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Dit rapport biedt u een overzicht van de voornaamste filterresultaten van Pestindicator volgens leerlingen. Dit 
gebeurt zowel op basis van domeinen als van stellingen. Dit rapport geeft feedback van de eigen resultaten in 
vergelijking met relevante benchmarks.

Toegepaste filters
Domeinen Pestindicator volgens leerlingen
Periode Van 1 augustus 2020 t/m 25 maart 2021
Weergegeven onderdelen Respondentinformatie - uitsplitsing op respondenttype,  

Domeinen - overzicht domeinscores,  Stellingen - overzicht stelling
Vraagweergave Standaard [Nederlands]
Benchmark Volledige benchmark
Aantal decimalen 2
Grafische weergave Zonnetje/wolkje
Risico Weergeven
Uitsplitsing naar Schooltype
Filter eigen resultaten op
- Bestuur Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o.

Overzicht domeinen
Overzicht domeinen Score BM Risico

Pestindicator volgens leerlingen 9,52 9,49 2,00 %

Inzicht domein Pestindicator volgens leerlingen

Stellingen Pestindicator volgens leerlingen Score BM

4 Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op school? (Bijvoorbeeld klas, 
schoolplein, kantine, wc’s, gang.) *

9,37 9,35

5 Ik ben de afgelopen maanden gepest door klasgenoten.* 9,55 9,52

6 Ik ben de afgelopen maanden gepest door leerlingen uit andere klassen.* 9,64 9,59

Verdieping domein Pestindicator volgens leerlingen

Respondentgroepen (aantallen en percentages)

Respondenttype Aantal Percentage

Leerling 777 100,00 %

777
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Legenda rapportage

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal onderdelen van een rapportage. Als u meer wilt weten over 
het opvragen van resultaten, ga dan naar Help / Resultaten.
Berekening domeinscore: de scores van elke stelling worden omgerekend naar een 10-puntschaal. Vervolgens 
wordt van elke stelling het gemiddelde berekend. Daarna wordt van deze kengetallen het ongewogen 
gemiddelde berekend van de geselecteerde respondenten.
Representativiteit: voor het berekenen van de representativiteit worden gangbare statistische formules 
gebruikt. De aantallen worden wekelijks bijgewerkt met de meest recente data uit het leerlingvolgsysteem.
Zie voor uitleg: Berekeningen – Representativiteit
Grafische weergave: of een score een zonnetje of wolkje (blokjes of klavertjes) krijgt, wordt per domein/stelling 
bepaald. Daarvoor wordt gekeken naar het aantal deelnemende scholen of geëvalueerden. Er zijn 5 categorieën 
met elk een bereik van 20% van de scores. De totale hoeveelheid scholen dan wel geëvalueerden bepaalt de 
aantallen per categorie.
Zie voor uitleg: Berekeningen – Algemeen.
Risicogetal: een risicogetal van een domein wordt berekend als 25% van de stellingen van dat domein een 
negatief antwoord krijgt van een respondent. Als van 50 respondenten 10 respondenten bij 2 stellingen een 
negatief antwoord geven op een domein van 5 stellingen, dan is het risicogetal 20%.
Zie voor de berekening: Berekeningen - Risicogetal.
Uitsplitsingen: een uitsplitsing geeft de scores uitgesplitst weer van de eigen selectie. Zie voor de indelingsopties 
de handleiding Vrije Rapportage, Uitsplitsing naar groepen.
CW Docent door leerling: voor het opvragen van resultaten van dit onderzoek is een aparte uitleg geschreven 
met voorbeelden.
Zie voor uitleg: CW Docent door leerling - rapport opvragen (enkele voorbeelden).
Andere informatiebronnen: zie de vraagtekens rechtsboven op de pagina’s waar u resultaten opvraagt. Verder:
Help / Resultaten: allerlei handleidingen en uitleg over het opvragen van resultaten.
Help / Veelgestelde vragen: categorie Resultaten
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