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Inleiding: 

 

“Pestkop verhuist van schoolplein naar Internet”, kopte een krantenartikel van de Volkskrant 

op 30 oktober jongstleden. Op Internet worden negatieve uitspraken over klasgenootjes 

geplaatst, die vervolgens door iedereen gelezen worden, of tijdens een computerles op school 

verschijnt op de computer van elke leerling ineens “ Iris is een hoer”. Ook pesten via sms 

berichten rukt op, zo kreeg een 12-jarig meisje een anonieme sms dat haar moeder was 

overleden. Eenmaal in het ziekenhuis bleek het vals alarm. Bijna één op de vijf kinderen is 

weleens via de e-mail gepest. Deze vorm van pesten met behulp van digitale 

communicatiemiddelen is een nieuwe uitingsvorm van een aloud fenomeen. Het pesten van 

kinderen op scholen vindt al jarenlang plaats en is een grootschalig en aanhoudend probleem. 

Met name kinderen die opvallen, bijvoorbeeld door hun gedrag of uiterlijk, zijn vaak 

slachtoffer. Stichting Nationaal Fonds voor het Gehandicapte Kind (Stinafo) komt speciaal op 

voor gehandicapte kinderen die gepest worden, omdat zij vaak worden blootgesteld aan 

herhaaldelijke verbale en fysieke mishandeling door klasgenoten. Een voorbeeld is het geval 

van Marit, die in haar rolstoel over het schoolplein werd geduwd, net zolang totdat ze 

omkieperde en vervolgens alleen werd achtergelaten. Ook werd haar dikwijls treiterig 

gevraagd: “Waarom leef jij eigenlijk?” 

Duidelijk is dat pesten veel verschillende uitingsvormen kent, variërend van negeren 

en uitsluiten tot extremere vormen als uitschelden en fysiek geweld. Op vrijwel elke school 

vindt pesten in een bepaalde mate plaats. Ook al vindt pestgedrag al vele tientallen jaren 

plaats, lange tijd werd het beschouwd als iets normaals en werd er weinig aan gedaan om het 

te verminderen. Pas in de jaren zeventig werd het door de Noorse onderzoeker Dan Olweus 

erkend als een serieus probleem en heeft hij systematisch onderzoek verricht naar de effecten 

en prevalentie van pesten op scholen. Sindsdien is er ook in andere landen veel onderzoek 

verricht en zijn er interventieprogramma’s ontwikkeld voor scholen om het probleem tegen te 

gaan. Maar wat verstaat men precies onder pesten? De meest gebruikte en algemeen 

geaccepteerde definitie van pesten is: iemand die herhaaldelijk gedurende een tijd wordt 

blootgesteld aan negatieve acties van de kant van een of meer anderen (Olweus, 1995). Drie 

basiskenmerken van pesten zijn: 1. er is sprake van agressief gedrag, 2. het vindt plaats over 

een langere periode en 3. er is sprake van een ongelijke machtsverdeling tussen dader en 

slachtoffer (Elinoff, Chafouleas & Sassu, 2004). Deze ongelijke machtsverdeling heeft als 

gevolg dat het slachtoffer niet goed in staat is om zichzelf te verdedigen. 
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Deze definitie van pesten vraagt om enige verheldering wat precies onder negatieve acties 

worden verstaan, want ‘negatieve acties’ zijn wat vage en niet-operationele termen. Uit de 

drie bovengenoemde basiskenmerken, zou je kunnen opmaken dat onder negatieve acties, 

agressief gedrag wordt verstaan, aangezien agressief gedrag een voorwaarde voor pesten is. 

Een definitie van agressief gedrag die veel wordt gebruikt is die van Baron en Richardson 

(1994, uit Krahé, 2001); elke vorm van gedrag uitgevoerd met de bedoeling een ander levend 

wezen pijn te doen of te beschadigen, welke gemotiveerd is zo’n behandeling te ontwijken. 

Pestgedragingen kunnen zowel fysiek zijn (zoals duwen, schoppen, in elkaar slaan), als 

verbaal (zoals uitschelden) en ook sociale uitsluiting valt onder pesten (Elinoff et al., 2004). 

Pesten zou gezien kunnen worden als een specifieke vorm van agressief gedrag, elke vorm 

van pesten is agressief gedrag, maar slechts een deel van agressieve gedragingen vallen onder 

het kopje pesten. 

In de regel zijn kinderen die gepest worden angstig, teruggetrokken en fysiek minder 

sterk dan hun leeftijdsgenoten. Kinderen die zelf pesten daarentegen zijn doorgaans sterk, 

dominant en assertief van aard. Geschat wordt dat tussen de 15 en 20 procent van de 

schoolgaande kinderen op een bepaald punt in hun schoolcarrière te maken krijgen met 

pesten. 

Pesten heeft in veel gevallen een grote negatieve impact op het gepeste kind, welke 

een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg kan staan. Effecten kunnen zich onder 

andere uiten in hogere kans op depressie, eenzaamheid, angstgevoelens, afwijzing door 

leeftijdsgenoten en school gerelateerde problemen, zoals absentie (Kochenderfer-Ladd & 

Skinner, 2002). De gevolgen van pesten kunnen heel groot zijn, zo zijn er gevallen bekend 

waarin het gepeste kind zijn dader vermoord heeft. In zulke gevallen heeft pesten niet alleen 

gevolgen voor de betrokkenen maar voor de hele school en gemeenschap waarin het 

fenomeen zich voordoet. Het is uitermate belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school, 

zodat ze optimaal kunnen presteren (Elinoff et al., 2004). Omdat pesten een zo 

veelvoorkomend probleem is met verstrekkende gevolgen is het van groot belang te zoeken 

naar mogelijke oplossingen voor het probleem. In dit paper zal een antwoord gezocht worden 

op de vraag: Wat zijn effectieve manieren waarop scholen en kinderen zelf het probleem van 

pesten op school kunnen aanpakken? 

Bij het komen tot een antwoord zal eerst aandacht besteed worden aan de oorzaken 

van pestgedrag. In hoofdstuk 1 worden oorzaken van pesten besproken, in de eerste paragraaf 

gaat de aandacht uit naar oorzaken op het niveau van de school, paragraaf 2 richt zich op 

oorzaken op daderniveau en in paragraaf drie wordt gekeken naar oorzaken van pesten die 
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voortkomen uit de slachtoffers. Deze oorzaken dienen als basis voor hoofdstuk 2, waarin 

wordt onderzocht hoe pesten kan worden aangepakt: de oplossingen voor het probleem. Deze 

oplossingen worden onderverdeeld in preventieve maatregelen en maatregelen achteraf. Het 

hoofdstuk begint met de behandeling van preventieve maatregelen. De eerste paragraaf richt 

zich op het niveau van de school, vervolgens wordt ingezoomd op het niveau van daders en in 

de derde paragraaf op slachtofferniveau. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over 

maatregelen achteraf, waarin dezelfde indeling wordt gehanteerd. Deze indeling wordt 

gehanteerd, met als doel breed te beginnen en vervolgens specifieker te worden. De nadruk op 

daderniveau zal liggen op acties die vanuit de school georganiseerd kunnen worden, terwijl 

bij de bespreking van oplossingen aan de kant van de slachtoffers met name aandacht besteed 

zal worden aan wat kinderen zelf kunnen doen en hoe zij het best met het pestgedrag om 

kunnen gaan. Dit is dus meer symptoombestrijding, terwijl aan de daderkant ook preventief 

veel aan het probleem gedaan kan worden. In hoofdstuk 3 worden alle besproken oplossingen 

geïntegreerd om te komen tot een zinvol interventieprogramma. Bestaande interventies 

worden besproken en geëvalueerd. In de conclusie wordt een helder antwoord op de 

vraagstelling geformuleerd. Ook komen kanttekeningen bij besproken artikelen en 

onderzoeken aan bod en afgesloten wordt met een bespreking van de maatschappelijke 

relevantie van de uitkomsten van dit literatuuronderzoek. 

 

Hoofdstuk 1: Waarom pesten kinderen elkaar? 

Schoolniveau 
 
Op sommige scholen wordt meer gepest dan op andere scholen. De kans om op een bepaalde 

school gepest te worden kan maar liefst vijf keer groter zijn dan op een andere school 

(Macklem, 2003). Hoe komt dat? Zitten op bepaalde scholen simpelweg agressievere 

kinderen of kan het klimaat dat heerst op een school leiden tot meer of minder pestgedrag? 

Oorzaken van pesten werden lange tijd alleen gezocht in kenmerken van daders en 

slachtoffers en de gezinssituatie, maar aangezien het grootste deel van pestincidenten op 

school plaatsvindt is het ook van belang om te kijken naar de mogelijke rol die de school 

speelt bij het ontstaan van pestgedrag. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke factoren 

die ertoe bijdragen dat op een school wordt gepest. Vervolgens worden enkele onderzoeken 

naar dergelijke factoren uitgebreider besproken. 

Smith en Sharp (in Yoneyama  & Naito, 2003) stellen dat pesten met name een probleem is in 

sociale groepen met weinig supervisie en een duidelijke machtsverdeling. Maar ook op 
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scholen die een erg strikt en streng beleid hanteren, is de kans op pesten groter (Macklem, 

2003). Askew (in Yoneyama et al., 2003) stelt dat pesten deels het gevolg is van de structuur 

en organisatie van een school. Scholen die autoritair zijn en een straffende en disciplinaire 

aanpak hanteren gebaseerd op het gebruik van agressie, macht, controle en een hiërarchische 

en competitieve ethos, hebben als gevolg dat er veel wordt gepest. Rigby (in Yoneyama et al., 

2003) concludeerde uit onderzoek dat er scholen bestaan met een zogenaamde pestcultuur. 

Doordat leraren zich onzeker voelen en aarzelen om in te grijpen, wordt deze cultuur alleen 

maar sterker. Leraren kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op pestgedrag door 

leerlingen. Pestgedrag kan toenemen, wanneer leraren moeite hebben pesten te herkennen, of 

geen actie ondernemen wanneer het plaatsvindt (Macklem, 2003). Dit gebrek aan ingrijpen 

lijkt samen te vallen met het eerder genoemde tekort aan supervisie, welke tot pesten leidt. 

Samenvattend lijken er twee belangrijke oorzaken te zijn van pestgedrag, namelijk een zeer 

strikt en autoritair beleid op een school en een tekort aan supervisie en ingrijpen door de 

leraren. Deze twee bevindingen lijken tegenstrijdig, omdat zowel een streng als een ‘los’ 

beleid op een school pesten in de hand blijkt te werken. Mogelijk is het zo dat scholen moeten 

zoeken naar een balans tussen strikte regels en kinderen vrij laten om te doen wat ze willen. 

Yoneyamo en Naito (2003) deden onderzoek naar pesten in Japan vanuit een 

sociologisch perspectief. Zij keken naar factoren die een mogelijke bijdrage leverden aan een 

klimaat op school waar pesten veel voorkomt. Allereerst werd gezocht naar een oorzaak in de 

leerling- leraar relatie. Uit een onderzoek onder leraren kwam naar voren dat ongeveer één op 

de drie leraren meent dat wat zij zeggen van invloed is op pestgedrag van leerlingen. Het feit 

dat zij invloed uitoefenen op gedrag van leerlingen is niet per definitie slecht, maar het 

betekent wel dat wanneer zij het verkeerde voorbeeld geven, dit kan leiden tot negatieve 

acties aan de kant van de leerlingen. Een voorbeeld hiervan is wanneer zij een duidelijke 

voorkeur of afkeur voor bepaalde leerlingen uitspreken. Ook slecht luisteren naar leerlingen 

door leraren draagt bij aan een slechte leraar- leerling relatie. Een ander voorbeeld is dat 

leraren zelf kinderen pesten. Dit kan leiden tot een copy-cat effect, dat wil zeggen dat andere 

leerlingen het gedrag van de leraar gaan nabootsen en het kind ook gaan pesten. Dit copy-cat 

effect is een zeer bekend verschijnsel in de sociale psychologie en is met name door Bandura 

uitgebreid onderzocht. Het sociaal leren, zoals hij het noemt, wil zeggen dat het gedrag dat 

mensen vertonen vaak wordt beïnvloed door andere mensen. Als een persoon gedrag bij een 

ander waarneemt, vergroot dit de kans dat hij/zij zelf ook dit gedrag gaat vertonen, het 

zogenaamde modelling effect. Met name personen die een belangrijk deel uitmaken van 

iemands leven, zoals leraren of ouders, kunnen op deze manier veel invloed uitoefenen op 
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gedrag. Een ander voorbeeld van modelling waarnaar werd gekeken was het gebruik van 

fysiek geweld om leerlingen te straffen. Deze uitingsvorm van dominantie door leraren kan 

door leerlingen als gevolg ook worden gebruikt naar andere leerlingen. Modelling speelde 

mogelijk ook een rol bij de eerder besproken bevindingen van Askew. De leraren op 

autoritaire scholen die hij beschrijft gebruiken veel agressie, hetgeen ertoe zou kunnen leiden 

dat kinderen dit gedrag ook gaan toepassen in het contact met medeleerlingen. In dit geval 

leidt het autoritaire schoolbeleid er via het mechanisme modelling toe dat kinderen gaan 

pesten. 

De laatste factor waarop de aandacht werd gericht was de hoge mate van conformiteit 

op Japanse scholen. Primair doel in Japan is om op school van elk kind een “ideale Japanner” 

te maken, het streven is dus ook dat elk kind op elkaar lijkt en aan bepaalde standaarden 

voldoet. Kinderen zijn hier over het algemeen niet tevreden mee, hetgeen pesten tot gevolg 

heeft. Wanneer leerlingen zich onderdrukt en ontevreden voelen, verliezen ze positieve 

verbintenis aan de school, wat resulteert in een agressieve atmosfeer in de klas, en die sfeer 

leidt weer tot pestgedrag (Yoneyamo et al., 2003). Bij het interpreteren van deze resultaten is 

het van belang in gedachte te houden dat de Japanse samenleving in veel opzichten verschilt 

van andere Westerse samenlevingen. Bijvoorbeeld, het gebruik van fysiek geweld door 

leraren is in de meeste Westerse samenlevingen afgeschaft. Ook is de manier van lesgeven in 

veel Westerse samenlevingen minder autoritair, meer “student-centered” en met minder 

strikte regels. Toch geeft het resultaat, dat het sociale klimaat op een school effect heeft op 

pestgedrag door kinderen, aan dat de school een belangrijke factor kan zijn in het verklaren 

van pesten. 

Ook Roland en Galloway (2002) onderzochten de oorzaken van pesten en richtten zich 

op sociale aspecten van scholen en klassen die pesten mogelijk beïnvloeden. De drie 

hypotheses van hun onderzoek waren: 1. Management van de klas door de leraar hangt samen 

met hoeveelheid pestincidenten. 2. De sociale structuur van de klas hangt samen met 

pestgedrag. 3. Management van de klas door de leraar hangt samen met de sociale structuur 

van de klas. Tevens werd gekeken naar familiesituatie van de kinderen. Het onderzoek vond 

plaats in Noorwegen in een provincie met 150.000 inwoners, onder leerlingen van 10 tot 13 

jaar. Data werden verkregen door middel van vragenlijsten, ingevuld door zowel leraren als 

leerlingen. De vier subschalen van Management waren: Zorg voor de leerlingen, Competentie 

in lesgeven, Toezicht op gedrag van leerlingen en Interventie. De sociale structuur van de klas 

werd onderverdeeld in de subschalen: Informele relaties tussen leerlingen, Concentratie op 

schoolwerk en Informele normen. De resultaten toonden aan dat Management een direct 
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effect had op pesten en een indirect effect via Structuur. Familie situatie had geen effect op 

pesten. De grootte van de school en de klas correleerde niet met pesten. Deze resultaten 

suggereren dat de sociale structuur in een klas en de manier van lesgeven van de leraar effect 

hebben op pestgedrag door leerlingen en dat Structuur als het ware het mechanisme is dat tot 

pesten leidt. Toch kan dit niet met zekerheid worden gesteld, aangezien het onderzoek geen 

experiment was en geen controle groep bevatte. Technisch gezien kunnen dus geen causale 

uitspraken worden gedaan ten aanzien van de resultaten.  

Een experiment dat wel oorzaak-gevolg relaties kan aantonen zou er als volgt uit 

kunnen zien: leerlingen worden ad random in twee groepen ingedeeld, waarvan één controle 

groep en één experimentele groep. Voorafgaand aan het onderzoek worden bij de kinderen de 

vragenlijsten afgenomen, die Management en Structuur meten. Vervolgens wordt in de 

experimentele groep de variabele Structuur gemanipuleerd, waarna opnieuw de vragenlijsten 

worden afgenomen bij beide groepen. Wanneer in de experimentele groep bij de tweede 

meting een significant groter verschil in Structuur wordt gevonden ten opzichte van de eerste 

meting en tevens een verschil in pestgedrag, dan kan over een causale relatie worden 

gesproken. Een experiment van soortgelijke aard is een interessante suggestie voor volgend 

onderzoek, hoewel waarschijnlijk tijdrovend en lastig uitvoerbaar. 

Uit bovenstaande is gebleken dat de school een belangrijke oorzaak kan zijn voor 

pestgedrag. Schoolklimaat, supervisie en gedrag van leraren zijn met name naar boven 

gekomen als potentiële oorzaken van pesten. Deze resultaten zijn van belang omdat ze 

mogelijkheden bieden voor interventieprogramma’s. Wanneer men weet waar oorzaken 

liggen van het probleem, is men al een heel eind op weg naar de oplossing. In eerste instantie 

zal men waarschijnlijk menen dat school- en klasgrootte van invloed zijn op pesten, maar dit 

is niet uit onderzoeken gebleken. Interventies kunnen dus beter gericht zijn op onder andere 

leraren instrueren over het probleem, het klimaat op scholen onderzoeken en eventueel 

aanpassen en de mate van supervisie optimaliseren. Interventies op schoolniveau zullen 

verderop uitgebreid aan de orde komen. 

 
 
Daders: 
 
Naast oorzaken van pesten op het niveau van een school, kan ook ingezoomd worden op de 

betrokken kinderen zelf. Het feit dat sommige kinderen overgaan tot het pesten van 

medescholieren, terwijl anderen juist slachtoffer worden of buitenstaander, kan natuurlijk ook 

te maken hebben met individuele kenmerken. Binnen verschillende leeftijdsgroepen 
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identificeerden Miller, Beane en Kraus (1998) een percentage van 7 procent van de kinderen 

als pesters. De vraag waarom deze kinderen de rol van pester aannemen, heeft verschillende 

onderzoekers bezig gehouden. Als oorzaken kan men in eerste instantie denken aan de rol van 

opvoeding, karaktereigenschappen of genetische invloeden op het gedrag van kinderen. 

Alvorens dieper in te gaan op dergelijke oorzaken zal eerst een soort ‘daderprofiel’ worden 

geschetst, zodat duidelijk wordt wat voor soort kinderen pesters doorgaans zijn. 

Miller et al. (1998) beschrijven daders als actieve, energieke kinderen, die vaak snel 

verveeld zijn en jaloers en/of onzeker. Olweus (1995) identificeerde drie typen pesters, te 

weten: de agressieve pester, de angstige pester en de passieve pester. De eerste groep is veruit 

het grootst en kinderen die in deze groep vallen worden gekenmerkt door impulsiviteit, 

positief beeld van geweld, behoefte anderen te domineren en ongevoelig voor de gevoelens 

van anderen. De tweede groep bestaat uit kinderen met een ‘angstprobleem’, ze hebben 

weinig zelfvertrouwen, zijn onzeker en emotioneel labiel. De laatste groep zijn niet de 

initiatoren van pestgedrag, maar volgen andere kinderen die pesten, om zelf niet gepest te 

worden. Wanneer pesters jongens zijn, zijn ze doorgaans fysiek sterker dan leeftijdsgenoten. 

De profielen van pesters zijn van belang, omdat ze gebruikt kunnen worden om daders te 

herkennen, zodat vroegtijdig kan worden ingegrepen. Leraren kunnen bijvoorbeeld bedacht 

zijn op deze karakteristieken en het gedrag van kinderen die eraan voldoen extra in de gaten 

houden, met name de agressieve pesters, omdat dit de grootste groep is en vaak het 

makkelijkst te herkennen. 

Onduidelijk is op dit punt nog hoe kinderen pesters worden. Oorzaken worden vaak 

gezocht in de familie. Uit een 20-jarig onderzoek van Miller et al. (1998) kwamen drie 

familie-profielen naar voren die als het ware als broedplaats van pestgedrag functioneren: 

- Het verwaarloosde kind. Wanneer een kind thuis wordt verwaarloosd of zwaar gestraft, 

ontwikkelt hij mogelijk een sterk negatief zelfbeeld. De frustratie, angst en onzekerheid 

die dit tot gevolg heeft kunnen leiden tot pestgedrag om te bewijzen dat hij de moeite 

waard is om opgemerkt te worden. 

- De agressieve familie. Een familie waar veel agressie plaatsvindt, waar veel wordt 

geruzied en geschreeuwd, kan als model dienen voor het gedrag van een kind. Dit gedrag 

wordt waarschijnlijk overgenomen door het kind en als normaal beschouwd. 

- De ‘alles mag’ familie. Kinderen uit dit soort families mogen veel van hun ouders en hun 

gedrag wordt nauwelijks gecorrigeerd, wat als gevolg heeft dat een kind geen goed beeld 

heeft van wat toegestaan gedrag is en welk gedrag niet toegestaan is. Zij hebben vaak 

moeite met regels. 
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Deze bevindingen sluiten aan op eerder beschreven typen pesters: aannemelijk is dat kinderen 

uit een agressieve familie of een ‘alles mag’ familie agressieve pesters worden en 

verwaarloosde kinderen angstige pesters, ook weer doordat zij het gedrag van hun ouders 

overnemen (modelling). Dit is slechts een aanname, bewijs hiervoor is nog niet geleverd. 

Olweus (1995) identificeerde 4 factoren die kunnen leiden tot een agressief 

reactiepatroon bij een kind. De eerste drie hebben te maken met de opvoeding, de laatste 

betreft een aangeboren eigenschap van het kind. De 4 factoren zijn: 1. Een onverschillige 

houding van de ouders ten opzichte van het kind, 2. Onbetrokkenheid en gebrek aan warmte, 

3. Het toestaan van agressief gedrag van het kind door de ouders, strenge discipline –

technieken, zoals fysiek straffen en 4. Het temperament van het kind. De eerste drie van deze 

factoren lijken overeen te komen met de door Miller et al. beschreven families. De 

onverschillige houding lijkt op de ‘alles mag’ familie, de onbetrokkenheid en gebrek aan 

warmte lijkt op het verwaarloosde kind en het toestaan van agressief gedrag op de agressieve 

familie. Het feit dat uit onderzoeken van verschillende onderzoekers vergelijkbare resultaten 

naar voren komen, maakt de bevindingen extra krachtig. Wat uit deze factoren blijkt is dat 

zowel een hele strenge als een erg ‘losse/vrije’ opvoeding tot agressief gedrag leidt. Dit lijkt 

op het eerste gezicht tegenstrijdig (net als het geval was bij de behandeling van oorzaken op 

schoolniveau), maar waarschijnlijk gaat het om twee extremen en is het voor ouders van 

belang te zoeken naar de bekende ‘gulden middenweg’ in de opvoeding, waarin wel 

duidelijke regels gelden, maar wanneer een kind deze overtreedt, niet meteen over te stappen 

op een hard pak slaag of hard geschreeuw. 

Bowers, Smith en Binney (1994) hebben onderzocht of de attachment-theorie van 

Bowlby toe te passen is op pestgedrag. Bowlby onderzocht de relatie die jonge kinderen met 

hun moeder hebben. Het eerste onderzoek naar attachment was gedaan door Harlow met 

baby-aapjes. Deze aapjes werden in hokjes gestopt met twee surrogaat moeders, één gemaakt 

van ijzerdraad met een fles melk, waaruit de aapjes konden drinken, de ander gemaakt van 

zachte stof, maar zonder melkfles. Alle aapjes raakten attached aan de zachte moeder en niet 

aan de moeder met melk. Dit geeft aan dat comfort belangrijker is voor een goede 

ontwikkeling van attachment aan een moeder dan melk. Bowlby ontwikkelde ongeveer 

gelijkertijd een test om attachment bij mensen te onderzoeken, de zogenaamde strange-

situation test, waarin een moeder en kind in een ruimte worden geplaatst, waarna de moeder 

de ruimte verlaat en een vreemdeling de ruimte binnenkomt. Op basis van de reacties van de 

kinderen op deze gebeurtenissen, identificeerde hij drie soorten kinderen, kinderen die 

securely attached zijn, avoidant attached of anxious resistant attached. Bowers et al. toonden 
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aan dat kinderen met een anxious resistant attachment meer agressieve relaties hadden met 

leeftijdsgenoten en dat ook de avoidant attached kinderen meer agressiviteit vertoonden, 

veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwen in mensen. Dit onderzoek vond plaats onder 

vier- en vijfjarigen, maar er werd niet vermeld of het om een longitudinaal onderzoek gaat of 

dat op latere leeftijd is onderzocht (bijvoorbeeld door aan de ouders te vragen) hoe de 

hechting van het kind op jonge leeftijd was.  

In een ander onderzoek van Bowers, Smith en Binney (1994) werd gekeken naar hoe 

pesters hun familierelaties en –structuur zelf beoordeelden. Door middel van vragenlijsten 

onderzochten zij of pesters hun familie anders zien dan niet-pesters of slachtoffers. Uit dit 

onderzoek kwamen enkele duidelijke resultaten naar voren: pesters hadden vaker geen vader 

thuis dan de andere groepen kinderen. Verder gaven zij aan dat er een machtsprobleem 

heerste binnen de familie en dat zij broers en zussen als machtig zagen. Ook werd er een 

duidelijke subgroep onderscheiden, namelijk de groep pesters/slachtoffers: kinderen die zowel 

pesten als gepest worden. Zij toonden een apart patroon aan van weinig warmte van ouders, 

overbescherming en verwaarlozing. Deze twee tegenovergestelden betekenen dat ouders van 

pesters/slachtoffers vaak inconsistent zijn in hun stijl van opvoeden. Hoe deze inconsistente 

opvoedingsstijl precies tot pesten leidt, is hiermee nog niet duidelijk, maar gedacht kan 

worden aan mechanismen als onzekerheid of verwarring bij het kind of onduidelijkheid over 

welk gedrag wel en niet geaccepteerd is. Kinderen in de controle groep, bestaande uit niet-

pesters, zagen hun familie als het meest cohesief, er was het minst sprake van verwaarlozing 

en ouders gebruikten weinig straffende maatregelen. Wat tegen verwachtingen in niet werd 

gevonden was een verschil in hechtingsstijlen tussen de groepen kinderen. Een verklaring die 

ze hier zelf voor geven is dat de deelnemende kinderen in de leeftijdsgroep 8 tot 11 jaar zaten 

en dus te oud waren, aangezien hechting aan ouders en de verschillende hechtingsstijlen zich 

met name manifesteren in de eerste paar levensjaren. Andere mogelijkheid is dat de 

vragenlijst geen goede manier was om hechting te meten. Een laatste mogelijkheid is dat 

hechting simpelweg niet correleert met pestgedrag, en dat eerder gevonden resultaten die dit 

wel aantoonden er naast zaten. Deze mogelijkheden vereisen nog verder onderzoek. Zoals uit 

bovenstaande duidelijk wordt is de oorzaak van pestgedrag vaak onderzocht vanuit de familie 

en de relatie tussen kind en ouders.  

Een heel ander perspectief dat pestgedrag tracht te verklaren is het sociaal cognitief 

model, gebaseerd op het informatieverwerkingsmodel van Dodge. Dit model beschrijft hoe 

mensen informatie waarnemen en vervolgens besluiten op een bepaalde manier te reageren op 

problematische situaties. Dit vindt plaats in vijf opeenvolgende stappen, die lopen van 
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waarnemen tot waarneembaar gedrag. Lochman en Dunn (1993) beschrijven hoe agressieve 

kinderen reageren op stimuli. Deze kinderen bleken moeilijkheden te hebben op elk van de 

vijf informatieverwerkingsstappen. Allereerst geven ze meer aandacht aan vijandige tekenen 

in een sociale stimulus en onthouden zij deze beter. Daarna gaan agressieve kinderen er, bij 

het interpreteren van een ambigue situatie, sneller vanuit dat anderen vijandige bedoelingen 

hebben. Bij stap drie, denken agressieve kinderen aan incompetente oplossingen, nadat een 

probleem is waargenomen, die meer actiegericht zijn en weinig verbaal. Stap vier, agressieve 

kinderen denken van te voren dat agressieve oplossingen meer positieve dan negatieve 

consequenties zullen hebben. Deze vier stappen leiden uiteindelijk tot stap vijf, waarin het 

agressieve kind zich sociaal onvaardig gedraagt en de bedachte oplossingen uitvoert. Dit 

model is zeker interessant en biedt een heel ander perspectief van waaruit pestgedrag kan 

worden onderzocht, maar er wordt niet uitgelegd hoe het komt dat agressieve kinderen een 

dergelijk informatieverwerkingspatroon hebben. Is dit aangeboren of komt het door de 

opvoeding? Het model beschrijft in feite meer kenmerken van daders dan achterliggende 

oorzaken. 

Kinderen die pesten zijn natuurlijk allemaal anders, maar uit bovenstaande blijkt wel 

dat ze vaak gemeenschappelijke kenmerken bezitten. De opvoeding komt naar voren als een 

heel belangrijke component, die veel wordt geassocieerd met pestgedrag. Dit is heel 

begrijpelijk, aangezien jonge kinderen een groot deel van hun tijd thuis, samen met hun 

ouders, zijn. Ouders vervullen ook een soort voorbeeldfunctie en wanneer zij het ‘slechte’ 

voorbeeld geven, is de kans groot dat het kind dit gedrag overneemt. Dit is een mooi 

voorbeeld van hoe het eerder besproken modelling van gedrag plaatsvindt. Het antwoord op 

de vraag, waarom kinderen overgaan tot pestgedrag is waarschijnlijk een combinatie van 

persoonlijkheid/temperament, opvoeding en dysfuncties in het cognitief systeem. 

 
 
Slachtoffers: 
 
Op eenzelfde manier als in de vorige paragraaf over daders, zal nu het onderwerp van de 

slachtoffers van pesten worden uitgewerkt. Eerst worden kenmerken van typische slachtoffers 

gegeven, waarna wordt overgegaan tot oorzaken van pesten op het niveau van de slachtoffers. 

Allereerst is het van belang het misverstand uit de weg te ruimen dat het de ‘eigen schuld’ is 

van slachtoffers dat ze gepest worden en dat ze er door hun gedrag als het ware om vragen om 

gepest te worden. Zoals Miller et al. (1998) stellen: Pesters hebben slachtoffers nodig om te 

pesten, zodat hun eigen zelfvertrouwen wordt vergroot en het is niet de schuld van de 
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slachtoffers dat zij gepest worden. Ondanks dit is het wel het geval dat slachtoffers bepaalde 

gemeenschappelijke kenmerken bezitten en dat bepaalde familiesituaties relatief vaak tot 

gevolg hebben dat het kind wordt gepest. 

Olweus (in Bowers et al., 1994) beschrijft een typisch slachtoffer als verlegen en 

angstig, heeft een tekort aan sociaal succes en internaliseert problemen. Miller et al. (1998) 

komen tot een vergelijkbaar, iets uitgebreider, profiel. Zij beschrijven slachtoffers als 

vriendelijk, fysiek minder sterk dan pesters, weinig zelfvertrouwen, intelligent, weinig sociale 

vaardigheden. Meestal begrijpen ze ook niet waarom zij er door de pesters tussenuit gepikt 

worden. Voor pesters daarentegen zijn ze makkelijk te herkennen, door hun verlegen en 

gevoelige uitstraling. Besag (in Miller et al., 1998) maakt een onderscheid tussen daders en 

slachtoffers, waarbij hij slachtoffers in de groep van ‘passieve toekijkers’ plaatst, die aan de 

zijkant van de speelplaats blijven, en daders in de categorie van ‘doeners’, die veel meer 

betrokken zijn bij verschillende activiteiten. Mahady Wilton, Craig en Pepler (2000) verdelen 

de groep van slachtoffers in twee subgroepen, de groep van passieve slachtoffers, die veruit 

het grootst is, en de groep van provocatieve slachtoffers. De eerste groep zijn teruggetrokken 

en verlegen kinderen. Op deze groep wordt waarschijnlijk gedoeld bij bovenstaande 

beschrijving van typische slachtoffers. De tweede groep vertoont heel verschillend gedrag, is 

agressief en pest terug wanneer hij/zij gepest wordt. Deze groep lijkt op en toont 

waarschijnlijk overlap met de eerder genoemde pester/slachtoffer groep. 

De familie van slachtoffers wordt omschreven als overbeschermend ten opzichte van 

het kind, negativiteit van de vader en slechte identificatie met de vader. In elk geval in het 

geval van jongens, of het bij meisjes precies andersom is, is niet onderzocht. Specialisten op 

het gebied van structurele familie systemen veronderstellen dat door ‘distortions’ in 

familiestructuur, en dan met name relatie tussen de ouders, kinderen ook binnen het gezin de 

rol van zondebok of slachtoffer aannemen om het functioneren van het gezin in stand te 

houden (Bowers et al., 1994). Kinderen cijferen zichzelf weg en doen er alles aan om de vrede 

binnen het gezin te bewaren. 

Hunter en Boyle (2004) kwamen er door middel van vragenlijsten achter dat kinderen 

die gepest worden vaak problemen internaliseren, dat wil zeggen dat ze zich er zorgen over 

maken en denken dat het hun eigen schuld is. Zulke strategieën zorgen ervoor dat kinderen 

veel last hebben van het pestgedrag en het misschien zelfs in stand houden, doordat ze zich er 

nog onzekerder door gaan gedragen. De veronderstelling dat slachtoffers vaardigheden missen 

op het gebied van emotie regulatie, een proces dat het makkelijker maakt om met 

provocatieve situaties om te gaan en de stress van negatieve emoties vermindert, is 
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onderzocht door Mahady Wilton et al. (2000). Dit gebrek aan vaardigheden is weliswaar geen 

oorzaak van pesten omdat het gaat over een reactie op pesten, maar het kan wel mogelijk 

verklaren waarom slachtoffers grote emotionele hinder ondervinden aan het gepest worden en 

het pestgedrag in stand kan houden. Door middel van observatie op de speelplaats werd naar 

drie aspecten gekeken: het soort van emotie regulatie en coping gedrag van slachtoffers als 

reactie op pesten, de gezichtsuitdrukking van slachtoffers en daders tijden pestepisodes en de 

relatie tussen het soort van coping gedrag van de slachtoffers en de daaropvolgende loop die 

het pesten neemt.  Bevindingen van dit onderzoek waren dat een groot deel van de 

slachtoffers agressieve, emotionele strategieën hanteerden en dat deze strategieën dertien keer 

vaker leidden tot escalatie in plaats van de-escalatie van het probleem. Onder zulke 

strategieën worden verstaan: verbale agressie, fysieke agressie en het ventileren van 

agressieve gevoelens. Dit reactiepatroon vond vooral plaats bij agressieve slachtoffers en 

minder bij passieve slachtoffers. De passieve slachtoffers gebruikten meestal passieve 

probleem oplossende strategieën, te weten vermijden, toestemmen en negeren. Deze leidden 

weliswaar tot de-escalatie, maar zijn problematisch voor de slachtoffers, omdat zij hun pesters 

niet confronteren met hun gedrag. Dit werkt motiverend voor de pesters, die hun gedrag 

voortzetten en doorgaan met pesten. 

Op dit punt is een korte uitweiding naar instrumentele conditionering op zijn plaats. 

Instrumentele conditionering (met name door Skinner uitgebreid onderzocht) wil zeggen dat 

gedrag dat beloningen oplevert in de toekomst waarschijnlijk weer wordt uitgevoerd, terwijl 

gedrag dat negatieve consequenties oplevert een veel kleinere kans op herhaling heeft. In het 

geval van pesten, werkt dit als volgt: wanneer de daders weinig met straf te maken krijgen en 

hun gedrag wordt beloond, bijvoorbeeld doordat de slachtoffers er niet actief tegenin gaan, 

dan is de kans groter dat de dader pestgedrag blijft vertonen. 

Terug naar het onderzoek: zelden werden actieve probleem oplossende strategieën 

gebruikt, ook al zijn deze het meest effectief en leiden het vaakst tot vermindering van pesten. 

Een dergelijke aanpak bestaat uit assertief prosociaal conflict oplossingsgedrag, die de daders 

geen bevestiging geven voor hun gedrag. Voorbeelden van zulk gedrag zijn: constructieve 

actie, probleemoplossing en praten met anderen om tot een oplossing te komen. De reden dat 

dit gedrag weinig wordt uitgevoerd door slachtoffers, ligt waarschijnlijk in het feit dat 

slachtoffers juist weinig sociale vaardigheden bezitten en zulke actieve strategieën simpelweg 

niet in hun repertoire van mogelijke gedragingen hebben zitten. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de oorzaken van pesten in veel verschillende hoeken 

gezocht is. Zowel op schoolniveau, op daderniveau en het niveau van de slachtoffers zitten 
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achterliggende redenen waarom er gepest wordt. Denkbaar is dat het vaak een combinatie van 

twee of drie niveau’s betreft. Bijvoorbeeld, op een school heerst een klimaat dat pesten 

toelaat, een kind op die school heeft een agressief temperament en ziet een ander kind, welke 

zich verlegen en teruggetrokken opstelt, een makkelijk slachtoffer dus, en deze drie factoren 

tezamen maken dat het agressieve kind het andere kind gaat pesten. Interventieprogramma’s 

richten zich doorgaans ook op meerdere niveau’s om zo de effectiviteit te verhogen, zoals uit 

hoofdstuk drie zal blijken. Nu gaat de aandacht logischerwijs over naar mogelijke oplossingen 

voor het probleem, waarbij besproken oorzaken als uitgangspunt kunnen dienen. 

 

Hoofdstuk 2: Van vijanden naar vriendjes 
 
Preventieve maatregelen 
 
Schoolniveau:  
 
“Voorkomen is beter dan genezen”, zegt het bekende gezegde, dat van toepassing is op de 

meeste, zo niet alle, problemen in de samenleving. Ook voor pesten geldt dat het beter is om 

te voorkomen dat het plaatsvindt, dan pas in een verder gevorderd stadium actie te 

ondernemen, wanneer het kwaad al is geschied. Daarom begint deze scriptie met maatregelen 

die preventief genomen kunnen worden, en wordt daarna overgestapt op maatregelen achteraf. 

Dit theoretische onderscheid is in de praktijk vaak niet zo duidelijk: veel maatregelen die 

scholen kunnen nemen hebben zowel als doel om pesten te voorkomen als om bestaand 

pestgedrag te verminderen. In dit onderdeel zullen maatregelen aan bod komen die als 

belangrijkste uitgangspunt hebben pestgedrag te voorkomen. Met name bij het denken aan 

preventieve maatregelen is het van groot belang de beschreven oorzaken in gedachten te 

houden, want simpel gezegd is het een kwestie van deze oorzaken wegnemen en het probleem 

verdwijnt. De praktijk is natuurlijk niet zo zwart-wit, toch zullen de oorzaken op 

schoolniveau, die in hoofdstuk 1 zijn aangedragen, als belangrijk uitgangspunt dienen bij de 

ontwikkeling van maatregelen.  

 Het grootste deel van deze paragraaf bestaat uit maatregelen die een gehele school kan 

treffen, later wordt ingezoomd op wat binnen een klas aan pesten gedaan kan worden. Een 

belangrijk punt voor verbetering is de speelplaats (Smith, Annandiou & Cowie, 2003). Een 

groot deel van pestincidenten vinden plaats in de pauze op speelplaatsen, mede doordat hier 

weinig supervisie is op het gedrag van de kinderen. Smith et al. stellen voor dat zowel een 

beter ontwerp van de speelplaats als meer supervisie pesten kunnen voorkomen. Olweus 

(1993) heeft dit punt verder uitgewerkt. Hij stelt voor dat er op scholen een soepel plan 
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gemaakt moet worden, waarbij er altijd voldoende supervisie is door leraren, juist tijdens 

pauzes. Maar behalve aanwezig zijn, dienen zij ook voorbereid te zijn om snel en vastbesloten 

in te grijpen, wanneer een pestsituatie zich voordoet, of zich dreigt voor te doen. Alle leraren 

moeten eenzelfde houding hebben dat pesten niet wordt geaccepteerd en dat het beter is om te 

snel in te grijpen dan te laat. Ook kan het helpen om oudere- en jongerejaars van elkaar te 

scheiden, omdat het vaak voorkomt dat oudere kinderen jongeren pesten. Het simpelweg 

afspraken maken over welke klas wanneer en waar pauze heeft, kan voorkomen dat dit 

gebeurt. Extra aandacht moet gegeven worden aan afgelegen ruimtes, omdat deze vaak 

risicovol zijn. Verder kan het uiterlijk van de speelplaats worden aangepast, zodat het 

aantrekkelijk is en uitnodigt tot positieve activiteiten. Voorbeeld is dat kinderen gaan pesten 

wanneer ze zich vervelen, dus kan verveling worden voorkomen door ervoor te zorgen dat er 

voldoende te doen is tijdens de pauzes. 

 Naast verbeteringen van de speelruimtes zijn er andere mogelijkheden voor 

preventieve maatregelen. Het is van belang ouders te betrekken bij het probleem. Op 

ouderavonden kunnen zij geïnformeerd worden over het probleem, hoe zij daders/slachtoffers 

kunnen herkennen en wat de school eraan probeert te doen (Olweus, 1993). Ook kan een 

schoolpsycholoog aanvullende informatie verschaffen over oorzaken en mechanismen van 

pesten. Ook Elinoff et al. (2004) benadrukken dit punt en gaan hier nog iets verder in. Zij 

stellen voor dat een school suggesties kan geven aan ouders voor thuis-activiteiten.  

Maar nog belangrijker dan betrokkenheid aan de kant van de ouders is natuurlijk 

betrokkenheid van de leraren. Zij moeten worden getraind in doelen van bepaalde 

maatregelen en actief hierin participeren (Elinoff et al., 2004). Olweus (1993) specificeert hoe 

dit kan plaatsvinden, namelijk in leraar-groepjes van tussen de vijf en tien leraren die elke 

week bijeenkomen om te discussiëren en ervaringen uit te delen. Dit om leraren te 

enthousiasmeren en betrokken te maken, zodat zij bereid zijn direct in te grijpen waar nodig 

en ook meer kennis hebben van effectieve manieren om in te grijpen.  

 Eerder besproken onderzoek van Yoneyama en Naito (2003) in Japan besluit ook met 

een aantal aanbevelingen voor scholen om pesten te voorkomen. Nogmaals de opmerking dat 

de Japanse cultuur in veel opzichten verschilt van onze Westerse cultuur en bevindingen 

wellicht niet allemaal te generaliseren zijn, toch geven ze belangrijke verbeterpunten aan, die 

samenhang, zelfs overlap, vertonen met Westerse onderzoeken. De vijf maatregelen die zij 

voorstellen zijn: 

1. Identificatie van de oorzaken van school-gerelateerde stress onder leerlingen. 

Structurele bronnen van stress moeten worden geëlimineerd. 
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2. Introductie van een aanpak gebaseerd op de leerlingen zelf, dus meer rekening 

houdend met individuele verschillen tussen leerlingen. 

3. Verbetering van de leraar- leerling relatie. Leraren moeten leren te luisteren naar 

leerlingen en zo de basis leggen voor wederzijds respect en vertrouwen. 

4. Informatie verschaffen aan leraren en leerlingen over pesten en discriminatie, niet 

alleen morele implicaties maar ook juridische procedures die van toepassing zijn. 

5. Ontwerpen van een school omgeving, waar leraren en leerlingen zich op hun gemak 

voelen. 

Behalve algemene maatregelen die voor een hele school gelden, kan ook binnen de kleinere 

groep van een klas pesten aangepakt worden. Smith et al. (2003) benadrukken verbetering van 

de leraar-leerling relatie en ook de relatie tussen leerlingen als preventieve maatregelen. (Dit 

punt werd door Yoneyama en Naito (2003), zie boven ook al genoemd.) Verbetering van deze 

relaties, ofwel verbetering van het klasklimaat, kan plaatsvinden met behulp van coöperatief 

groepswerk in de klas, waarin de volgende zaken aan bod komen: verhoudingen binnen de 

klas worden besproken, groepjes vrienden nemen een kwetsbaar, potentieel slachtoffer op in 

hun groep en “befriending”, dat wil zeggen twee leerlingen aanwijzen die vrienden gaan 

worden. Olweus (1993) noemt ook een aantal punten waar binnen een klas op gefocust kan 

worden. Als eerste noemt hij het belang van algemeen geaccepteerde regels ten aanzien van 

pesten binnen een klas. Deze zouden iets moeten zijn in de trant van: wij zullen geen 

medeleerlingen pesten, wij zullen proberen gepeste kinderen te helpen en wij zullen proberen 

om kinderen die weinig vrienden hebben in onze groep op te nemen. Deze regels kunnen 

verhelderd worden door middel van videobanden, die verschillende aspecten van pesten 

illustreren, of door middel van relevante literatuur. Van de kant van de leraren benadrukt 

Olweus het belang van waardering en lof uitspreken naar de leerlingen toe. Dit verbetert de 

sfeer in de klas en verhoogt de kans dat leerlingen in het vervolg kritiek accepteren, omdat ze 

het gevoel hebben gewaardeerd te worden. 

 Kortom, scholen kunnen veel maatregelen treffen om pesten te voorkomen, en kunnen 

daarbij aandacht richten op wat leraren kunnen doen, hoe ouders kunnen meehelpen en hoe 

leerlingen zelf hun steentje kunnen bijdragen. Het beste is natuurlijk wanneer deze drie 

groepen allemaal betrokken worden bij maatregelen. In het volgende hoofdstuk, waarin 

interventieprogramma’s worden besproken, zal blijken dat veel van de besproken punten 

terugkomen en dan zal ook de effectiviteit van dergelijke maatregelen geëvalueerd worden. 
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Daders en slachtoffers: 
 
We zijn nu aanbeland bij maatregelen die getroffen kunnen worden om te voorkomen dat 

kinderen pester of slachtoffer worden. In de literatuur is weinig te vinden over dit onderwerp. 

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Ten eerste is het mogelijk dat er nog weinig interesse in 

deze onderwerpen is onder onderzoekers en dat preventieve maatregelen op schoolniveau nu 

eenmaal een ‘hot topic’ is. Als dit het geval is, zullen onderzoekers zich op een gegeven 

moment moeten realiseren dat zij zich sterk hebben gefocust op bepaalde aspecten en een 

ander deel, dat wel aandacht verdient, hebben overgeslagen. Een andere mogelijkheid is dat 

onderzoekers zich er wel mee bezig hebben gehouden, maar dat zij het onder het kopje school 

maatregelen hebben geschaard. De besproken maatregelen op schoolniveau, en dan met name 

de maatregelen die zich op de leerlingen richten, zijn natuurlijk bedoeld om te voorkomen dat 

kinderen elkaar gaan pesten. Zo bezien is het gewoon een kwestie van: onder welk kopje 

passen dergelijke maatregelen? Verder geven de oorzaken op dader- en slachtofferniveau 

suggesties voor preventie. Als bijvoorbeeld bekend is dat een bepaalde gezinssituatie grote 

kans heeft tot pestgedrag te leiden bij kinderen, dient het veranderen van zo’n situatie als een 

buffer voor het optreden van pestgedrag. 

 
Maatregelen achteraf: 
 
Schoolniveau: 
 
Ideale situatie zou bestaan, wanneer preventieve maatregelen ervoor zorgen dat pesten 

helemaal niet meer voorkomt. Door eerder besproken maatregelen, zouden kinderen leren op 

een positieve manier met elkaar om te gaan en niet te pesten. Momenteel is dit echter nog niet 

het geval en gezien de hardnekkigheid van het probleem, is het niet waarschijnlijk dat het snel 

helemaal de wereld uit wordt geholpen. Daarom moet aandacht besteed worden aan hoe op 

het probleem het beste gereageerd kan worden. Doel van maatregelen achteraf is de kans 

verkleinen dat pestgedrag zich in de toekomst voor zal doen om verergering van het pesten 

tegen te gaan. Mogelijkheden die scholen hebben om pestgedrag aan te pakken worden 

hieronder besproken. 

Als belangrijke acties die scholen dienen te ondernemen, wanneer sprake is van 

pesten, vallen: serieuze gesprekken voeren met de pesters, slachtoffers en de ouders van 

betrokken leerlingen. Voor ernstige problemen kunnen scholen het beste sociale werkers of 

schoolpsychologen in de hand nemen (Stevens, De Bourdeaudhuij & van Oost, 2001). Smith 

et al. (2003) brachten het idee van zogeheten ‘school tribunalen’ onder de aandacht om 



 19 

kinderen die pesten te straffen. Hiermee wordt een soort rechtszaal bedoeld, waarin leerlingen 

over pestincidenten worden geïnformeerd, bewijs horen, en vervolgens besluiten nemen over 

straffen voor de betrokken leerlingen. Gepaste straffen voor pestgedrag kunnen een belangrijk 

effect hebben, welke is te verklaren aan de hand van de eerder besproken theorie van operante 

conditionering. Veel kinderen worden niet gestraft wanneer zij pesten en worden vaak wel 

beloond, bijvoorbeeld door meer gezag en populariteit te verkrijgen. Wanneer deze positieve 

consequenties kleiner worden en de negatieve consequenties groter zal het gedrag afnemen. 

Olweus benadrukt ook het nut van straffen. Optimaal resultaat wordt volgens hem verkregen 

door een combinatie van veel waardering uitspreken voor positieve gedragingen en 

consistente sancties voor agressief gedrag, dat niet conform bestaande regels is. Hij gaat ook 

verder in op wat voor soort straf gepast is. Van belang bij het straffen is om de aandacht op 

het gedrag te richten en niet op de persoon zelf. Leraren moeten duidelijk uitspreken op welk 

gedrag wordt gedoeld en moeten de straf aanpassen aan leeftijd, sekse en persoonlijkheid van 

de persoon. De straf moet onprettig zijn voor de leerling, zonder vijandig te zijn, want zoals 

besproken bij de oorzaken op schoolniveau leidt een erg streng en autoritair beleid op een 

school tot pestgedrag. Voorbeelden van straffen zijn: serieuze gesprekken met de leerling, de 

leerling een tijdje alleen laten zitten, de leerling naar de rector sturen of de leerling een tijdje 

in de buurt van supervisie houden.  

 Ook kunnen scholen zich richten op het bijstaan van slachtoffers van pesten. Olweus 

oppert het idee van een contact telefoon, om het laagdrempelig te maken voor leerlingen om 

over het probleem te praten. Kinderen krijgen dan een schoolpsycholoog aan de lijn bij wie ze 

hun verhaal kwijt kunnen. Deze contactpersoon moet in eerste plaats luisteren en steunen en 

kan vervolgens overgaan tot persoonlijke gesprekken met de leerling of een leraar inschakelen 

om te helpen actie te ondernemen.  

 Een heel ander perspectief van waaruit geopereerd kan worden is leerlingen zelf het 

probleem op te laten lossen. Bij bovenstaande maatregelen worden leerlingen natuurlijk ook 

betrokken en met name bij de pestrechtszaal wordt veel initiatief van kinderen zelf gevraagd, 

maar het kan nog veel verder gaan. Hawkins, Pepler en Craig (2001) geven aan dat 

medeleerlingen in het grootste deel van pestincidenten aanwezig zijn en daarom de potentie 

hebben in te grijpen. Uit een observatie onderzoek bleek dat in 85 procent van pestgevallen 

buitenstaanders aanwezig waren, maar dat zij maar in 10 procent van de gevallen tussen beide 

kwamen. Deze interventies waren echter wel in de meeste gevallen effectief. Interventies die 

gebruik maken van medeleerlingen zullen in het volgende hoofdstuk worden behandeld. De 

geringe mate van ingrijpen door medeleerlingen kan verklaard worden door het verschijnsel 
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dat het ‘Bystander effect’wordt genoemd. Dit houdt in dat mensen die zich in een situatie 

bevinden waarin een ander hulp nodig heeft, veruit de meeste mensen niets doen. De 

verantwoordelijkheid om in te grijpen is verdeeld over alle omstanders, waardoor niemand 

zich geroepen voelt iets te doen. Een extreem geval waarin dit verschijnsel optrad was in het 

geval van Kitty Genovese in 1964. Zij werd ’s nachts voor haar deur neergestoken, ze 

schreeuwde om hulp, en is uiteindelijk doodgebloed. Later bleek dat zeker 39 mensen haar 

hebben horen schreeuwen of de aanval zelfs hadden zien plaatsvinden, maar niemand greep 

in.  

 
Daderniveau: 
 
Hoe zorgen we ervoor dat een kind stopt met pesten? Bij deze vraag zijn we in dit onderdeel 

aanbeland. Leraren kunnen middelen aangereikt krijgen om met pesters om te gaan en ouders 

kunnen betrokken worden en bijvoorbeeld worden aangespoord erop toe te zien dat hun kind 

minder wordt blootgesteld aan agressie. Maar in de eerste plaats moet men zich natuurlijk 

richten op het kind zelf en wat deze actief kan doen om zijn eigen gedrag te veranderen. Het 

kind kan hier de motivatie voor krijgen als zij weten dat pestgedrag bestraft wordt en meer 

kennis krijgen van de lange termijn consequenties van gedrag, en dan met name de positieve 

lange termijn gevolgen van constructief gedrag (Macklem, 2003).  

Macklem (2003) benoemt mogelijkheden voor gedragsveranderingen bij pesters. Een 

assertiviteitstraining is een van die mogelijkheden. Dit klinkt wat onlogisch, aangezien het 

stereotype beeld van een pester heerst dat deze juist heel assertief is en weinig moeite heeft 

om voor zichzelf op te komen. Macklem stelt echter dat zij door assertiviteitstrainingen meer 

inzicht krijgen in de waarde van de rechten van andere mensen. Pesters zijn op zoek naar 

macht, dit is vaak de reden dat ze pesten. Zij moeten leren deze motivatie om te zetten in 

behoefte aan sociaal prestige. Dit kunnen zij behalve door een assertiviteitstraining ook 

verkrijgen door een positieve leider te zijn, bijvoorbeeld door aan het hoofd te staan van 

projectgroepjes of jongere leerlingen te begeleiden. Op deze manier worden hun behoeftes 

aan dominantie op een positieve manier bevredigd. Andere potentieel nuttige training is een 

empathietraining. Pesters hebben meestal geen medeleven met hun slachtoffers en hebben 

juist de bedoeling anderen kwaad te doen. In een empathietraining wordt hun geleerd zich te 

verplaatsen in de slachtoffers van pesten en wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel 

aangesproken. Trainers kunnen bij het geven van trainingen gebruik maken van een scala aan 

aanpakken, bijvoorbeeld pesters leren om hun emoties te labellen, inzicht verhogen dat 
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anderen ergens anders tegenaan kijken, rollenspellen gebruiken en het lezen van verhalen en 

literatuur.  

In Lochman en Dunn (1993) wordt een programma geëvalueerd, gericht op agressieve 

kinderen, het ‘Anger Coping Intervention Program’. In achttien wekelijkse groepssessies, 

bestaande uit 4 tot 6 kinderen en een leider, meestal een psycholoog, werd het probleem 

aangepakt. Deze sessies bestonden uit discussies, rollenspellen, video-opnamen en het stellen 

van doelen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: elkaars perspectief nemen, bewust 

wording van fysiologische arousal, het gebruik van zelfinstructie om impulsieve reacties 

tegen te gaan en sociale probleem oplossing. Resultaten toonden aan dat na het programma de 

deelnemers minder agressief gedrag vertoonden, dat ook hun ouders dit beaamden, dat ze 

taakgerichter gedrag vertoonden en dat ze hoger scoorden op metingen van zelfvertrouwen. 

Het leek erop dat de ‘erge’ pesters de grootste vooruitgang hadden geboekt na het programma. 

 

Slachtofferniveau 

 

Wanneer duidelijk is dat een kind gepest wordt, kan deze geholpen worden om zelf 

verandering in deze ongewenste situatie aan te brengen. Het feit dat het niet de schuld van het 

kind is dat deze gepest wordt, betekent niet dat hij/zij er zelf niets aan kan doen. In de eerste 

plaats is het van belang dat het slachtoffer bekent maakt gepest te worden. Dit is vaak een 

lastige zaak, omdat het typische, angstige en onzekere, slachtoffer niet in het middelpunt van 

de belangstelling wil staan en daarbij vaak ook nog wordt bedreigd door de daders om het niet 

door te vertellen (Olweus, 1993). Daarom moeten leraren de slachtoffers verzekeren dat ze 

beschermd en geholpen worden en in hele ernstige gevallen gespecialiseerde hulp 

inschakelen. De volgende stap in het proces is dat het slachtoffer in staat wordt gesteld 

effectief om te gaan en te reageren op de situatie. Een veel gebruikte manier om de kinderen 

bekwamer te maken met pesten om te gaan zijn trainingen.  

 Fox en Boulton (2003) ontwikkelden een sociale vaardigheidstraining voor 

slachtoffers van pesten. Zij identificeerden verschillende sociale vaardigheidsproblemen waar 

slachtoffers mee kampen, waaronder kwetsbaarheid door hun gedrag, teruggetrokken gedrag, 

snel toegeven, uiten van stress en provocerend gedrag. Deze tekorten in sociale vaardigheden 

vergroten de kans slachtoffer te worden van pesten, dus de training had als doel sociale 

vaardigheden bij slachtoffers te vergroten, en zo pesten tegen te gaan. Het was een 

experimenteel onderzoek, twee groepen werden gecreëerd, een controle groep en een 

experimentele groep. Tijdens de training werd de kinderen geleerd hoe sociale probleem 
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oplossingsvaardigheden te gebruiken, ontspanningsoefeningen toe te passen, positief tegen 

situaties aan te kijken, hoe ze hun non-verbale gedrag konden aanpassen en hoe ze verbale 

strategieën konden gebruiken. Voorbeelden van oefeningen die werden gebruikt waren het 

leren vrienden maken door een praatje te maken met een ander en vragen mee te doen met een 

spelletje. Bij beide groepen werd op twee tijdstippen hun sociale vaardigheden gemeten, voor 

en na de training bij de experimentele groep en bij de controle groep op dezelfde momenten, 

zonder het hebben doorlopen van de training. De experimentele groep toonde, vergeleken met 

de controle groep, na afloop van de training een aanzienlijke verhoging in zelfvertrouwen, één 

van de acht gemeten dimensies. Andere dimensies waren onder andere, mate van gepest 

worden, aantal vrienden, acceptatie door klasgenoten en angst. Verhoogd zelfvertrouwen is 

waarschijnlijk een belangrijke factor die pesten kan tegengaan, toch zijn de resultaten niet 

heel sterk te noemen, omdat op alle andere dimensies geen verschil tussen de groepen werd 

gevonden. Of dergelijke trainingen effectief zijn bij het tegengaan van pesten, zal dus nog 

verder onderzocht moeten worden. 

 We zijn nu aan het eind gekomen van dit hoofdstuk over maatregelen die genomen 

kunnen worden om pesten tegen te gaan. Er zijn veel verschillende invalshoeken en 

uitgangspunten aan bod gekomen die tot verschillende oplossingen leiden. Net als dat het 

moeilijk is om één oorzaak te noemen van pesten, is het ook vrijwel onhaalbaar om met één 

oplossing voor het probleem te komen. Verschillende groepen mensen, leraren, leerlingen, 

ouders, moeten betrokken worden bij het probleem en een effectieve oplossing zal zich op al 

deze groepen moeten richten en uit verschillende facetten moeten bestaan. In het volgende 

hoofdstuk zal gekeken worden naar hoe deze onderdelen geïntegreerd kunnen worden om tot 

één zinvol en liefst effectief interventieprogramma te komen. 

 

Hoofdstuk 3: Ontwikkelen van een interventieprogramma 
 
Er zijn verschillende pogingen ondernomen om maatregelen concreet toe te passen en te 

formaliseren middels een interventieprogramma op scholen. Het door Olweus ontwikkelde 

interventieprogramma, dat in 1983 in Noorwegen werd uitgevoerd was het eerste 

grootschalige project om pesten tegen te gaan. Vanwege de grote omvang, de uitgebreide 

maatregelen en veelal positieve resultaten van het programma wordt deze als uitgangspunt 

genomen van dit hoofdstuk. Na bespreking van dit zogeheten ‘Bergen anti-bullying program’ 

zullen projecten in andere landen worden behandeld, allen gebaseerd op het Noorse 

programma. Daarna zal nog aandacht worden besteed aan enkele voorbeelden van een heel 

ander soort van interventie, namelijk interventies op het niveau van medeklasgenoten.   
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 Als reactie op de zelfmoord van drie gepeste jongens in Noorwegen, initieerde het 

ministerie van onderwijs in Noorwegen een nationale anti-pesten campagne. (Smith et al. 

2003). Voorafgaand aan de implementatie werd de omvang van pesten vastgesteld, op basis 

van uitkomsten van vragenlijsten die leerlingen op alle basisscholen en middelbare scholen in 

Noorwegen invulden. De sample van het onderzoek bestond uit 2500 11- tot 14-jarige 

leerlingen van 42 scholen. Omdat het een landelijke onderzoek was, was er geen mogelijkheid 

tot vergelijking met een controlegroep. Er waren drie meetmomenten, de eerste voorafgaand 

aan het onderzoek, tweede meting 8 maanden na implementatie van het programma en derde 

meting 20 maanden na implementatie.  

Doel van de campagne was om de schoolomgeving zo te herstructureren dat de 

positieve consequenties van pesten werden verwijderd en daarvoor in de plaats sterkere 

negatieve consequenties in te voeren. Op drie niveaus werden maatregelen genomen, op het 

niveau van de school, van de klas en van individuele leerlingen. Op schoolniveau bestonden 

maatregelen uit: een school conferentie, waarop alle medewerkers praten en discussieren over 

het programma en implementatie ervan, de formatie van een commissie die de invoering 

begeleidt en supervisie verhogen op zogenaamde risico locaties. Op klasniveau waren de 

basismaatregelen: specifieke regels ten aanzien van pesten opstellen en ervoor zorgen dat 

deze gehanteerd worden en regelmatige klas meetings, waar leerlingen praten over pesten of 

activiteiten ontwikkelen die hen kunnen helpen effectieve coping strategieën te ontwikkelen, 

zoals rollenspellen of toneellessen. Op individueel niveau ging de aandacht uit naar serieuze 

gesprekken met kinderen die pesten of gepest worden of van wie wordt vermoed dat ze 

betrokken zijn bij pesten (Smith & Anandiou, 2003). Voor meer informatie over doelen, 

methoden en strategieen van het programma wordt verwezen naar Stevens et al. (2001, tabel 

1). 

De interventie leidde tot significante vermindering van aantal pestincidenten, met een 

gemiddelde vermindering van 50 procent, zowel na 8 maanden als na 20 maanden van 

interventie. Ook was er een afname van anti-sociaal gedrag in het algemeen, zoals 

vandalisme, vechten en dronkenschap. Tevens was het sociale klimaat verbeterd: meer orde 

en discipline, meer positieve sociale relaties en een positievere attitude van leerlingen ten 

opzichte van school. Tot slot was er ook sprake van een preventief effect, in die zin dat er 

minder nieuwe slachtoffers bijkwamen (Olweus, 1994). Het project was dus duidelijk 

succesvol in het bestrijden van pesten. Het voldeed grotendeels aan de eisen voor een goed 

programma, met een algemene beschrijving van doelen en methoden, een theoretisch 

raamwerk, het feit dat het laagdrempelig was voor kinderen en dat gebruik werd gemaakt van 
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gespecialiseerde diensten. Maar, zoals altijd, had het programma ook enkele tekortkomingen. 

Allereerst stond in de handleiding niet duidelijk beschreven welke gedragingen en attitudes 

veranderd dienden te worden bij welke populaties om aan de eisen te voldoen. Ook werd niet 

precies uitgelegd welke vaardigheden nodig waren, hetgeen het betrekken van ouders bij het 

programma moeilijk maakte (Stevens et al., 2001). Tot slot kan, doordat er geen controle 

groep was, niet met zekerheid gesteld worden dat de verbeteringen het resultaat waren van het 

programma, ook al lijkt het heel onwaarschijnlijk dat zulke sterke resultaten vanzelf 

plaatsvinden. Laatste kanttekening is dat er na de drie genoemde meetmomenten geen 

evaluatie meer heeft plaatsgevonden, dus of het programma ook langdurige effecten heeft, is 

niet bekend. 

 Naar aanleiding van dit interventieprogramma is in veel andere landen ook besloten 

dergelijke programma’s te ontwikkelen. Grote projecten vonden plaats in Engeland, Canada, 

Duitsland, de Verenigde Staten, België, Spanje en Zwitserland (Smith et al., 2003). Over het 

algemeen hadden ze positieve resultaten tot gevolg, maar allemaal minder sterk dan het 

Bergen programma. Een verklaring hiervoor is dat het Bergen programma onderdeel was van 

een landelijke campagne, in tegenstelling tot de meer geïsoleerde, regionale programma’s in 

de andere landen (Smith & Anandiou, 2003). De Noorse scholen hadden hierdoor meer steun 

en middelen tot hun beschikking en de overvloedige media aandacht zal ook hebben 

meegespeeld bij het succes. Mogelijke andere factoren die de effectiviteit van een interventie 

beïnvloeden zijn:  

- Type interventie. Onduidelijk is nog welke componenten van een programma het 

belangrijkst zijn, maar het is in elk geval essentieel gebleken dat een efficient programma 

op verschillende niveau’s maatregelen treft en dat het nieuwe geïmplementeerde beleid op 

een school van blijvende aard is. 

- Lengte van het programma. Interventie lengte varieerde, meestal tussen de één en twee 

jaar. De interventie in Sevilla, Spanje, had met vier jaar de langste duur en was ook een 

van de succesvolste. In Noorwegen daarentegen, werd na 20 maanden een nauwelijks 

groter effect gevonden dan na 8 maanden. Ook op dit punt dus nog geen sluitende 

conclusie. 

- Geïnvesteerde inspanning door scholen. Verschillende onderzoekers hebben een positieve 

correlatie geconstateerd tussen inzet door de school en resultaten. 

- Leeftijd van de leerlingen. In sommige programma’s werd een sterker resultaat gevonden 

voor jongere kinderen dan oudere kinderen. Een verklaring die hiervoor wordt gegeven is 
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dat jongere kinderen makkelijker bereid zijn om authoriteit van leraren en beleid op 

school te accepteren dan oudere kinderen. 

Naast zulke grote projecten, gericht op diverse groepen, zijn er ook veel kleinere projecten 

gestart om pesten aan te pakken. Veel van deze projecten richten zich specifiek op mediatie 

door medeleerlingen. Enkele potentiële voordelen van zo’n project worden genoemd door 

Cunningham, Cunningham en Tran (1998). Een belangrijk voordeel is dat leerling mediatie 

zich direct richt op agressief of potentieel agressief gedrag, omdat zij direct kunnen ingrijpen 

op de speelplaats, waar pesten veel voorkomt en vaak weinig supervisie is. Verder zijn 

leerlingen zelf meer bewust en op de hoogte van pestgedrag dan leraren en dan met name de 

meer subtiele, relationele vormen.  

 In Birmingham werd een leerling mediatie programma geïmplementeerd op drie 

scholen (Cremin, 2002). Een groep leerlingen werd getraind gedurende drie volle schooldagen 

in het oplossen van problemen tijdens pauzes. Op de eerste school werd de hele school 

betrokken, leraren, supervisoren en leerlingen werden getraind. Er werden op veel fronten 

verbeteringen genoteerd. Belangrijkste verbetering was een afname van gerapporteerde 

pestincidenten, ook werd een verhoogd zelfvertrouwen gevonden bij slachtoffers. Op de twee 

andere scholen werd maar weinig resultaat gevonden. Dit kan gelegen hebben aan het feit dat 

de leraren niet werden betrokken bij het programma. Steun en medewerking van leraren lijkt 

dus een belangrijk aspect van een succesvol leerling mediatie programma. 

 Een soortgelijk project wordt besproken in Price en Jones (2001). Veertig leerlingen, 

die zich vrijwillig hadden opgegeven, werden getraind tot leerling mediatoren. Op wekelijkse 

basis kwamen zij bijeen, onder leiding van een volwassen supervisor. De volgende zaken 

kwamen tijdens de training aan bod: het opstellen van een steun netwerk voor slachtoffers, het 

ontwikkelen van luister- en communicatievaardigheden en empathie en kwesties van 

vertrouwelijkheid werden behandeld. Na de training pasten de leerlingen de geleerde 

vaardigheden en kennis toe op de speelplaats, waar zij ‘sessies’ hadden met zowel daders als 

slachtoffers van pesten. Het project had wisselende uitkomsten. Aan de positieve kant kan 

genoemd worden dat de mediatoren zelf het gevoel hadden dat ze veel voordeel uit het project 

hadden gehaald, zoals meer zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook leek er een 

positief effect aan de kant van de pesters. Dit werd ook al gevonden bij een soortgelijk 

programma op een school in Italië, waar de pesters als gevolg van interventies door 

medeleerlingen meer bewust werden van hun eigen gedrag en dit omzetten in positiever 

gedrag (Menesini, Codecasa, Benellie & Cowie, 2001). Het programma stootte echter op 

moeilijkheden. Het bleek erg moeilijk om interesse en inzet van leraren en leerlingen te 
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verkrijgen, met name jongens toonden weinig interesse. Sommige leraren waren aanvankelijk 

ook sceptisch over het hele project, hetgeen tot frustratie leidde bij de mediatoren.  

 Uit bovenstaande blijkt dat bij het implementeren van een interventieprogramma op 

een school met veel zaken rekening gehouden moet worden en dat men op veel moeilijkheden 

kan stuiten. Toch geven de resultaten van sommige programma’s, en dan met name het 

Bergen programma, uitzicht op positieve ontwikkelingen. Van groot belang voor de 

effectiviteit van een interventieprogramma is dat de hele school wordt betrokken, zowel 

leraren als leerlingen en vooral ook dat het ieders steun heeft. Verder is het nuttig om in het 

programma verschillende componenten op te nemen en daarbij de aandacht op zowel daders 

als slachtoffers te richten. Mediatie door leerlingen zelf is ook een mogelijk effectief middel 

om pesten te bestrijden. Op dit punt kan in elk geval gezegd worden dat 

interventieprogramma’s de moeite waard zijn, maar dat er ook zeker nog ruimte voor 

verbetering is. In de discussie zal over dit punt nog verder uitgeweid worden. 

 

Discussie 
 
 
Aan het begin van deze scriptie is de vraag gesteld wat effectieve manieren zijn waarop 

scholen en kinderen zelf het probleem van pesten kunnen aanpakken. Vervolgens is getracht 

een antwoord te vinden op deze vraag, waarbij eerst oorzaken van het probleem zijn 

behandeld, en daarna mogelijke oplossingen, die uiteindelijk samenkwamen in een 

interventie. Steeds is het onderscheid gehanteerd tussen schoolniveau, daderniveau en 

slachtofferniveau. In vogelvlucht zal nu door de belangrijkste informatie van deze scriptie 

gelopen worden.  

Bepaalde kenmerken van een school kunnen leiden tot pestgedrag bij de kinderen. Met 

name een autoritair beleid op een school, waarin leraren veel verkeerd machtsgebruik en 

agressief gedrag vertonen, leiden ertoe dat kinderen door middel van imitatie het gedrag gaan 

overnemen. Waarom sommige kinderen pester worden en anderen juist slachtoffer heeft 

volgens veel onderzoekers te maken met de familiesituatie. Kinderen die pesten komen 

relatief vaak uit gezinnen waarin veel agressie voorkomt, waarin zij verwaarloosd worden of 

waarin weinig regels gelden. Slachtoffers komen vaak uit een overbeschermde omgeving. 

Ook zijn karaktereigenschappen van kinderen belangrijke oorzaken die ertoe bijdragen dat 

een kind gaat pesten (impulsief en agressief) of gepest wordt (verlegen en angstig). 

Maatregelen die scholen tegen pesten kunnen nemen zijn onder andere: leraren betrekken bij 

het probleem, verbetering van speelruimtes, inschakelen van schoolpyschologen, straffen van 



 27 

pestgedrag en helpen van slachtoffers en ouders op de hoogte stellen. Er moet een klimaat op 

een school komen waarin pestgedrag niet wordt getolereerd en hard wordt aangepakt, zonder 

dat het beleid autoritair is. Aan de kant van de slachtoffers van pesten kan gedacht worden aan 

maatregelen als assertiviteitstrainingen, waardoor ze meer voor zichzelf opkomen, en het 

leren om hulp te vragen. Trainingen kunnen ook gebruikt worden voor daders, maar natuurlijk 

een ander soort van trainingen. Gedacht kan worden aan programma’s waarin ze leren 

omgaan met hun behoefte aan dominantie en hun agressieve neigingen leren beheersen. 

Het derde hoofdstuk ging over interventieprogramma’s die op scholen kunnen worden 

toegepast om pesten te verminderen. Als uitgangspunt diende het grootschalige Bergen-

programma dat in Noorwegen op landelijk niveau op scholen is toegepast. Dit programma 

dient ook als uitgangspunt voor de beantwoording van de vraagstelling, omdat het grotendeels 

effectief is geweest in het bestrijden van pesten. Doel van het programma was pesten te 

verminderen en preventie van nieuwe uitingen van pestgedrag. Het programma in een 

notendop: aan de kant van de leraren werd onder meer aandacht besteed aan het bewust 

maken van het probleem, informatie verschaffen en het leren actief pesten tegen gaan. Aan de 

kant van de daders en slachtoffers werd aandacht besteed aan serieuze gesprekken en ook 

ouders werden betrokken door ze tips te geven hoe ze met een kind om kunnen gaan die pest 

of gepest wordt. Er werden zowel maatregelen getroffen om pesten te verminderen als om het 

te voorkomen.  

Factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan de effectiviteit van het programma zijn: 

het feit dat het grootschalig was, uit veel verschillende maatregelen bestond op verschillende 

niveau’s, dat het onderdeel was van een landelijke anti-pesten campagne, waardoor er uit 

verschillende hoeken veel steun was, het feit dat het van lange duur was en ook van belang 

was dat het de steun had van leraren. Toch waren er nog enkele tekortkomingen opgemerkt in 

de handleiding van het programma, bepaalde maatregelen waren niet duidelijk omschreven en 

voor meerdere interpretaties vatbaar.   

Uit dit verslag zal duidelijk zijn geworden dat pesten een ingewikkeld probleem is, 

waarvoor geen simpele eendimensionale oplossing bestaat. Het feit dat er zoveel 

verschillende oorzaken zijn van het probleem geeft al aan dat een effectieve oplossing zich op 

meerdere aspecten moet richten. Veel interventieprogramma’s zijn niet effectief gebleken en 

zelfs die interventies die pesten wel verminderden, wisten het probleem niet in zijn geheel uit 

te roeien. Er is dus nog veel onderzoek te doen op dit vlak. Men kan zich echter ook de vraag 

stellen of het überhaupt mogelijk is om door middel van een interventieprogramma pesten 

helemaal de wereld uit te helpen. Misschien zit het wel in onze aard, net als andere vormen 
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van agressief gedrag, die tot op de dag van vandaag nog niet zijn uitgeroeid. Toch is al het 

onderzoek tot dusver gedaan absoluut niet zinloos geweest. Er is meer aandacht voor het 

probleem, pesten wordt niet meer gezien als iets normaals. Negatieve consequenties van 

pesten zijn aan het daglicht gekomen. Daarbij is het mogelijk gebleken pesten te verminderen. 

In de toekomst zal er nog meer onderzoek gedaan moeten worden naar hoe verschillende 

maatregelen het best samengevoegd kunnen worden in een interventieprogramma, waarbij het 

in elk geval van belang is dat rekening wordt gehouden met alle betrokken groepen mensen, 

dat het project grootschalig is en de steun heeft van iedereen die ermee te maken heeft. Pas als 

pesten door iedereen wordt gezien als een onacceptabele manier van met elkaar omgaan, 

zullen mensen gemotiveerd zijn hun steentje bij te dragen aan een pestvrije samenleving. 
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