd het 
‘inleven in situaties’ meerdere malen als moeilijke oefening benoemd. Ook de vele herhalingen 
werden niet in alle klassen goed ontvangen. Voor de modules 3 tot en met 5 werd aangegeven dat het 
rollenspel vaak te moeilijk was, terwijl dit onderdeel door andere leerkrachten juist als een goede 
oefening wordt ervaren. Bij de laatste twee modules is ook aangegeven dat het bezoek aan de 
begraafplaats moeilijk uit te voeren was. Dit gegeven was bij ons vooraf al bekend en daarom hebben 
we over het bezoek aan de begraafplaats enkele specifieke vragen gesteld. 
 
Op de vraag ‘Bent u van plan tijdens les 3 van module 5 een begraafplaats te bezoeken?’ hebben drie 
leerkrachten ‘ja’ geantwoord, vier wisten het nog niet en zeven gaven aan dit niet te gaan doen. 
Redenen om niet naar de begraafplaats te gaan zijn: te ver weg/ geen begraafplaats in de buurt, te 
grote onderneming, geen goed gevoel bij, tijdgebrek, eventuele weerstand van ouders. 
Uiteindelijk hebben twee klassen een begraafplaats bezocht en de leerkrachten van deze klassen 
hebben ook de derde tussenevaluatie ingevuld. Naast leerkrachten zijn er ouders, een oma en een 
projectleider van Zippy’s Vrienden meegegaan als begeleiding. 
Klassen die niet naar de begraafplaats zijn geweest, hebben tijdens deze les tekeningen gemaakt en 
gepraat en gelezen over de dood en begrafenissen. Ook was er een klas met een eigen ‘echte’ Zippy. 
De wandelende tak was helaas overleden en de klas heeft toen Zippy begraven in het park. 
 
In de drie vragenlijsten is gevraagd: ‘In het algemeen, hoe ervaren de kinderen in uw klas de Zippy-
lessen?’. Meerdere leerkrachten geven aan dat Zippy’s Vrienden te moeilijk is voor de jongste kleuters 
uit groep 1. Verder wordt aangegeven dat de meeste kinderen positief zijn, het leuk vinden, 
enthousiast reageren, betrokken zijn. Toch geven sommigen ook aan dat er wisselend gereageerd 
wordt op Zippy’s Vrienden, ‘sommige kinderen genieten, anderen vinden het een opgave’. 
 
Over de inbreng van de kinderen tijdens de Zippy-lessen komt naar voren dat de jongste kleuters vaak 
moeite hebben om mee te doen, omdat het nog te moeilijk, te abstract of de les te lang is. Ook wordt 
aangegeven dat het voor sommige kinderen ‘te talig’ is of van een te hoog niveau. Volgens sommige 
leerkrachten zijn het vaak dezelfde kinderen die actief meedoen, andere  leerkrachten geven aan dat 
ook juist de verlegen en stille kinderen goed meedoen. Ook wordt aangegeven dat de regel ‘Als je 
niets wilt zeggen, is dat ook goed’ de kinderen een bepaalde veiligheid biedt om wel of niet mee te 
doen. 
 
In de drie vragenlijsten is gevraagd of de leerkrachten al hebben gemerkt of de Zippy-lessen effect 
hebben op de kinderen in hun klas. Veel leerkrachten zien wel een positieve verandering in de klas. 
Ze zien dat kinderen de aangeleerde vaardigheden toepassen en onderling de Zippy-regels 
gebruiken. Met name de oudste kinderen pakken de vaardigheden goed op. Kinderen praten 
makkelijker over hun emoties en luisteren beter naar elkaar. Toch zijn er ook leerkrachten die geen 
effect zien. Kinderen vertonen tijdens de lessen goed gedrag maar voeren dit in de praktijk niet uit.  
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3.2.3 Tijdsinvestering leerkrachten 

De introductie van een nieuw lesprogramma vergt veel tijd van de leerkrachten. Er is gevraagd 
hoeveel tijd men kwijt is aan de voorbereiding en aan de uitvoering van de lessen.  
 
De meeste leerkrachten bereiden de lessen in ongeveer 10 tot 15 minuten voor. De tijdsinvestering 
neemt af naarmate er meer lessen zijn gegeven (zie grafiek 6). 
 
 
Grafiek 6 Voorbereidingstijd per les (percentage). 
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Voor het uitvoeren van een Zippy-les staat ongeveer 45-50 minuten. De meeste leerkrachten hebben 
tijdens module 1&2 deze tijd precies nodig. Vanaf module 3 is te zien dat de helft van de 
respondenten niet uitkomt met de gestelde tijd (grafiek 7). Ook in de logboeken is vaak aangegeven 
dat de les te lang duurt.  
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Grafiek 7 Ervaringen met gestelde lestijd van 45-50 minuten (percentage). 
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In het logboek is per les gevraagd of de les volgens planning is verlopen. Deze vraag is breder dan 
alleen de tijd die er aan de les besteed wordt. In grafiek 8 is de vraag over de planning weergeven per 
module en les. Over het algemeen geven de leerkrachten aan tevreden te zijn met de planning. In 
modules 3 en 6 zijn twee dipjes te zien. 
 
 
Grafiek 8 Verliep de les volgens planning? Per module en les (percentage). 
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Om de pilot van Zippy’s vrienden zo goed mogelijk te evalueren wordt er aan de leerkrachten 
gevraagd om per les een logboek in te vullen met drie vastgestelde vragen. In de eerste evaluatie is 
gevraagd hoeveel tijd men gemiddeld nodig heeft om het logboek per les in te vullen. Er wordt veel tijd 
gestoken in het invullen van het logboek per les, maar niet meer dan 15 minuten (zie grafiek 9).  
 
 
Grafiek 9 Gemiddelde invultijd voor een logboek per les (aantal). 
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Om tijd te kunnen investeren in een nieuw lesprogramma zoals Zippy’s Vrienden is het belangrijk dat 
de leerkrachten hier ook de ruimte en ondersteuning voor krijgen op hun school. Alle respondenten 
die deze vraag hebben ingevuld (13) geven aan dat ze genoeg ruimte en ondersteuning krijgen om 
Zippy’s uit te voeren. 
 

3.2.4 Informatie over Zippy’s Vrienden aan collega’s en ouders 

Als er met een nieuw lespakket wordt gestart op school wordt hier over het algemeen over 
gecommuniceerd naar collega’s en ouders. In de eerste evaluatievragenlijst is gevraagd op welke 
manier men de collega’s en de ouders op de hoogte heeft gebracht van Zippy’s Vrienden. 
 
Alle respondenten hebben hun collega’s geïnformeerd over Zippy’s Vrienden. De meesten (9) hebben 
dit in een vergadering of overleg gedaan. Vier leerkrachten hebben hun collega’s persoonlijk 
geïnformeerd. De schoolkrant en een brief zijn ook als informatiebron genoemd om collega’s te 
informeren. Een ander heeft de algemene handleiding ter inzage in de docentenkamer gelegd en 
tijdens een vergadering een korte toelichting gegeven op het lesprogramma. 
 
Het merendeel van de respondenten (7) heeft de ouders geïnformeerd over Zippy’s Vrienden. Drie 
respondenten gaven ten tijde van de eerste tussenevaluatie aan dit nog niet te hebben gedaan, maar 
dat ze dat nog wel van plan waren. Drie respondenten (van drie verschillende scholen) gingen de 
ouders helemaal niet informeren over het nieuwe lesprogramma. 
In grafiek 10 is uiteengezet hoe de ouders zijn geïnformeerd over Zippy’s Vrienden. De manier waarop 
ouders zijn geïnformeerd loopt nogal uiteen, vier respondenten hebben de speciale gids voor de 
ouders over het programma actief verspreid. Eén respondent heeft het anders aangepakt en heeft een 
Zippy-les gegeven op de open dag van de school (categorie: op een andere manier). 
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Grafiek 10 Wijze van informeren van ouders over Zippy’s Vrienden door school (aantal). 
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De ouders kunnen op meer dan één manier geïnformeerd worden door een school, daarom is het 
totaal groter dan het totaal aantal respondenten dat deze vraag heeft ingevuld (13). 
 

3.2.5 Ondersteuning, organisatie en begeleiding projectteam 

Naast de ervaringen met het lesprogramma Zippy’s Vrienden zelf is het belangrijk om te weten wat de 
leerkrachten van de ondersteuning, organisatie en begeleiding vinden die het projectteam (GGD en 
Stichting KEC) tijdens de uitvoering van de pilot hebben geboden. 
In de eerste tussenevaluatie beoordeelden tien respondenten de begeleiding tijdens de pilot als ‘goed’ 
en vijf vonden de begeleiding ‘voldoende’. Een suggestie voor verbetering die is gegeven: meer tempo 
in de bijeenkomsten. Verder werd opgemerkt dat het erg leuk en prettig is om ervaringen te delen met 
andere leerkrachten tijdens de tussenevaluatie-bijeenkomst. 
 
Ook in de vragenlijst van de derde tussenevaluatie werd de algehele begeleiding van Zippy’s Vrienden 
positief beoordeeld; ‘voldoende’ door twee respondenten, ‘goed’ door vijf respondenten en ‘uitstekend’ 
door één respondent. 
De begeleiding/ organisatie van de tussenevaluatie-bijeenkomsten werd door zes respondenten als 
‘goed’ beoordeeld en door twee als ‘voldoende’. De tussenevaluatie-bijeenkomsten werden door vijf 
leerkrachten als zinvol en waardevol ervaren en drie hadden hier geen mening over. Ook hier werd 
weer bij opgemerkt dat het erg prettig was om de ervaringen met andere leerkrachten te delen. De 
bijeenkomsten mogen korter/ efficiënter, terwijl een ander aangeeft dat de bijeenkomst te kort is en te 
gehaast is. Verder werd er opgemerkt dat het voorbespreken van de volgende modules niet hoeft, 
terwijl een ander weer aangeeft dit juist prettig te vinden. 
 
De leerkrachten die het Zippy-programma onderwijzen hebben hiervoor een trainingsdag gehad. Vijf 
leerkrachten vinden dat ze na deze dag voldoende getraind waren om Zippy’s Vrienden te 
onderwijzen, twee vinden dit niet en één heeft hier geen mening over/ weet het niet. 
 
Uit de derde vragenlijst komt naar voren dat zes respondenten het programma kunnen aanbevelen 
aan collega’s, en een ander heeft geen mening/ weet het niet. Toelichtingen hierbij zijn; ‘kracht van 
herhaling is van toepassing op deze methode’, aanbeveling is voor groep 3 en niet voor kleuters, 
zeker voor groep 1 te talig en te lastig. Een ander zegt juist dat het programma echt iets voor kleuters 
is. 
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In de tweede vragenlijst is gevraagd om men volgend jaar ook weer aan Zippy’s Vrienden gaat 
meedoen. Vijf respondenten weten nog niet of ze doorgaan, twee willen graag doorgaan en zes 
respondenten hebben aangegeven niet door te gaan.  
 

3.3 Eindevaluatie 
 
De respons op de eindevaluatie is erg laag en dat maakt het erg moeilijk om betrouwbare conclusies 
over de pilot te trekken (zie tabel 2, hoofdstuk 3.1.3). De resultaten van de eindevaluatie worden 
daarom niet gepresenteerd in dit rapport. De vragenlijst is wel opgenomen in bijlage 3. 
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3.4 Ouders 
 

3.4.1 Inhoud vragenlijst 

Van de ouders wilden we graag weten wat ze van het programma Zippy’s Vrienden vinden, op welke 
manier ze geïnformeerd zijn door de school, wat ze van de beschikbare informatie vonden, of ze iets 
gehoord hebben van hun eigen kind over het programma en iets aan het gedrag van hun kind gemerkt 
hebben. 
 

3.4.2 Onderzoekspopulatie en respons 

Niet alle scholen wilden meedoen met het uitzetten van deze vragenlijst, omdat ze het programma niet 
af hebben gemaakt, de ouders niet hebben ingelicht over de deelname aan Zippy’s vrienden of omdat 
ze er geen tijd voor hadden. 
De vragenlijst is in Den Haag en Rotterdam uitgezet op 5 scholen, in 8 klassen met totaal 228 
leerlingen. Uiteindelijk hebben we van 50 ouders een vragenlijst teruggekregen, verdeeld over 5 
scholen. Deze respons is erg laag.  
 

3.5 Resultaten oudervragenlijst 
 

3.5.1 Informatievoorziening 

Van de ouders wilden we graag weten op welke manier ze geïnformeerd zijn door de school over het 
programma Zippy’s Vrienden en wat ze van bepaalde informatie vonden. 
 
In grafiek 11 is uiteengezet op welke manier de ouders informatie van school hebben gekregen over 
Zippy’s Vrienden. Ouders konden meerdere antwoorden geven op de vraag. 
 
 
Grafiek 11 Wijze waarop ouders door school zijn geïnformeerd over Zippy’s Vrienden (aantal). 
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De meeste ouders zijn door de school geïnformeerd door middel van een brief (23). Ook de gids is 
een veelgenoemde informatiebron (20). Eén school heeft zelfs een aparte ouderavond over Zippy’s 
georganiseerd. Acht ouders geven aan niet geïnformeerd te zijn door de school over het programma 
Zippy’s Vrienden. Andere manieren van informatieverstrekking die door ouders aangegeven worden 
zijn: via email, via deze vragenlijst, via kind, via andere ouder, via internet, zelf met les meegelopen, 
stuk in de Volkskrant gelezen.  
 
Speciaal voor de ouders is er een gids ontwikkeld waarin uitleg over Zippy’s Vrienden wordt gegeven 
en de doelen worden benoemd. 21 ouders hebben de gids helemaal gelezen, vijf hebben hem 
gedeeltelijk gelezen, 10 hebben hem niet gelezen en 14 ouders geven aan de gids niet te hebben 
ontvangen.  
Kennelijk zien niet alle ouders de gids als informatie die ze van school krijgen over het programma, 
omdat maar 20 ouders bij de voorgaande vraag hebben aangegeven op deze manier geïnformeerd te 
zijn door de school. 
De ouders geven de gids een 7,6 als rapportcijfer (minimum 6 en maximum 10). 
 
Op de website van Partnership For Children is een speciaal deel met informatie en activiteiten voor 
ouders. Dit is echter alleen nog maar in het Engels beschikbaar. Negen ouders hebben deze 
Engelstalige website bezocht, 28 geven aan dit nog wel van plan te zijn en 11 hebben geen intentie 
om de site nog te gaan bezoeken. 
Twee ouders geven aan ook de ‘games and acitivities’ voor ouders te hebben uitgevoerd, 13 zijn dit 
nog van plan en 9 niet. 
Het overgrote deel van de ouders (36) geeft aan de website te bezoeken als deze in het Nederlands 
beschikbaar is, vier hebben deze intentie niet en negen ouders weten het niet. 
 

3.5.2 Ouderparticipatie 

Op de vraag of men vindt of ouders meer betrokken moeten worden bij Zippy’s Vrienden reageert het 
grootste deel bevestigend (36). Van vier ouders hoeft dit niet. Zeven ouders hebben hier geen mening 
over. 
 

3.5.3 Zippy en het kind 

Er is lang niet door alle kinderen thuis iets verteld over Zippy volgens de ouders; 22 ouders geven aan 
dat hun kind niets heeft verteld thuis over Zippy’s Vrienden, 27 ouders hebben wel thuis over Zippy 
gehoord van hun kind. 
Voorbeelden die ouders noemen zijn: Zippy-regels, hand opsteken, goed luisteren naar elkaar, over 
bezoek begraafplaats, over Zippy zelf en z’n vriendjes, dat Zippy dood gaat, over emoties, jaloers zijn. 
 
Verder zijn 28 ouders van mening dat hun kind iets gehad heeft aan het programma, 22 ouders 
hebben hier geen mening over. Geen enkele ouder geeft aan dat hun kind er niets aan gehad heeft. 
Dat kinderen iets aan Zippy’s Vrienden gehad hebben merken ouders aan de volgende zaken: kind 
vertelt er thuis (graag) over, kind kan beter met bepaalde situaties omgaan, kind kent regels en past 
ze toe, probeert beter / gerichter naar anderen te luisteren, gevoel uiten/ emoties tonen, mening 
geven. 
 

3.5.4 Vast onderdeel lesprogramma 

Het grootste deel van de ouders (37) vindt het belangrijk dat Zippy’s Vrienden een vast onderdeel 
wordt van het lesprogramma, 12 ouders hebben hier geen mening over. Geen enkele ouder stond hier 
negatief tegenover. 
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4 Discussie 
 

4.1 Respons 
 
De respons van de leerkrachten is tegengevallen. We hebben herinneringen gemaild en diverse 
mogelijkheden gecreëerd om de vragenlijsten en logboeken te retourneren (fysiek tijdens 
bijeenkomsten, email en postadres met antwoordnummer). De vragenlijsten zijn per email verzonden, 
misschien was dit niet de beste en makkelijkste manier voor de leerkrachten. We hebben geen 
onderzoek gedaan naar de non-respons. 
 
De respons neemt af naarmate het lesprogramma vordert. In het begin leek men enthousiaster en 
bereidwilliger om de vragenlijsten en logboeken in te vullen. Van één school is helemaal niks 
teruggekomen. Omdat de respons laag is, moeten de resultaten heel voorzichtig geïnterpreteerd 
worden. Desalniettemin zijn alle reacties, opmerkingen en suggesties erg waardevol voor het vervolg 
van de implementatie van Zippy’s Vrienden en de verbetering van het materiaal. 
 

4.2 Beantwoording vragen procesevaluatie 
 

• Is de interventie volgens de handleiding uitgevoerd? 
Zippy’s Friends is in andere landen effectief gebleken. Om een zo groot mogelijke kans te hebben 
dat dezelfde effecten ook in Nederland optreden, moet het programma volledig als 
voorgeschreven worden uitgevoerd. 
 
Het merendeel van de leerkrachten heeft het programma volgens de handleiding uitgevoerd. 
Redenen die werden aangevoerd om af te wijken van de handleiding zijn vaak gebaseerd op tijd. 
Men heeft lessen ingekort of opgesplitst. De uitvoering van alle lessen binnen de gestelde 
tijdsperiode is niet door alle scholen gehaald.  De tijdsdruk in de pilot was groot: de 24 Zippy-
lessen moesten in 23 schoolweken worden uitgevoerd. In 11 van de 27 klassen zijn de laatste 
twee modules niet uitgevoerd. 
 

• Kunnen de leerkrachten met het materiaal uit de voeten? 
 
Er zijn geen negatieve geluiden over het materiaal naar voren gekomen. Wel enkele praktische 
zaken, bijvoorbeeld dat men te weinig ruimte heeft in de klas om de posters op te hangen en 
daarom liever met de vertelplaten werkt. 
 

• Hoe waarderen de leerkrachten de begeleiding tijdens de uitvoering? 
 

De leerkrachten zijn tevreden over de begeleiding en vinden het waardevol en zinvol. Men vindt 
het erg leuk en prettig om ervaringen te delen met andere leerkrachten tijdens de tussenevaluatie-
bijeenkomst. 
 

• Wat heeft de leerkrachten doen besluiten aan de pilot mee te doen? 
 
Over het algemeen was er meer behoefte aan een programma/ meer structuur/ meer expertise en 
vaardigheden rondom sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen

1
. 

 

• Welke tijdinvestering vraagt de interventie van leerkrachten, GGD- en KEC-coördinatoren? 
 

De leerkrachten hebben veel tijd besteed aan de voorbereiding van de lessen en de lessen zelf. 
Vaak meer tijd dan er voor ingepland was. Wellicht is het invullen van de logboeken en de 
vragenlijsten hierdoor wat op de achtergrond geraakt. De totale tijdsinvestering van het 
projectteam was tijdens het schrijven van deze rapportage nog niet volledig inzichtelijk. 

                                                      
1
 Dit resultaat is naar voren gekomen in de eindevaluatie en verder niet beschreven in dit rapport. 
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• Hoe waarderen leerkrachten het programma? 
 

Over het algemeen zijn de leerkrachten zeer te spreken over het programma en het materiaal. 
Toch heeft niet iedereen de pilot afgemaakt. We hebben genoeg feeback gekregen om er verder 
mee aan de slag te gaan. 
 

4.3 Afhakers 
 
Op een van de scholen in Den Haag verliepen de Zippy-lessen in de gecombineerde kleutergroepen 
zeer moeizaam. Vooral voor de jonge kleuters waren de onderwerpen maar ook de oefeningen te 
moeilijk en kwam er weinig interactie en uitwisseling tot stand. Dit leidde er vervolgens toe dat ook 
leerkrachten gevoelsmatig ‘heel erg moesten trekken en duwen’ en minder enthousiast werden. In de 
tweede evaluatiebijeenkomst is de vraag onderzocht of dit aan de samenstelling van de groepen lag. 
De meerderheid van de leerlingen in de klas is allochtoon (70%) en heeft een taalachterstand. In 
Rotterdam verliepen de Zippy-lessen in groepen met een vergelijkbare samenstelling wel succesvol. 
Voorstel was om een uitwisseling te organiseren: leerkrachten van gecombineerde kleutergroepen in 
Den Haag waar het niet loopt kunnen een kijkje nemen in een kleuterklas in Rotterdam waar het goed 
gaat. Doordat vervanging niet kon worden geregeld, heeft begin juni uiteindelijk maar één leerkracht 
een Zippy-les in Rotterdam gevolgd. Met veel nieuwe inzichten en weer helemaal gemotiveerd heeft 
ze nog een poging gedaan om haar collega’s te motiveren om toch door te gaan. Dit is helaas niet 
gelukt. De betreffende school is na module 4 gestopt met het Zippy-programma.  
In twee andere kleuterklassen in Den Haag vond men de lessen in de gecombineerde kleutergroepen 
ook te moeilijk voor de jongste kleuters en de resultaten van de Zippy-lessen te beperkt. Uiteindelijk 
zijn twee scholen in Den Haag op grond van deze redenen gestopt. Eén van de scholen in Den Haag 
heeft ook besloten verder te gaan met het programma ‘Leefstijl’ ondanks dat de leerkrachten en ook 
de kinderen in de hogere groepen (groep 3 en 4) zeer enthousiast waren over de Zippy-lessen.  
 
Een derde school in Den Haag is na module 4 gestopt met de Zippy-lessen door ziekte van de 
leerkracht. Of het Zippy-programma op deze school verder wordt opgepakt is nog onduidelijk. 
 
Hieronder staat een overzicht van deelnemende scholen aan de pilot en deelname voor het vervolg. 
 

Basisschool/Plaats Groep Aantal in pilot Deelname vervolg 

    

De Blijvliet, Rotterdam groep 1/2 3 3 

 groep 3 2 2 

    

De Regenboog, Rotterdam groep 1/2 3 10  

    

Theresia, Rotterdam groep 1/2 2 2 

    

Paschalis, Den Haag groep 1/2 2 1 

 groep 3 1 nee 

    

De Tweemaster, Den Haag groep 3/4 1 niet bekend 

    

Prinses Catharina Amaliaschool, Den Haag groep 2 1 2 

    

Helen Parkhurst, Den Haag groep 3 1 1 

    

Archipelschool, Den Haag  groep 3 1 1 

    

Galvanischool, Den Haag  groep 4 1 nee 

 groep 2/3 1 nee 

 groep 1/2 1 nee 
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Basisschool/Plaats Groep Aantal in pilot Deelname vervolg 

Nutsschool Zorgvliet, Den Haag groep 1/2 2 2 

    

De Spoorzoeker, Den Haag groep 1/2 3 nee 

 groep 4 1 nee 

    

Max Velthuijs, Den Haag groep 1/2 1 1 

 

4.4 Conclusies en aanbevelingen 
 
Het programma wordt over het algemeen door de leerkrachten en door de kinderen die Zippy-lessen 
volgen, positief gewaardeerd. De leerkrachten zijn enthousiast over het materiaal en hebben de 
lessen volgens de handleiding uitgevoerd. Door de tijdsdruk van de pilot (24 lessen in 23 schoolweken 
uitvoeren) is het niet op alle scholen gelukt om alle lessen aan te bieden.  
 
Het Zippy-programma is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 5-7 jaar. In een aantal 
gecombineerde kleutergroepen bleken de Zippy-lessen voor een groot aantal 4-jarigen te moeilijk. 
Leerkrachten kregen bij de oefeningen te weinig respons van de kinderen, er was te weinig 
wisselwerking en de lessen verliepen moeizaam. Eén van de pilot-scholen in Rotterdam heeft op 
grond van deze ervaringen besloten om de Zippy-lessen alleen aan kleuters vanaf 5 jaar aan te 
bieden. Andere leerkrachten delen deze ervaringen in de gecombineerde kleutergroepen niet. Zelfs 
een aantal 4-jarigen deed heel actief aan de Zippy-lessen mee en leverde bovendien een zinvolle 
bijdrage. Omdat in Nederland de meerderheid van de scholen werkt met gecombineerde 
kleutergroepen moet onderzocht worden wat de kritische succesfactoren voor Zippy-lessen in 
gecombineerde kleutergroepen zijn. Ligt het aan de groepsgrootte of aan de verhouding 4-jarigen 
versus kinderen van 5-6 jaar? Zijn er specifieke didactische vaardigheden van leerkrachten vereist? 
Op grond van de ervaringen in de pilot raden wij scholen aan om het programma pas vanaf 5 jaar aan 
te bieden. Scholen die ondanks de uiteenlopende positieve en negatieve ervaringen van 
kleuterleerkrachten in de pilot toch ervoor kiezen om de lessen ook aan 4-jarigen aan te bieden 
proberen wij extra begeleiding aan te bieden. 
 
In de vragenlijsten hebben we gevraagd aan de leerkrachten of de Zippy-lessen effect hebben op de 
kinderen in de klas. Veel leerkrachten zien wel een positieve verandering in de klas; kinderen passen 
de aangeleerde vaardigheden toe in de klas, op het schoolplein en ook in de thuissituatie.  
Om deze bevindingen van leerkrachten wetenschappelijk te onderbouwen is een effectstudie nodig. In 
samenwerking met het Trimbos-instituut is bij ZonMw in oktober hiervoor een aanvraag ingediend. 
 
 

‘We zagen dat de kinderen tijdens het spelen op het plein de Zippy-afspraken heel zelfstandig gingen 
toepassen.’ Leerkracht in Den Haag 

 
 

‘Ouders vertellen dat hun hyperactieve dochter ook thuis probeert de ontspanningsoefeningen uit de 
Zippy-lessen toe te passen: stop, haal diep adem, denk aan iets leuks en denk na over de situatie.’ 
Leerkracht in Rotterdam 

 
 

‘In het kringgesprek vertelde een kind dat hij, toen zijn ouders weer eens ruzie hadden, met zijn hand 
in de lucht heeft geroepen ‘STOP’ (zie Zippy-les in module 4) en vervolgens aan zijn ouders heeft 
uitgelegd welke stappen ze zouden moeten nemen om hun ruzie op te lossen.’ Leerkracht in 
Rotterdam 

 
 

‘Toen leerlingen uit mijn klas tijdens een conflict op het schoolplein een pas op de plaats maakten om 
met elkaar mogelijke oplossingen te bespreken (zie Zippy-module 4) en een van hen de suggestie 
deed ‘Je zou hem kunnen negeren’, waren mijn collega’s zeer benieuwd waar de kinderen deze 
aanpak hadden geleerd.’ Leerkracht in Rotterdam 
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5 Vervolg Zippy’s Vrienden  
 

5.1 Implementatie 
 
Stichting KEC streeft naar samenwerkingsverbanden met lokale partners in een regio, provincie of 
stad. Trainingen van leerkrachten worden in eerste instantie uitgevoerd in samenwerking met Stichting 
KEC. Begeleiding en werving van scholen wordt zelfstandig gecoördineerd door de lokale 
samenwerkingspartner. Het lesmateriaal kan dan centraal bij Stichting KEC worden ingekocht, de 
richtprijs is voorlopig vastgesteld op € 450 voor het lesmateriaal en € 350 voor training en begeleiding 
van leerkrachten.  
 
Een belangrijke mijlpaal voor het Zippy-programma is opname in de databank Effectieve 
Jeugdinterventies van het NJi. De aanvraag hiervoor is officieel in mei 2009 ingediend. Doel is de 
benodigde stukken in december 2009 aan te leveren en de procedure kan dan hopelijk in februari 
2010 succesvol worden afgesloten.  
 
Het Trimbos-instituut heeft na intern overleg laten weten dat het Zippy's Vrienden als een 
veelbelovende interventie ziet en graag mee wil werken aan de toeleiding van deze interventie naar 
een evidence based status. De volgende afwegingen spelen daarbij een rol: (1) Coping, waarop Zippy 
zich richt, is een belangrijke beschermende factor i.v.m. psychische problemen en er zijn volgens de 
databank effectieve Jeugdinterventies, slechts weinig (veelbelovende) universele interventies voor 
jonge kinderen die zich hierop richten. (2) Deze interventie heeft, gezien eerder (internationaal) 
onderzoek, een goede kans op een evidence based status. (3) De proefimplementatie in Nederland 
toont een groot implementatiepotentieel aan. 
Daarnaast heeft het Trimbos veel ervaring met landelijke implementatie van interventies in het 
(basis)onderwijs. Het Gezonde School en Genotmiddelen project, gefinancierd door VWS, is een goed 
voorbeeld. Met dit project wordt een derde van alle scholen bereikt. Dit project genereert veel 
implementatiekennis, waar andere projecten zoals Zippy's Vrienden op kunnen voortbouwen. Een 
subsidieaanvraag bij ZonMw (Preventieronde 4) voor een effectstudie is door Trimbos en Stichting 
KEC opgesteld en 13 oktober ingediend. 
 
In juli 2009 is er een gesprek geweest bij het NJi met het hoofd van de afdeling Programma 
Implementatie en Training (PIT). Voorbeelden van programma’s die landelijk door PIT worden 
geïmplementeerd: TripleP en Kaleidoscoop. PIT heeft kennis en kunde op het gebied van 
implementatie, landelijke uitrol, financiering en ook het monitoren en borgen van de kwaliteit van 
trainingen en de uitvoering. PIT streeft ernaar om bij dit soort programma’s een lerend systeem in te 
richten zodat kwaliteitsverbetering van een programma blijvend aandacht heeft. PIT is bereid Stichting 
KEC te adviseren op al deze punten. Een vervolgafspraak zal in oktober plaatsvinden. Een koppeling 
van het TripleP aanbod voor ouders met de informatie van Zippy’s Vrienden voor ouders is dan ook 
een onderwerp van gesprek. 
 

5.2 Veelbelovende contacten in andere regio’s  
 
In Den Haag is contact gelegd met een van de lokale organisaties voor schoolmaatschappelijk werk: 
Stichting MOOI. Zij nemen Zippy mee in hun aanbod voor scholen maar tot nu toe heeft dit nog niet tot 
aanmeldingen van nieuwe scholen geleid. 
 
Via de GGD Rotterdam-Rijnmond is contact gelegd met de GGD Zuid-Holland Zuid (GGD ZHZ) in 
Dordrecht. Zippy’s Vrienden is nu opgenomen in het aanbod voor scholen in de regio. GGD ZHZ heeft 
de mogelijkheid scholen financieel te ondersteunen bij de invoering van Zippy’s Vrienden. 
 
GGD Amsterdam is via de GGD Rotterdam-Rijnmond geattendeerd op Zippy. GGD Amsterdam heeft 
uitsluitend evidence-based programma’s in hun aanbod voor scholen opgenomen zoals het 
programma Vrienden (voor groepen 6, 7 en 8) en Taakspel. In Amsterdam zijn scholen op zoek naar 
programma’s voor jongere kinderen en Zippy zou in deze behoefte kunnen voorzien. In het najaar 
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wordt Zippy’s Vrienden in het team psycho-sociaal besproken en bij een positieve reactie wordt een 
vervolg afspraak gepland. Zippy zou dan eventueel in het schooljaar 2010/2011 in het aanbod van 
GGD Amsterdam kunnen worden opgenomen. 
 
Jeugd Riagg Noord-Holland Zuid in Haarlem zet Zippy’s Vrienden op de agenda van het team 
‘emotionele stoornissen’ en het plan is om in oktober 2009 een aanvraag bij de gemeente in te dienen 
om Zippy in het schooljaar 2010/2011 vanuit de Jeugdriagg op scholen aan te bieden. Daarbij is een 
samenwerking met Stichting KEC mogelijk.  
 
Via het artikel in de Volkskrant (april 2009) is Stichting KEC in contact gekomen met Stichting de Linie 
in Zeeuws-Vlaanderen. Deze stichting adviseert de directies en de leerkrachten van 15 scholen in 
deze regio. In het schooljaar 2010/2011 zouden deze scholen met Zippy kunnen starten. Op de 
identiteitsdag van de Katholieke Bond voor Onderwijs (KBO) in november geven Stichting de Linie en 
Stichting KEC een workshop over Zippy’s Vrienden.  
 
Er is contact gelegd met een jeugdarts in Utrecht. Dit contact heeft nog geen concrete 
aanknopingspunten opgeleverd en zal in het najaar worden vervolgd.  
 
GGD Rotterdam-Rijnmond is gefuseerd met de GGD van de Zuid Hollandse Eilanden. De 
accountmanager voor de Zuid Hollandse Eilanden zal Zippy’s Vrienden meenemen in zijn aanbod 
voor scholen. 
 
De voorzitter van Stichting KEC heeft tijdens een bezoek aan Curaçao een aantal scholen voor het 
Zippy-programma kunnen enthousiasmeren. Ook de lokale GGD is geïnteresseerd. Stichting 
Kinderpostzegels heeft mogelijke sponsoren en interessante contacten op Curaçao en Aruba 
aangedragen die mogelijk bereid zijn de introductie van Zippy op de Antillen te ondersteunen. De 
Immanuel school op Curaçao wil Zippy in het Papiaments vertalen en in januari 2010 op deze school 
in 6 klassen met de Zippy-lessen starten.  
 

5.3 Financiering op lange termijn  
 
Stichting KEC, licentiehouder van Zippy’s Vrienden voor Nederland, streeft ernaar dat het programma 
in de toekomst financieel zelfstandig kan opereren en niet afhankelijk is van gelden van derden.  
 
De voorlopige richtprijs voor het materiaal, training en begeleiding is € 800,00 in totaal per leerkracht. 
Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: 
 

• € 450,00 voor het lesmateriaal inclusief werkboeken modules 1 t/m 6, bijlagen, vertelplaten,  
posters voor het leslokaal, 30 gidsen voor ouders en 30 diploma’s voor leerlingen. 

• € 350,00 voor training gedurende een dag, bezoek in de klas, drie evaluatiebijeenkomsten en 
advies en ondersteuning gedurende de uitvoering. 

 

5.4  Zippy’s Vrienden in het schooljaar 2009/2010 
 
De werving van scholen in Rotterdam is succesvol via het team ‘Gezonde school’ van de GGD 
uitgevoerd. De werving van scholen in Den Haag verliep moeizaam. Ongeveer 20 scholen in Den 
Haag hadden eind 2008 aangegeven dat zij mogelijk interesse hadden om het Zippy-programma voor 
dit schooljaar (2009/2010) in te voeren. Door Stichting KEC zijn al deze scholen in juni per email en 
telefonisch benaderd. Geen enkele school heeft zich uiteindelijk aangemeld. Verschillende redenen 
werden genoemd: andere prioriteiten, we zitten midden in een verandertraject en hebben geen tijd 
voor iets extra’s, we willen leerkrachten niet extra belasten, er staat een verhuizing gepland, teveel 
nieuwe leerkrachten die eerst moeten worden ingewerkt, jullie komen te laat, het budget is al verdeeld. 
Twee scholen hebben ondertussen ook gekozen voor een ander programma: de Kanjertraining en de 
methode ‘Goed gedaan’ van uitgeverij Malmberg. 
 
Basisschool de Regenboog gaat Zippy’s Vrienden nu voor de hele onderbouw invoeren. De Blijvliet-
school in Rotterdam had deze keuze al in de pilot gemaakt en gaat dit nu voortzetten. Op grond van 
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de ervaringen in de pilot is besloten om de Zippy-lessen alleen aan de 5-jarigen aan te bieden. 
Klassenassistenten gaan met de jongere kleuters iets anders doen.  
 
In Rotterdam zijn 24 september in totaal 17 leerkrachten getraind, 15 uit Rotterdam en 2 uit Den Haag. 
10 leerkrachten bij deze training zijn collega’s van deelnemers aan de pilot. Daarnaast hebben zich 
drie nieuwe scholen uit Rotterdam aangemeld.  
 
In module 5 van het Zippy programma wordt het onderwerp dood en verlies met de kinderen 
besproken. In de derde les van deze module staat ook het bezoek aan een begraafplaats gepland. Al 
in de initiële training in januari werden door leerkrachten vele bedenkingen en twijfels rondom dit 
thema geuit. Veelal waren leerkrachten van mening dat je kinderen op deze jonge leeftijd nog niet met 
dit onderwerp moet confronteren. Zoals eerder in dit rapport vermeld hebben uiteindelijk maar twee 
klassen een begraafplaats bezocht. Een aantal leerkrachten hebben de planning van de lessen niet 
gehaald en zijn daardoor niet aan module 5 toegekomen.  
 
Tijdens de nieuwe training in september hebben wij als gastspreker Riet Fiddelaers-Japers 
uitgenodigd. Zij is in Nederland erkend als expert op het gebied van omgaan met verlies en rouw bij 
kinderen en jongeren. Daarnaast was ook een Zippy-leerkracht uitgenodigd die het programma in zijn 
geheel heeft uitgevoerd en ook een begraafplaats heeft bezocht. Door de leerkrachten werd de 
bijdrage van Riet Fiddelaers als zeer positief en waardevol beoordeeld. Met deze nieuwe opzet van de 
training is de koudwatervrees om dit onderwerp daadwerkelijk met kinderen bespreekbaar te maken 
hopelijk weggenomen en durven leerkrachten ook het bezoek aan de begraafplaats met hun klas aan. 
Aan het einde van dit schooljaar kunnen wij pas beoordelen of deze nieuwe opzet werkt. 
 

5.5 Revisie Zippy-materiaal voor vervolg pilot 
 
Op grond van alle informatie die leerkrachten gedurende de pilot in de vragenlijsten, de logboeken of 
tijdens de bijeenkomsten hebben aangedragen zijn alle Zippy-materialen opnieuw kritisch bekeken en 
zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. Alle Tips en Adviezen vanuit de pilot zijn uitgebreid 
beschreven in een hand-out met deze titel. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen 
hieronder: 
 

• Alle Zippy-verhalen zijn omgezet in tegenwoordige tijd. Daardoor zijn de verhalen voor de 
leerkrachten beter (voor)leesbaar, worden kinderen directer aangesproken en kunnen zij zich 
ook makkelijker identificeren met de hoofdpersonen in de verhalen.  

• Een groot aantal bijlagen met voorheen uitsluitend tekst zijn nu ook voorzien van 
pictogrammen die deels uit Canada en deels uit Noorwegen zijn aangeleverd. Vooral voor 
kinderen die nog niet kunnen lezen is dit materiaal daardoor veel toegankelijker. 

• Alle spellen en activiteiten voor ouders ter ondersteuning van de Zippy-lessen zijn vertaald 
naar het Nederlands en opgenomen in een nieuwe uitgave van de Gids voor ouders. 
Voorheen was deze informatie alleen via de Engelstalige website van Partnership for Children 
beschikbaar. 
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6 Dankwoord 
 
Onze dank gaat uit naar Stichting Kinderpostzegels Nederland en Zilveren Kruis Achmea die de 
procesevaluatie van de pilot mogelijk hebben gemaakt. 
 
Als projectteam willen ook nog een aantal mensen bedanken. 
 
Leerkrachten en scholen heel erg bedankt voor jullie deelname, enthousiasme, inzet en feedback. 
 
Marian en Mariska bedankt voor het invoeren van de vragenlijsten en de logboeken. Dat was een hele 
klus. 
 
Leden begeleidingscommissie bedankt voor de adviezen, feedback en jullie inzet.  
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Logboek per module 

ZIPPY’S VRIENDEN LOGBOEK PER MODULE 
 
Evaluatieformulier 
Door elke leerkracht in  
te vullen na afloop van  
elk van de 6 modules. 
 

LES 1 

 
Verliep les 1 van deze module zoals u had 
gepland? 

 
Ja, helemaal 

 
Nee. Toelichting: 

Hoe vonden de kinderen les 1? 
Helemaal 
niet leuk  

Een beetje 
leuk 

Leuk Heel leuk 
Heel erg 

leuk 
 
Hebt u op- of aanmerkingen bij les 1? 
(Bijvoorbeeld veranderingen die u aanbracht, 
bijzondere of onverwachte voorvallen of reacties, 
opmerkingen over hoeveel tijd u voor de les nodig 
had enz.) 

 

 
 

LES 2 

 
Verliep les 2 van deze module zoals u had 
gepland? 

 
Ja, helemaal 

 
Nee. Toelichting: 

Hoe vonden de kinderen les 2? 
Helemaal 
niet leuk  

Een beetje 
leuk 

Leuk Heel leuk 
Heel erg 

leuk 
 
Hebt u op- of aanmerkingen bij les 2? 
(Bijvoorbeeld veranderingen die u aanbracht, 
bijzondere of onverwachte voorvallen of reacties, 
opmerkingen over hoeveel tijd u voor de les nodig 
had enz.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naam leerkracht   

Naam school  

Nummer module   



 43 

LES 3 

 
Verliep les 3 van deze module zoals u had 
gepland? 

 
Ja, helemaal 

 
Nee. Toelichting: 

Hoe vonden de kinderen les 3? 
Helemaal 
niet leuk  

Een beetje 
leuk 

Leuk Heel leuk 
Heel erg 

leuk 
 
Hebt u op- of aanmerkingen bij les 3? 
(Bijvoorbeeld veranderingen die u aanbracht, 
bijzondere of onverwachte voorvallen of reacties, 
opmerkingen over hoeveel tijd u voor de les nodig 
had enz.) 

 

 
 
 
 
 

LES 4 

 
Verliep les 4 van deze module zoals u had 
gepland? 

 
Ja, helemaal 

 
Nee. Toelichting: 

Hoe vonden de kinderen les 4? 
Helemaal 
niet leuk  

Een beetje 
leuk 

Leuk Heel leuk 
Heel erg 

leuk 
 
Hebt u op- of aanmerkingen bij les 4? 
(Bijvoorbeeld veranderingen die u aanbracht, 
bijzondere of onverwachte voorvallen of reacties, 
opmerkingen over hoeveel tijd u voor de les nodig 
had enz.) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk bedankt voor het invullen. 
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Vragenlijst leerkrachten (1) 

Hoe ervaart u de lessen over Zippy’s Vrienden 

U behoort tot de leerkrachten die momenteel de Zippy-lessen aan kinderen 

aanbiedt. Omdat we benieuwd zijn naar uw ervaringen tot nu toe, hierbij 

een vriendelijk verzoek om onderstaande lijst in te vullen. Graag het 

antwoord aankruisen dat het meest met uw opvatting overeenkomt. Als u de vragenlijst op de 

computer invult, kunt u het hokje vervangen door een kruisje of uw antwoord arceren/ een 

andere kleur geven. 
 

 

 

Naam: ______________________________________________________________ 

 

School:____________________________________________  Groep:____________ 

 

 

Als het goed is heeft u nu module 1 en 2 (bijna) afgerond. 

 

1a. Heeft u de algemene handleiding voor leerkrachten gelezen? 

� Ja, helemaal  � graag vraag 1b invullen 
� Ja, gedeeltelijk � graag vraag 1b invullen 
� Nee, helemaal niet � ga door naar vraag 2 

 

1b. Wat is uw mening over deze algemene handleiding? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Heeft u de lessen volgens de instructies uitgevoerd? 

� Ja, alle lessen  � ga door naar vraag 5 
� Nee, niet alle lessen 

� Nee, geen enkele les 

 

3. Kunt u aangeven welke les(sen) u niet volgens de instructies heeft uitgevoerd? 

- Module 1: �  les 1 �  les 2 �  les 3 �  les 4 

- Module 2: �  les 1 �  les 2 �  les 3 �  les 4 

 

4. Kunt u aangeven waarom u de les(sen) niet volgens de instructies heeft uitgevoerd?  

En hoe u de les dan wel heeft uitgevoerd? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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5. Vond u de instructies over het algemeen bruikbaar? 
� Ja 

� Soms 

� Nee  

 

6. Vond u de instructies over het algemeen duidelijk? 
� Ja 

� Soms 

� Nee  

 

7. Welke oefeningen in modules 1 & 2 gingen goed? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

8. Welke oefeningen in modules 1 & 2 waren moeilijker om uit te voeren en waarom? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

9. Wat heeft u gedaan om de Zippy-lessen te onderscheiden van het reguliere programma?  

(bv. Zippy-hoek ingericht, liedje gemaakt, spelletje bedacht, model van Zippy gemaakt etc.) 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

10. Hoe vindt u de Zippy-lessen over het algemeen gaan in de klas? 

� Uitstekend 

� Goed 

� Gaat wel 

� Niet zo goed 

� Slecht 

 

11. In het algemeen, hoe ervaren de kinderen in uw klas de Zippy-lessen? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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12. Hebben alle kinderen in uw klas een inbreng tijdens de Zippy-lessen en doen zij allemaal mee 

aan de oefeningen? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

13a. Heeft u het bijgeleverde materiaal gebruikt? (vertelplaten, situatiekaarten, posters, 

feedbackformulieren etc.) 

� Ja 

� Soms 

� Nee  

 

13b. Zo nee, wat heeft u niet gebruikt en waarom niet? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

14a. Krijgt u genoeg ruimte en ondersteuning van uw school om Zippy’s Vrienden uit te voeren? 

� Ja 

� Soms 

� Nee  

 

14b. Heeft u suggesties om dit te verbeteren? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

15. Heeft u (of één van uw collega’s) al gemerkt dat de Zippy-lessen effect hebben op de 

kinderen in de klas? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

a) Ziet u effecten in de totale groep?  

b) Ziet u verschillen tussen individuele kinderen?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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16. Hoe heeft u/ uw school uw collega’s (incl. niet-onderwijzend personeel) betrokken en 

geïnformeerd over Zippy’s Vrienden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

� Dat is niet gebeurd 

� Via een (nieuws)brief 

� Via email 

� Tijdens overleg 

� Direct persoonlijk 

� Anders namelijk:   

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

17. Heeft u de ouders over Zippy’s Vrienden geïnformeerd? 

� Ja  � ga door naar vraag 18 
� Nee, maar dat gaan we wel doen in maand ______________ � ga door naar vraag 19 
� Nee, dat zijn we ook niet van plan � ga door naar vraag 19 
 

18. Op welke manier(en) heeft u de ouders over Zippy’s Vrienden geïnformeerd? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

� Via een brief  

� Met een stukje in de nieuwsbrief 

� Op een algemene ouderbijeenkomst 

� Op een ouderbijeenkomst speciaal over Zippy’s Vrienden 

� Met de Gids voor ouders over Zippy’s Vrienden 

� Persoonlijk door leerkracht geïnformeerd 

� Anders namelijk: 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

19. Hoeveel tijd heeft u gemiddeld nodig voor het voorbereiden van een les? 

� Minder dan 5 minuten 

� 5-10 minuten 

� 10-15 minuten 

� 15-30 minuten 

� Meer dan 30 minuten 
 

20. Het lesmateriaal is ontwikkeld voor een les van ongeveer 45 tot 50 minuten.  

Lukt het u om de les binnen deze tijd af te ronden? 

� Ja, ik heb vaak minder tijd nodig 

� Ja, ik heb deze tijd precies nodig  

� Nee, ik heb vaak meer tijd nodig 
 

21. Hoeveel tijd heeft u gemiddeld nodig voor het invullen van het logboek per les? 

� Minder dan 5 minuten 

� 5-10 minuten 

� 10-15 minuten 

� Meer dan 15 minuten 
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22a. Wat vindt u van de begeleiding bij het programma Zippy’s Vrienden? 

� Goed 

� Voldoende 

� Onvoldoende 

 

22b. Heeft u suggesties om dit te verbeteren? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Indien u nog opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij dat graag. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 

Wilt u de ingevulde vragenlijst mailen naar Roxana Asmus: 

 asmusr@ggd.rotterdam.nl 

 

 

Of opsturen naar (geen postzegel nodig): 

GGD Rotterdam-Rijnmond 

Cluster Jeugdbeleid, Sectie interventieontwikkeling 

T.a.v.: Roxana Asmus 

Antwoordnummer 1722 

3000 VB Rotterdam 
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Vragenlijst leerkrachten (2) 

Hoe ervaart u de lessen over Zippy’s Vrienden 

U behoort tot de leerkrachten die momenteel de Zippy-lessen aan kinderen 

aanbiedt. Omdat we benieuwd zijn naar uw ervaringen tot nu toe, willen we 

u vragen onderstaande lijst in te vullen.  

Graag het antwoord aankruisen dat het meest met uw opvatting overeenkomt. Uw antwoorden 

zijn belangrijk voor de evaluatie en bijstelling van het programma. 

Als u de vragenlijst op de computer invult, kunt u het hokje vervangen door een kruisje of uw 

antwoord arceren/ een andere kleur geven. 
 

 

 

Naam: 

 

School: 

 

 

Groep: 

 

 

Als het goed is heeft u nu module 3 en 4 (bijna) afgerond. 

 

1. Heeft u de lessen volgens de instructies uitgevoerd? 

� Ja, alle lessen   � ga door naar vraag 4 
� Nee, niet alle lessen 

� Nee, geen enkele les 

 

2. Kunt u aangeven welke les(sen) u niet volgens de instructies heeft uitgevoerd? 

- Module 3: �  les 1 �  les 2  �  les 3  �  les 4 

- Module 4: �  les 1 �  les 2  �  les 3  �  les 4 

 

3. Kunt u aangeven waarom u de les(sen) niet volgens de instructies heeft uitgevoerd?  

En hoe u de les dan wel heeft uitgevoerd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke oefeningen in modules 3 & 4 gingen goed? 
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5. Welke oefeningen in modules 3 & 4 waren moeilijker om uit te voeren en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hoe vindt u de Zippy-lessen over het algemeen gaan in de klas? 

� Uitstekend 

� Goed 

� Gaat wel 

� Niet zo goed 

� Slecht 

 

7. In het algemeen, hoe ervaren de kinderen in uw klas de Zippy-lessen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hebben alle kinderen in uw klas een inbreng tijdens de Zippy-lessen en doen zij allemaal mee 

aan de oefeningen? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Heeft u (of één van uw collega’s) al gemerkt dat de Zippy-lessen effect hebben op de 

 kinderen in de klas? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

c) Ziet u effecten in de totale groep?  

d) Ziet u verschillen tussen individuele kinderen?  
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10. Hoeveel tijd heeft u gemiddeld nodig voor het voorbereiden van een les? 

� Minder dan 5 minuten 

� 5-10 minuten 

� 10-15 minuten 

� 15-30 minuten 

� Meer dan 30 minuten 

 

 

11. Het lesmateriaal is ontwikkeld voor een les van ongeveer 45 tot 50 minuten.  

Lukt het u om de les binnen deze tijd af te ronden? 

� Ja, ik heb vaak minder tijd nodig 

� Ja, ik heb deze tijd precies nodig  

� Nee, ik heb vaak meer tijd nodig 

 

 

12a. Heeft u het bijgeleverde materiaal voor module 3 & 4 gebruikt? (vertelplaten, 

situatiekaarten, posters, evaluatieformulieren etc.) 

� Ja 

� Soms 

� Nee  

 

 

12b. Zo nee, wat heeft u niet gebruikt en waarom niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13a. In de instructies van het programma wordt gevraagd om aan het einde van elke les de 

 evaluatieformulieren uit te delen, de kinderen deze in te laten vullen en vervolgens in de 

 kring een aantal kinderen te vragen of zij willen vertellen wat zij hebben ingevuld en 

 waarom? Volgt u deze instructies? 

� Ja 

� Soms  � ga door naar 13b 
� Nee, ik gebruik de formulieren helemaal niet  � ga door naar 13c 
� Nee, ik gebruik het op een andere manier   � ga door naar 13d 

 

 

13b. Wat zijn uw overwegingen hierbij? 
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13c. Waarom gebruikt u het evaluatieformulier niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13d. Op welke manier gebruikt u het evaluatieformulier en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Voor volgend schooljaar overwegen we om de potloden en de Zippy-kaartjes niet meer in het 

pakket op te nemen. De poppetjes, kronen en het certificaat willen wij als kopieerblad aan 

het pakket toevoegen. Blijft het pakket werkbaar voor u als we deze wijzigingen 

doorvoeren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Gebruikt u ook een ander programma voor sociaal emotionele vaardigheden (of heeft u 

een  ander programma gebruikt)? 

  a)  Zo ja, welk programma?  

b)  Hoe lang al?  

c)  Wat zijn de verschillen met Zippy’s vrienden? 
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16.  Heeft u / heeft uw school al besloten om volgend jaar door te gaan met Zippy’s Vrienden? 

 Zo ja, voor welke (leeftijds)groepen? En gaan er ook andere collega’s meedoen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog enkele vragen ter voorbereiding op module 5 & 6. 

 

17a. Bent u van plan om in les 3 van module 5 een begraafplaats te bezoeken? 

� Ja   � ga door naar vraag 17b 
� Weet ik nog niet 

� Nee   � ga door naar vraag 17c 
 

17b. Zo ja, wie gaat er mee als begeleiding (meerdere antwoorden mogelijk). 

� Ikzelf 

� Andere leerkracht 

� IB-er 

� Ouder(s) 

� Iemand anders, namelijk:  
 

 

 

 

 

17c. Zo nee, waarom niet en op welke manier gaat u de les dan invullen? 
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Indien u nog opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij dat graag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar op de instructies en voorstellen voor tekstuele wijzigingen zijn van harte 

welkom en kunt u doorsturen naar onderstaand emailadres of antwoordnummer. 

 

 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

Wilt u de ingevulde vragenlijst mailen naar Roxana Asmus:  

asmusr@ggd.rotterdam.nl 
 
 

 

Of opsturen naar (geen postzegel nodig): 

GGD Rotterdam-Rijnmond 

Cluster Jeugdbeleid, Sectie interventieontwikkeling 

T.a.v.: Roxana Asmus 

Antwoordnummer 1722 

3000 VB Rotterdam 
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Vragenlijst leerkrachten (3) 

Hoe ervaart u de lessen over Zippy’s Vrienden 

U behoort tot de leerkrachten die momenteel de Zippy-lessen aan kinderen 

aanbiedt. Omdat we benieuwd zijn naar uw ervaringen tot nu toe, willen we 

u vragen onderstaande lijst in te vullen.  

Graag het antwoord aankruisen dat het meest met uw opvatting overeenkomt. Uw antwoorden 

zijn belangrijk voor de evaluatie en bijstelling van het programma. 

Als u de vragenlijst op de computer invult, kunt u het hokje vervangen door een kruisje of uw 

antwoord arceren/ een andere kleur geven. 
 

 

 

Naam: 

 

School: 

 

 

Groep: 

 

 

Als het goed is heeft u nu module 5 en 6 (bijna) afgerond. 

 

1. Heeft u de lessen volgens de instructies uitgevoerd? 

� Ja, alle lessen   � ga door naar vraag 4 
� Nee, niet alle lessen 

� Nee, geen enkele les 

 

 

2. Kunt u aangeven welke les(sen) u niet volgens de instructies heeft uitgevoerd? 

- Module 5: �  les 1 �  les 2  �  les 3  �  les 4 

- Module 6: �  les 1 �  les 2  �  les 3  �  les 4 

 

 

3. Kunt u aangeven waarom u de les(sen) niet volgens de instructies heeft uitgevoerd?  

En hoe u de les dan wel heeft uitgevoerd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke oefeningen in modules 5 & 6 gingen goed? 
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5. Welke oefeningen in modules 5 & 6 waren moeilijker om uit te voeren en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hoe vindt u de Zippy-lessen over het algemeen gaan in de klas? 

� Uitstekend 

� Goed 

� Gaat wel 

� Niet zo goed 

� Slecht 

 

 

7. In het algemeen, hoe ervaren de kinderen in uw klas de Zippy-lessen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hebben alle kinderen in uw klas een inbreng tijdens de Zippy-lessen en doen zij allemaal mee 

aan de oefeningen? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Heeft u (of één van uw collega’s) al gemerkt dat de Zippy-lessen effect hebben op de 

 kinderen in de klas? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

e) Ziet u effecten in de totale groep?  

f) Ziet u verschillen tussen individuele kinderen?  
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10. Hoeveel tijd heeft u gemiddeld nodig voor het voorbereiden van een les? 

� Minder dan 5 minuten 

� 5-10 minuten 

� 10-15 minuten 

� 15-30 minuten 

� Meer dan 30 minuten 

 

 

11. Het lesmateriaal is ontwikkeld voor een les van ongeveer 45 tot 50 minuten.  

Lukt het u om de les binnen deze tijd af te ronden? 

� Ja, ik heb vaak minder tijd nodig 

� Ja, ik heb deze tijd precies nodig  

� Nee, ik heb vaak meer tijd nodig 

 

 

12a. Heeft u het bijgeleverde materiaal voor module 5 & 6 gebruikt? (vertelplaten, 

situatiekaarten, posters, evaluatieformulieren etc.) 

� Ja 

� Soms 

� Nee  

 

 

12b. Zo nee, wat heeft u niet gebruikt en waarom niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13a. Heeft u voor les 3 van module 5 een begraafplaats bezocht? 

� Ja   � ga door naar vraag 13b 
� Nee, maar dat ga ik nog wel doen  � ga door naar vraag 13b 
� Nee   � ga door naar vraag 13c 

 

 

13b. Wie is er mee gegaan (gaat er mee) als begeleiding (meerdere antwoorden mogelijk). 

� Ikzelf 

� Andere leerkracht 

� IB-er 

� Ouder(s) 

� Iemand anders, namelijk:  
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13c. Zo nee, waarom niet en op welke manier heeft u de les ingevuld? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Heeft u / heeft uw school al besloten om volgend jaar door te gaan met Zippy’s Vrienden? 

a) Zo ja, voor welke (leeftijds)groepen? En gaan er ook andere collega’s meedoen? 

b) Zo niet, wat zijn dan de redenen en/of overwegingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15a. Als u terugkijkt naar de training in januari hebt u het gevoel dat u voldoende getraind 

bent  om het programma te onderwijzen? 

� Ja  

� Nee 

� Weet ik niet/ geen mening 

 

 

15b. Heeft u ideeën/ suggesties om de training te kunnen verbeteren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16a. Heeft u de tussenevaluatie-bijeenkomsten als zinvol en waardevol ervaren? 

� Ja   � ga door naar vraag 16b 
� Nee  � ga door naar vraag 16c 
� Weet ik niet/ geen mening  � ga door naar vraag 16b of 16c 
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16b. Zo ja: 

- Aan welke aspecten van de tussenevaluaties hebt u het meest gehad? 

- Aan welke aspecten van de tussenevaluaties hebt u het minst gehad? 

- Hebt u ideeën/ suggesties voor verbeteringen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16c. Zo nee: 

- Waarom niet en hebt u suggesties voor verbeteringen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Hoe beoordeelt u de algehele begeleiding van de pilot Zippy’s Vrienden? 

� zeer onvoldoende 

� onvoldoende 

� voldoende 

� goed 

� uitstekend 

 

 

18. Hoe beoordeelt u de begeleiding/ organisatie van de tussenevaluatie-bijeenkomsten? 

� zeer onvoldoende 

� onvoldoende 

� voldoende 

� goed 

� uitstekend 

 

 

19a. Kunt u het programma aan collega’s aanbevelen? 

� Ja  

� Nee 

� Weet ik niet/ geen mening 
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19b. Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij dat graag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar op de instructies en voorstellen voor tekstuele wijzigingen zijn van harte 

welkom en kunt u doorsturen naar onderstaand emailadres of antwoordnummer. 

 

 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

 

Wilt u de ingevulde vragenlijst mailen naar Roxana Asmus:  

asmusr@ggd.rotterdam.nl 
 

 

 

Of opsturen naar (geen postzegel nodig): 

GGD Rotterdam-Rijnmond 

Cluster Jeugdbeleid, Sectie interventieontwikkeling 

T.a.v.: Roxana Asmus 

Antwoordnummer 1722 

3000 VB Rotterdam 
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Vragenlijst leerkrachten (4) 

Hoe denkt u als leerkracht over Zippy’s Vrienden 

U behoort tot de leerkrachten die de Zippy-lessen aan kinderen hebben 

aangeboden. Omdat we benieuwd zijn welk effect het programma wellicht op 

u heeft gehad, hierbij een vriendelijk verzoek om onderstaande lijst in te vullen. Zet een kruisje 

in de kolom die het meest met uw opvatting overeenkomt.  

 

 

Z.o.z. 
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1 
Sinds het Zippy-programma vind ik dat ik beter in staat ben om kinderen te 

helpen om met moeilijke onderwerpen om te gaan.     
     

2 
Door het Zippy-programma ben ik me bewuster geworden van het belang om 

naar opvattingen van kinderen te luisteren. 
     

3 Ik had weinig steun aan de opzet en de structuur van  het Zippy-programma       

4 
Ik heb minder moeite om kinderen mijn gevoelens te tonen sinds ik het Zippy-

programma heb onderwezen. 
     

5 Ik vond het niet leuk om het Zippy-programma te onderwijzen.      

6 
Sinds ik de Zippy-training heb gegeven, kan ik kinderen beter helpen om zelf 

naar oplossingen voor hun problemen te zoeken. 
     

7 
Ik gebruik nu een aantal strategieën uit het Zippy-programma om mijn eigen 

problemen op te lossen. 
     

8 
Ik heb door de Zippy-lessen niets nieuws geleerd over de kinderen in mijn 

groep. 
     

9 
Een resultaat van het Zippy-programma is dat we als klas dezelfde taal spreken 

om over dagelijkse problemen te praten. 
     

10 
Mijn vaardigheden om met de kinderen gevoelige kwesties te bespreken, zijn 

door het Zippy-programma niet verbeterd.  
     

11 Door het Zippy-programma is de sfeer in mijn klas beter geworden.      

12 Het Zippy-programma heeft mijn interesse in kinderpsychologie niet vergroot.      

13 Door het Zippy-programma heb ik de kinderen in mijn groep beter leren kennen.      

14 
Ik heb het gevoel dat ik door het onderwijzen van de Zippy-lessen een betere 

leerkracht ben geworden. 
     

15 
Zippy's Vrienden heeft me handvaten gegeven om kinderen te helpen met het 

oplossen van problemen. 
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Waarom heeft u/ uw school besloten om Zippy’s Vrienden aan te bieden in uw klas(sen)? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Heeft u nog vragen/ opmerkingen? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Naam: ________________________________________________________________ 

 

School:_____________________________________________ Groep:_____________ 

 

Datum: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Vragenlijst ouders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Uw zoon of dochter doet op school mee aan het lesprogramma ‘Zippy’s Vrienden’. Dit is een 

programma waarbij jonge kinderen (5-7 jaar) verschillende strategieën leren om beter met 

moeilijkheden om te gaan en om goede relaties met anderen te onderhouden.  

 

Zippy’s Vrienden is ontwikkeld in Engeland en wordt in 16 landen verdeeld over de hele wereld 

uitgevoerd. Zippy’s Vrienden is dit schooljaar gestart in Nederland op 14 scholen in Rotterdam en 

Den Haag. De GGD Rotterdam-Rijnmond en Stichting KEC (Kids en Emotionele Competenties) zijn 

verantwoordelijk voor de introductie in Nederland en doen onderzoek naar de ervaringen met dit 

programma.  

 

Wij willen graag weten hoe ouders/ verzorgers over het programma denken. Wij stellen het zeer 

op prijs als u enkele vragen wilt beantwoorden. Uw antwoorden zijn belangrijk voor de evaluatie, 

bijstelling en landelijke invoering van Zippy’s Vrienden. 

 

U kunt de ingevulde vragenlijst weer inleveren bij de leerkracht. Alvast bedankt voor het 

invullen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Roxana Asmus, GGD Rotterdam-Rijnmond 

Marion Panis, Stichting KEC 
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Vragenlijst ouders Zippy’s Vrienden 

 

 

 

Naam van de school: ___________________________________   Groep: _______________ 
 

 

 

 

1. Op welke manier(en) heeft u van de school informatie over Zippy’s Vrienden gekregen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
� Ik heb geen informatie gekregen 

� Een brief van de school 

� Een stukje in de nieuwsbrief 

� Algemene ouderbijeenkomst 

� Ouderbijeenkomst speciaal over Zippy’s Vrienden 

� Gids/ Folder voor ouders over Zippy’s Vrienden 

� Persoonlijk door leerkracht geïnformeerd 

� Anders namelijk: 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 
 

2. Heeft u de gids/ folder voor ouders over Zippy’s Vrienden gelezen? 

� Ik heb geen gids/ folder gekregen � ga door naar vraag 4 
� Nee, niet gelezen � ga door naar vraag 4 
� Ja, gedeeltelijk gelezen 

� Ja, helemaal gelezen 

 

 

3. Welk rapportcijfer geeft u de gids/ folder over Zippy’s Vrienden? (cijfer omcirkelen) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Op de Engelstalige website www.partnershipforchildren.org.uk is meer informatie over Zippy’s 

Vrienden (Zippy’s Friends) te vinden. Specifieke informatie op deze website voor ouders is: 

- De Gids voor ouders in het Nederlands en 21 andere talen; 

- In het Engels: activiteiten en spelletjes (games and activities) die ouders thuis met hun 

kind kunnen doen in aanvulling op de Zippy-lessen op school. 

 

 

4. Heeft u de (Engelstalige) website van Zippy’s Friends bezocht? 

� Ja  � ga door naar vraag 5 

� Nee, maar dat wil ik nog wel doen  � ga door naar vraag 6 

� Nee en dat ben ik ook niet van plan  � ga door naar vraag 6 

 
 

5. Heeft u de 'games and activities for parents' uitgevoerd? 

� Ja   

� Nee, maar dat wil ik nog wel doen 

� Nee en dat ben ik ook niet van plan 

 

 

6. Zou u de website bezoeken als deze in het Nederlands beschikbaar is? 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet  

 

 

7. Vindt u dat ouders meer bij Zippy’s Vrienden betrokken moeten worden? 

� Ja 

� Nee 

� Geen mening 

 

 

8. Heeft uw kind thuis over Zippy’s Vrienden verteld? 

� Ja 

� Nee 

� Weet ik niet meer 

 

 

Zo ja, kunt u een voorbeeld noemen? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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9. Denkt u dat uw kind iets aan Zippy’s Vrienden heeft gehad? 

� Ja 

� Nee 

� Geen mening 

 

 

Zo ja, waaraan merkt u dit of heeft u dit gemerkt? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

10. Vindt u het belangrijk dat Zippy’s Vrienden een vast onderdeel wordt van het lesprogramma? 

� Ja 

� Nee 

� Geen mening 

 

 

Indien u nog opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij dat graag. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

 

Wilt u de vragenlijst weer inleveren bij de leerkracht? 
 

 

Of opsturen naar (geen postzegel nodig): 

GGD Rotterdam-Rijnmond 

Cluster Jeugdbeleid, Sectie interventieontwikkeling 

T.a.v.: Roxana Asmus 

Antwoordnummer 1722 

3000 VB Rotterdam 
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