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De pestkop 
 

Sommige dagen wil ik pesten 
Zomaar, ‘k weet zelf niet waarom. 
Liefst die kleine met die vlechtjes, 
Of Toon, die niet goed leren kan. 

 
Als ik me rot voel ga ik pesten 

In schelden ben ik dan heel goed. 
Domkop, kleine schele stinkerd. 
He, je moeder heeft rood haar. 

 
Sommige dagen ga ik pesten 

Ik ben dan bij het spel de baas. 
Ik beslis wie er mag meedoen 

Das dan pech voor hem of haar. 
 

Als ik me rot voel ga ik pesten 
Maar wie heeft daar wat aan? 

Wie voelt zich nadien het slechtst? 
Jij of ik? Vraag ik me af. 

 
 
 

Het slachtoffer 
 

De rest 
Pest 

En ik stik 
Ik houd me stoer 

Mij krijgen ze niet klein 
Ik verberg de pijn 

Waarom pakken ze mij altijd? 
Thuis zeggen ze dat het slijt 
Ik voel me steeds allen en…. 
Ik ben bang van top tot teen. 
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Samenvatting  

 In Nederland wordt ongeveer 16% van de kinderen in de basisschoolleeftijd 

gepest. Ongeveer 5.5% van de kinderen in de basisschoolleeftijd pest zelf (Fekkers, 

Pijpers, Verloove, Vanhorick, 2005). Een kind wordt gepest als hij of zij herhaaldelijk en 

langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meer personen. De 

gevolgen voor zowel pestkoppen als slachtoffers zijn groot (Olweus, 1978; 1992). Pesten 

is dus een groot probleem en het is belangrijk om te weten waarom bepaalde kinderen 

pesten en andere kinderen gepest worden, om zo tot een effectieve interventie te komen. 

Mogelijke factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de ‘peststatus’ van een kind 

zijn: de persoonkenmerken van het kind, opvoedingsprocessen, groeps-dynamische 

processen, schoolfactoren en de kenmerken van de maatschappij (van Hattum, 1997). In 

dit onderzoek zal gekeken worden naar de invloed van de opvoeding. De vraagstelling 

die hierbij centraal staat is: Is er een samenhang tussen opvoeding en de ‘peststatus’ van 

kinderen?  

 Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat er een samenhang 

lijkt te zijn tussen opvoeding en de peststatus van kinderen. Dit moet echter voorzichtig 

geïnterpreteerd worden, aangezien er in deze onderzoeken geen causaal verband is 

vastgesteld. Bovendien is er niet gecontroleerd voor de overige factoren die van invloed 

zouden kunnen zijn. Waarschijnlijk bestaat er een interactie-effect van opvoeding met de 

verschillende factoren. Vervolg onderzoek moet verheldering brengen. In de 

conclusie/discussie worden verschillende aandachtspunten voor vervolg onderzoek 

besproken.  
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De samenhang van opvoeding met de peststatus van kinderen 

1. Inleiding 

Pesten is een universeel probleem (Kowalsky, 2004). In elke cultuur en 

leeftijdsgroep komt pesten voor. Zo wordt er gepest in gezinnen, op de werkvloer en 

bijvoorbeeld in gevangenissen (Smith, 2004). Toch is pesten op school het meest bekend. 

In Nederland wordt ongeveer 16% van de kinderen in de basisschoolleeftijd gepest. 

Ongeveer 5.5% van de kinderen in de basisschoolleeftijd pest zelf. Dit blijkt uit een 

recent onderzoek waarbij bij 2766 kinderen van 32 Nederlandse basisscholen een 

vragenlijst over pestgedrag werd afgenomen. (Fekkers, Pijpers, Verloove Vanhorick, 

2005). In andere landen zijn de percentages ongeveer gelijk (Olweus, 1992). 

Pesten begint al direct in de kleuterklas (Kochenderfer & Ladd, 1996). Uit 

verschillende onderzoeken is gebleken dat wanneer men een grafiek zou tekenen van het 

percentage leerlingen dat gepest wordt in de verschillende groepen en klassen, er een 

bijna vloeiende dalende lijn te zien is, voor zowel jongens als meisjes (Olweus, 1992). 

Dit wil zeggen dat het percentage kinderen dat gepest wordt, afneemt naarmate men in 

een hogere groep komt. In de kleuterklas worden veel kinderen gepest. Hun copingsstijl 

bepaalt echter of het kind voor een pestkop een ‘geschikt’ slachtoffer is. Pestkoppen 

kiezen uiteindelijk een of een paar slachtoffers en laten de kinderen die een goede 

copingsstijl hebben met rust (Kochenderfer & Ladd, 1996). Het blijkt dat de slachtoffers 

vaak ook slachtoffer blijven, aangezien status in een groep zeer consistent is (Olweus, 

1992), ditzelfde geldt voor pestkoppen. Een behoorlijk aandeel in het pesten kan 

toegeschreven worden aan de relatief oudere leerlingen (Olweus 1992). Pestkoppen 

kiezen vaak kinderen die fysiek zwak zijn en deze kinderen zijn vaak jonger.  

Een kind wordt gepest als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan 

negatieve handelingen verricht door een of meer personen. (Olweus, 1978; 1992). Met de 

uitdrukking negatieve handelingen wordt bedoeld: met opzet een ander schade 

berokkenen, of proberen dit te doen en een ander benadelen of last veroorzaken. 

Negatieve handelingen kunnen tot uiting komen in woorden (verbaal), bijvoorbeeld: 

dreigen, spotten, sarren en schelden. Negatieve handelingen kunnen ook fysiek zijn, 
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bijvoorbeeld als iemand een ander slaat, duwt, schopt, knijpt of onder dwang vasthoudt. 

Het is ook mogelijk negatief te handelen zonder gebruik te maken van woorden of fysiek 

contact, hierbij kan gedacht worden aan, rare gezichten trekken, lelijke gebaren maken of 

iemand buiten de groep sluiten (van Hattum, 1997).  

De hierboven gegeven definitie benadrukt het herhaaldelijk en langdurige 

karakter van negatieve handelingen. Pesten kan gedaan worden door een individu (de 

pestkop) of door een groep. Om de term pesten toe te kunnen passen, moet er sprake zijn 

van een verstoord machtsevenwicht, waarbij degene die blootgesteld wordt aan de 

negatieve handelingen moeite heeft om zichzelf te verdedigen en relatief hulpeloos is 

tegenover de persoon of personen die hem pesten (Olweus 1992). In de literatuur wordt 

gesproken van twee verschillende vormen van pesten: direct pesten, met relatief openlijke 

aanvallen op het slachtoffer en het doel een kind fysiek schade te berokkenen (Baldry & 

Farrington, 2000) en indirect pesten, dit is in de vorm van sociale isolatie of uitsluiting 

van de groep en is met het doel psychische schade te berokkenen (Baldry & Farrington). 

Vaak is er een verband tussen direct en indirect pesten (Olweus, 1992).  

Met betrekking tot pesten kunnen kinderen in vier ve rschillende groepen worden 

ingedeeld. Ter verduidelijking staan deze vier verschillende groepen in Tabel 1. Wanneer 

in het engels over de groepen gesproken wordt, wordt wel gesproken van ‘peer status”. In 

het Nederlands kan gesproken worden van peststatus, deze term zal hier dan ook gebruikt 

worden. De peststatus ‘pestkop’ wil zeggen dat een kind pest, maar zelf niet gepest 

wordt. De peststatus ‘slachtoffer’ houdt in dat een kind gepest wordt, maar zelf niet pest. 

Kinderen die zowel pesten als gepest worden, krijgen de peststatus ‘pestkop/slachtoffer’ 

en de kinderen die niet pesten en niet gepest worden krijgen de peststatus ‘prosociaal’.  

Tabel 1: Peststatus 

 Pestkop 

    Ja                    Nee 

Pestkop/ 

Slachtoffer 

Slachtoffer 

 

 

Slachtoffer 

 

Ja 

 

Nee Pestkop Prosociaal 
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Er is in de loop der jaren onderzoek gedaan naar de typische kenmerken van 

pestkoppen en slachtoffers. (Olweus, 1992). Het blijkt dat jongens vaker slachtoffer zijn 

van direct pesten en meisjes vaker het slachtoffer van indirect pesten. Over het algemeen 

zijn jongens vaker het slachtoffer dan meisjes en zijn de pestkoppen voornamelijk 

jongens (Olweus, 1992). De typische pestkop is meestal een hoog agressief persoon, 

zowel naar volwassenen als naar kinderen toe. Pestkoppen proberen te domineren over 

anderen, ze reageren vaak impulsief, in het algemeen staan ze positief tegenover geweld 

en het gebruiken van geweld en ze hebben een gering vermogen zich in anderen in te 

leven (Olweus,1992). Het typische slachtoffer is angstiger en minder zelfverzekerd dan 

pro-sociale kinderen. Verder zijn ze meestal voorzichtig, gevoelig en stil. Ze reageren 

sneller met huilen en trekken zich terug als ze aangevallen worden door andere kinderen 

(Olweus, 1992). Pestkop/slachtoffers kenmerken zich door een combinatie van angstig en 

agressief gedrag. Deze kinderen pesten andere kinderen en worden zelf ook gepest. Uit 

onderzoek van Unnever (2005) is gebleken dat deze kinderen evenveel pesten als 

pestkoppen en evenveel gepest worden als slachtoffers. Pestkop/slachtoffers hebben vaak 

een vijandige attributiestijl en reageren regelmatig met agressie en staan net als 

pestkoppen positief tegenover het gebruik, van geweld (Schwartz, Dodge, Pettit & Bates, 

1997). 

 De gevolgen van pesten zijn groot: Kinderen die worden gepest, voelen zich vaak 

angstig, alleen, hebben meer depressieve gevoelens en hebben weinig zelfvertrouwen. 

(Kochenderfer & Ladd, 1996, Olweus, 1978). Bovendien vermijden deze kinderen school 

en gaan er met tegenzin heen (Kochenderfer & Ladd). Hun schoolprestaties zijn ook 

minder (Olweus, 1978). Pesten heeft ook gevolgen voor de pestkoppen: Deze kinderen 

komen vaak eerder in aanraking met justitie (Baldry & Farrington, 2000). Kinderen die 

pro-sociaal gedrag vertonen, ontwikkelen vaker een positief beeld van school en halen 

goede cijfers (Ladd & Kochenderfer-Ladd). 

 Zogenaamde protectieve factoren tegen pesten zijn factoren die ertoe bijdragen 

dat een kind minder snel gepest wordt of gaat pesten. De factoren die in onderzoeken 

gevonden zijn als protectieve factoren zijn: een hoge mate van zelfvertrouwen (Olweus, 

1992), vermogen tot empathie, (Chesebrough, King, Gullotta & Bloom, 2004), een goede 

emotieregulatie en een negatieve attitude ten opzichte van geweld (Ladd & Ladd, 1998). 
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De risicofactoren, factoren die ertoe bij kunnen dragen dat een kind eerder gaat pesten, 

zijn tegenovergesteld aan de protectieve factoren.  

 Er zijn weinig theorieën over het ontstaan en het bestaan, of de zogenaamde 

functie van pesten. Olweus (1978), legt een link tussen pesten en de dominantie theorie in 

een groep apen. In een groep apen is een duidelijke rangorde. Een aantal apen zijn 

dominant en staan hoog in aanzien, deze dominante apen hebben hun eigen functie in de 

groep, bijvoorbeeld de rest van de groep beschermen tegen gevaar. Verschillende 

factoren blijken van invloed te zijn op de rang van een aap, namelijk fysieke kracht, 

agressiviteit, seks en het vermogen om andere apen die hoog in rang zijn mee te krijgen. 

Op het eerste gezicht lijkt deze dominantie theorie overeen te komen met de situatie op 

scholen, namelijk de verschillen in sociale status en de manier waarop zo’n status 

verkregen wordt. Echter het verschil is, dat de dominantie theorie een agressie-

controllerende functie heeft, terwijl dit voor pesten in scholen niet geldt. Een andere 

theorie die Olweus (1978) noemt, is de theorie van de ‘zondebok’. Volgens deze theorie 

kunnen negatieve uitlatingen en agressie ten opzichte van een persoon of een kleine 

groep gezien worden als zogenaamde ‘verplaatsing’, de agressie wordt eigenlijk uitgelokt 

door een andere persoon, maar op de een of andere manier is het niet mogelijk de 

agressie naar deze persoon te richten, dus wordt de agressie verplaatst naar een ander (het 

slachtoffer). De theorieën die Olweus beschreef richten zich op de functie van pesten. Er 

is de laatste tijd echter meer onderzoek gedaan naar welke factoren in een kind zelf en in 

de omgeving van een kind ertoe bij zouden kunnen dragen dat een kind gaat pesten of 

juist gepest wordt. 

 Mogelijke factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de peststatus van 

kinderen zijn: de persoonkenmerken van de kinderen, opvoedingsprocessen, groeps-

dynamische processen, schoolfactoren en de kenmerken van de maatschappij (van 

Hattum, 1997). Zonder het hele ‘nature, nurture debat’ aan te halen, kan gezegd worden 

dat  de persoonskenmerken van kinderen volgens de theorieën omtrent pesten voor een 

deel aangeboren en voor een deel aangeleerd zijn (Gray, 1999). Uit een onderzoek van 

Smith en Farrington (2004) naar continuïteit in antisociaal gedrag, kwam naar voren dat 

wanneer ouders als kind antisociaal gedrag vertoonden, hun kinderen ook eerder 

antisociaal gedrag vertonen. Zij vonden zelfs dat dit door liep tot en met de derde 
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generatie. Dat wil zeggen dat antisociale ouders kinderen kregen die ook eerder 

antisociaal waren en dat hun kinderen ook meer kans hadden om antisociaal gedrag te 

vertonen. Deze uitkomst geeft echter geen antwoord op het nature nurture debat, 

aangezien het zowel aan de genen als aan de opvoeding zou kunnen liggen. Eley, 

Lichtenstein en Stevenson (1999) vonden in een onderzoek waarbij eeneiige tweelingen 

werden vergeleken met twee-eiige tweelingen dat antisociaal gedrag vooral bepaald werd 

door de genen. Zij vergeleken echter tweelingen die dezelfde omgeving deelden. Dit 

onderzoek kan daardoor ook geen bindend antwoord geven op het nature nurture debat, 

aangezien de eeneiig tweelingen waarschijnlijk meer dezelfde behandeling krijgen van 

hun omgeving dan twee-eiige tweelingen, dus is naast de nature ook de nurture van 

eeneiige tweelingen groter en kan niet gezegd worden dat het effect voorkomt uit de 

overeenkomsten in nature. 

 De typische persoonskenmerken van kinderen die pesten en gepest worden, zijn 

al eerder in dit stuk aan bod gekomen. Opvoedingsprocessen, groepsdynamische 

processen, schoolfactoren en kenmerken van de maatschappij spelen allemaal een rol in 

het aanleren of tot ontwikkeling laten komen van persoonskenmerken. Hierbij is de rol 

van opvoedingsprocessen erg belangrijk, aangezien in de vroege ouder-kind relatie  de 

grondslag wordt gelegd voor de socialisatie van een kind (Vasta, Haith & Miller, 1999), 

de basis wordt gelegd voor de vorming van het zelfbeeld, de emotie-regulatie en het 

empatisch vermogen en in de opvoeding normen en waarden worden  meegegeven. 

Opvoedingsprocessen beïnvloeden dus de persoonskenmerken die voor kinderen 

belangrijk zijn om zich pro-sociaal te ontwikkelen, de zogenaamde protectieve factoren. 

Twee dimensies van ouderschap blijken van groot belang voor de ontwikkeling 

van het kind. De eerste is warmte (de mate van support, affectie en aanmoediging die de 

ouder geeft) en de tweede dimensie is controle (de mate waarin het kind in de gaten 

wordt gehouden, discipline wordt bijgebracht en gereguleerd wordt). Uit deze twee 

dimensies vloeien 4 ouderschapsstijlen voort. Namelijk: autoritair (weinig warmte en 

veel controle), autoritatief (veel warmte en veel controle), toegeeflijk (veel warmte en 

weinig controle) en onverschillig (weinig warmte en weinig controle). Voor de sociaal, 

emotionele ontwikkeling van kinderen blijkt autoritatief ouderschap optimaal te zijn 

(Vasta, Haith & Miller, 1999). 
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Wat in dit model van ouderschap naar mijn idee mist is mishandelende ouders. Bij 

een autoritaire opvoeding is er sprake van een harde discipline, maar kan niet gesproken 

worden van mishandeling. De onverschillige opvoedingsstijl kan wel worden gezien als 

mishandeling, maar er is dan geen sprake van fysieke mishandeling. Het is zeer goed 

denkbaar dat mishandeling bij kinderen invloed heeft op de socialisatie.   

 De meeste interventies met betrekking tot pesten, richten zich vooral op de 

school. Olweus (1992) stelde een veel gebruikt interventieprogramma samen. Dit 

programma richt zich echter ook voor het grootste gedeelte op school. Ouders worden er 

bij betrokken, maar dit gebeurt meer in de vorm van advies over wat zij kunnen doen 

wanneer een kind pest of gepest wordt. Bovendien is het er meer op gericht ouders en 

school te laten samenwerken. In Noorwegen boekte dit programma goede resultaten, 

echter in andere landen vielen de resulaten tegen (Smith, 2004). In het programma van 

Olweus wordt geen interventie gericht op de opvoedingsstijl. Er is ook geen onderzoek 

bekend waarbij de interventie is gericht op de opvoedingsstijl van ouders om zo de 

peststatus  van de kinderen te beinvloeden. Wel is er door Serketich en Dumas (1996) een 

meta anlyse uitgevoerd met als doel te bekijken wat de invloed van interventie gericht op 

de opvoeding (in de vorm van een Behavioral parent Training) van antisociale kinderen 

is. Hieruit bleek dat de kinderen waarvan de ouders de behavioral parent training hadden 

gevolgd, beter aangepast gedrag vertoonden dan 80% van de kinderen in de controle 

groepen. Het is goed mogelijk dat een dusdanige interventie ook zinvol zou kunnen zijn 

voor pesten, omdat pesten een vorm van antisociaal gedrag is.  

 Aangezien pesten schadelijk is gebleken voor alle direct betrokkenen, is het 

belangrijk dat er meer inzicht komt in waar de mogelijke grondslag ligt voor de peststatus  

van kinderen, om hier gericht interventie op in te zetten. De vraagstelling zal dan ook 

luiden: In hoeverre is er een samenhang te vinden voor opvoeding en de peststatus van 

kinderen?  

Om een antwoord op deze vraag te vinden zal eerst kort bekeken worden op 

welke manier ouderschap invloed kan hebben op de peststatus van kinderen. Dit zal 

gedaan worden door theorieën omtrent de protectieve- en risicofactoren voor pesten of 

gepest worden te beschrijven. Daarna zal kort een paragraaf gewijd worden aan de 

operationalisatie van pesten. Vervolgens zal in de vier volgende paragrafen bekeken 
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worden of er in de literatuur een samenhang gevonden kan worden voor warmte, 

controle, autoritair/autoritatief ouderschap en mishandeling in een gezin, met betrekking 

tot de peststatus van kinderen.  

2. Processen 

2.1 Zelfvertrouwen 

  Zoals in de inleiding beschreven, is een protectieve factor tegen pesten en gepest 

worden het beschikken over voldoende zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen houdt in: 

iemands gevoel van eigenwaarde en competentie (Schaffer, 1996). Men gaat ervan uit dat 

de basis voor het zelfvertrouwen wordt gelegd in de vroege jeugd en dan met name in de 

ouder-kind interactie (Schaffer). Uit onderzoek van Coopersmith, 1967 (aangehaald in 

Schaffer), blijkt dat kinderen met een hoog zelfvertrouwen ouders hadden die veel 

warmte gaven en ook duidelijke regels stelden (controle), het zogenaamde autoritatief 

ouderschap. Kinderen die weinig zelfvertrouwen hadden, hadden vooral autoritaire 

ouders, ouders met een permissieve opvoedingsstijl of verwaarlozende ouders. De 

autoritatieve opvoedingsstijl bleekt dus de meest effectieve ouderschapsstijl, met het oog 

op de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Herz en Gullone (1999), vonden ook dat 

kinderen van ouders met een autoritatieve opvoedingsstijl over meer zelfvertrouwen 

beschikten dan kinderen van autoritaire ouders. Wat opvallend is aan het onderzoek van 

Herz en Gullone, is dat er ook onderzoek is gedaan naar overbeschreming door ouders. 

Het bleek dat kinderen waarvan de ouders in een erg hoge mate warmte en controle 

gaven, dus ouders die overbeschermend waren, weinig zelfvertrouwen hadden. 

Opvoeding is dus erg belangrijk gebleken in de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. 

2.2 Empathie  

 Zoals in de inleiding besproken is, hebben pestkoppen en pestkop/slachtoffers een 

tekort aan empathie. Empathie is het vermogen om zich in te leven in anderen en mee te 

voelen met anderen. Wanneer alle resultaten van onderzoeken naast elkaar gelegd wordt, 

kan gezegd worden dat empathie bij kinderen wordt ontwikkeld, wanneer: 1) ouders aan 

de emotionele behoeften van hun kind voldoen, maar het ontmoedigen om alleen aan 

zichzelf te denken, 2) het kind aanmoedigen om een brede range van emoties te 
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onderscheiden, te ervaren  en te uitten en 3) meerdere gelegenheden creeren om de 

reactie van anderen op emoties te observeren ( Schaffer, 1996). Dus door het kind op een 

warme manier te steunen en te sturen en het goede voorbeeld te geven (modeling), leert 

het kind zijn emoties te reguleren. Deze ouderschapskenmerken komen overeen met een 

autoritatieve opvoedingsstijl.  

Tisot (2004), deed onderzoek naar de invloed van ouderschapsstijl op de 

ontwikkeling van empathie bij kinderen. Hierbij bleek autoritatief ouderschap een 

positieve voorspeller voor empathie, dit gold vooral voor jongens. Autoritair ouderschap 

bleek een negatieve voorspeller voor de ontwikkeling van empathie. Kinderen met een 

autoritatieve opvoedingsstijl zijn dus meer in staat om empathie te tonen dan kinderen 

met een autoritaire opvoeding. Uit onderzoek blijkt ook dat een opvoeding waarbij sprake 

is van fysieke mishandeling, leidt tot een verminderd vermogen zich in te leven en mee te 

voelen met andere kinderen ( Schaffer, p.277). Opvoeding lijkt dus van invloed te zijn op 

de ontwikkeling van empathie.  

 

2.3 Emotie regulatie  

 Een andere protectieve factor is een goede emotie regulatie. Eisenberg, Fabes et 

al. (1992, 2000) hebben een model opgesteld  voor de invloed van emotieregulatie op 

sociale competentie. Zij onderscheiden hierbij drie typen van emotieregulatie: 1) een 

hoge mate van inhibitie, 2) weinig gecontroleerd en 3) optimaal gereguleerd. Personen 

met een hoge mate van inhibitie zijn erg geremd in hun gedrag, van de buitenkant lijken 

ze misschien optimaal gereguleerd, maar hun inhibitie is vaak onvrijwillig. Deze mensen 

zijn vaker angstig, depressief en sociaal teruggetrokken, er is vaak sprake van 

internaliserende problematiek. Het typische slachtoffer past in dit beeld. Mensen die 

onder gecontroleerd zijn, laten zich geheel leiden door hun emoties en laten dan ook 

regelmatig agressief gedrag zien. Bij deze mensen is vaak sprake van externaliserende 

problematiek. De pestkop en de pestkop/slachtoffer passen in dit beeld. Over het 

algemeen hebben mensen met een optimale emotie regulatie weinig moeite zich aan te 

passen, ze laten constructief gedrag zien en zijn sociaal competent.  

 Het vermogen om emoties te ervaren en te tonen is aangeboren, echter in 

combinatie met de cultuur en de vroege socialisatie wordt de uiteindelijke 
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emotieregulatie van een kind bepaald. Schaffer (1996) beschrijft in zijn boek dat uit 

verschillende onderzoeken is gebleken dat de kinderen van depressieve moeders weinig 

emotie laten zien. Deze moeders toonden weinig affectie, naar hun kinderen toe. Deze 

kinderen waren vervolgens geinhibeerd in hun emotieregulatie. Kinderen die thuis echter 

veel geweld mee maakten reageerden snel met agressie. Deze kinderen hadden dus eerder 

een ongecontroleerde inhibitiestijl. Hieruit blijkt dat ouderschap van invloed is op de 

emotieregulatie van kinderen. 

 

2.4 Attitude ten opzichte van geweld 

 De laatste protectieve factor die besproken zal worden is een negatieve attitude 

ten opzichte van geweld. Dit zal gedaan worden door te belichten hoe een positieve 

attitude ten opzichte van geweld gevormd kan worden. Een positieve attitude, kan op 

verschillende manieren tot stand komen. Over het algemeen wordt aangenomen dat 

kinderen hun normen en waarden met de paplepel ingegoten krijgen, dus dat de ouders 

hierin een grote rol spelen, in ieder geval tot aan de pubertijd. (Shaffer, 1996). Dit kan op 

verschillende manieren gebeuren. Zo kan een kind bijvoorbeeld leren door modeling. Het 

welbekende onderzoek van Bandura (1977) laat zien hoe dit in zijn werk gaat. Bandura 

liet kinderen zien hoe een volwassene met een pop omging. Er waren drie verschillende 

condities. In de eerste conditie zagen kinderen dat een volwassene lief met de pop 

omging, in de tweede conditie zagen ze hoe een volwassene zeer agressief omging met de 

pop en in de derde conditie zagen de kinderen geen rolmodel. Hierna werden de kinderen 

zelf met de pop geconfronteerd. De kinderen die een volwassenen agressief met de pop 

hadden zien omgaan, gingen zelf ook agressief met de pop om. De kinderen die de 

volwassene lief met de pop om hadden zien gaan, gingen ook lief met de pop om. Uit de 

uitkomst van dit onderzoek blijkt dat kinderen gedrag dat zij thuis zien na kunnen doen. 

Hierbij kan gedacht worden aan fysiek mishandelende ouders, of veel huiselijk geweld.  

 Een positieve attitude ten opzichte van geweld, kan ook aangeleerd worden door 

conditionering. Wanneer ouders een kind consequent belonen voor agressief gewelddadig 

gedrag bijvoorbeeld, wordt het voor kinderen vanzelfsprekend om de volgende keer weer 

gewelddadig te reageren. Een kind leert op deze manier dat geweld goed is, omdat het 
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ervoor beloond wordt (Schwartz et al. 1997). Opvoeding speelt dus een rol in de vorming 

van de attitude ten opzichte van geweld. 

  

3. Operationalisatie van pesten 

In de onderzoeken naar pesten, wordt het begrip pesten op verschillende manieren 

geoperationaliseerd. De methode die in de onderzoeken naar peststatus het meest gebruikt 

wordt is de zelfrapportage. (Baldry, 2003; Baldry & Farrington, 2000; Rigby, 1993; 

Rigby, 1994 & Unnever, 2005). Olweus ontwikkelde in 1989 een vragenlijst die in veel 

onderzoeken wordt gebruikt. Voorafgaand aan de vragenlijst wordt een duidelijke 

definitie van pesten gegeven. De vragenlijst bevat 6 items om pesten te meten, 

bijvoorbeeld: “Hoe vaak heb je deelgenomen aan het pesten van andere kinderen op 

school?”. Ook bevat de vragenlijst 9 items die directe of indirecte blootstelling aan pesten 

meten, bijvoorbeeld: “ Ben je gepest door een of meerdere leerlingen?” Elk item heeft 

een responsschaal van 0 tot 4, waarbij 0 staat tot nooit en 4 staat tot vaak. Door middel 

van deze methode wordt niet alleen het pestgedrag van kinderen onderzocht, maar ook de 

frequentie hiervan en de aard van het pestgedrag. Baldry, 2003, gebruikte de Italiaanse 

versie van de vragenlijst van Olweus, de betrouwbaarheid was redelijk goed, namelijk 

0.70. 

Andere onderzoeken gebruiken de nominatie methode (Bowers et al. 1992; 

Bowers et al. 1994; Finnegan et al., 1998 & Schwartz et al., 1997). Kinderen uit de hele 

klas wordt gevraagd om aan te geven welke kinderen gepest worden en welke kinderen 

pesten. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van vragen of door 

foto’s. Bowers et al. (1992 en 1994), gaven bijvoorbeeld in hun beiden onderzoeken 

ongeveer 200 kinderen uit 9 klassen foto’s van alle kinderen uit de klas. Vervolgens werd 

hen gevraagd twee stapels te maken: een van de kinderen die pesten en een van de 

kinderen die niet pesten. Vervolgens werd hetzelfde herhaald, maar dan werd de kinderen 

gevraagd een stapel te maken voor kinderen die gepest worden en een stapel te maken 

voor kinderen die niet gepest worden. Op deze manier konden de zogenaamde 

pestkop/slachtoffers ook bij het onderzoek betrokken worden. De betrouwbaarheid van 

de nominatiemethode is hoog gebleken, namelijk .87 (Finnegan et al.), in het onderzoek 
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van Schwartz et al. was dit .82. Ook de test-hertest betrouwbaarheid bleek in het 

onderzoek van Finnegan et al. hoog te zijn (.78). 

Een andere, minder vaak gebruikte methode is door een leerkracht of andere 

volwassene te vragen welke kinderen gepest worden en pesten. Deze methode werd 

gebruikt door Shields en Chicchetti (2001). Zij gebruikten voor hun onderzoek een 

sample van kinderen in een vakantiekamp. De kinderen kwamen een week en daarna 

beoordeelde de kampleiding door middel van een vragenlijst of een kind een pestkop, een 

slachtoffer of prosociaal was. De betrouwbaarheid is onbekend. 

Een combinatie van twee methoden komt ook voor. Ahmed & Briathwait, 2004 

lieten kinderen door middel van een vragenlijst zelf hun pestgedrag beoordelen en 

daarnaast lieten zij ook de ouders van de kinderen hun pestgedrag beoordelen. Ladd & 

Kochenderfer-Ladd, 1998 lieten ook kinderen zelf hun pestgedrag beoordelen en vroegen 

daarnaast aan de leerkracht welke kinderen pestten of gepest werden. Beide onderzoeken 

berekenden geen correlaties tussen de twee verschillende methoden. 

 Naast verschillende operationalisaties van pesten, hanteren onderzoeken ook een 

verschillende zogenaamde ‘cut off score’. Deze cut off score bepaalt wanneer een kind 

tot de groep pestkoppen, de groep slachtoffers, de groep pestkop/slachtoffers of de groep 

prosociale kinderen behoort. Sommige onderzoeken hanteren bijvoorbeeld een cut off 

score die bepaald wordt door de frequentie van pestgedrag over een bepaalde periode 

(Ahmed & Braithwait; Baldry; Baldry & Farrington; Rigby,  1993; Rigby, 1994; & 

Unnever), bijvoorbeeld meer dan 1 keer in de week over de afgelopen 3 maanden. 

 Een andere manier om te bepalen tot welke groep kinderen behoren is door te 

selecteren op een bepaalde standaardafwijking van het gemiddelde. Shield en Chicchetti,  

(2001) hanteerden 1 standaardafwijking boven en onder het gemiddelde. Bijvoorbeeld 

om tot de groep pestkoppen te behoren, moest een kind 1 standaardafwijking boven het 

gemiddelde scoren op pestgedrag en 1 standaardafwijking beneden het gemiddelde op 

slachtofferschap. Om tot de groep slachtoffers te behoren was dit precies andersom. 

Wanneer een kind voor zowel pestgedrag als slachtofferschap 1 standaardafwijking 

boven het gemiddelde scoorde, werd het kind in het onderzoek van Shields en Chicchetti 

niet meegenomen, maar in andere onderzoeken werd dit kind in de groep 
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pestkop/slachtoffer ingedeeld. Schwartz et al. (1997) hadden bijvoorbeeld wel een groep 

pestkop/slachtoffers. Zij hanteerden een cut off score van .08. Wanneer een kind 

bijvoorbeeld .08 boven het gemiddelde scoorde op pestgedrag en .08 boven het 

gemiddelde voor slachtofferschap, werd dit kind ingedeeld in de groep 

pestkop/slachtoffers.  

 In de onderzoeken van Bowers, Smith en Binney (1992; 1994) wordt het 

percentage nominaties als cut off score gebruikt. Een kind werd ingedeeld in een 

bepaalde groep (pestkop of slachtoffer) als 50% van de kinderen uit de klas hem als 

dusdanig had genomineerd, echter de nominaties met betrekking tot de andere groep 

moesten kleiner zijn dan 33 %. Wanneer kinderen voor zowel pesten als slachtofferschap 

hoger dan in 33% van de gevallen werden genomineerd, kwamen deze kinderen in de 

groep pestkop/slachtoffer.  

 Niet in alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een cut off score. In 

sommige onderzoeken wordt peststatus bekeken op een continuüm. Een kind wordt dan 

dus niet in een bepaalde groep ingedeeld. Uit onderzoek van MacCallum, Zhang, 

Preacher en Rucker (2002) is gebleken dat bij de methoden waarbij de proefpersonen in 

groepen worden ingedeeld informatie verloren gaat, evenals effect grootte en power. 

Volgens hen is de continuüm methode de beste methode. 

 

4. Warmte 

Zoals in de inleiding beschreven werd, zijn er twee dimensies van ouderschap die 

van groot belang zijn gebleken voor de ontwikkeling van een kind (Vasta, Haith & 

Miller), dit zijn warmte en controle. In de paragraaf ‘processen’ is beschreven dat warmte 

in de opvoeding belangrijk is voor de ontwikkeling van de protectieve factoren, 

zelfvertrouwen en empathie, vandaar dat in deze paragraaf onderzocht zal worden of er in 

de literatuur bewijs gevonden kan worden voor een verband tussen warmte en peststatus. 

De dimensie warmte is bipolair en kan gedefinieerd worden als ouderlijke affectie, 

empathie en betrokkenheid op de ene pool en kilte, onverschilligheid en verwerping op 

de andere pool. (Herz & Gullone, 1999). In deze paragraaf zal warmte in de opvoeding 
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als voorspeller voor peststatus onderzocht worden. Dit zal gedaan worden door allereerst 

te bekijken of er een samenhang gevonden kan worden voor warmte en de peststatus  

pestkop, daarna zal bekeken worden of dit gevonden kan worden voor 

pestkop/slachtofferschap, vervolgens voor slachtofferschap en afsluitend zal een korte 

samenvatting gegeven worden. 

Bowers et al. (1992; 1994), hebben onderzoek gedaan naar de invloed van cohesie 

binnen een gezin op de peststatus van kinderen. Cohesie definiëren zij als: “warmte en 

een laag niveau van vijandigheid”. Deze definitie komt overeen met de hier gebruikte 

term ‘warmte’, vandaar dat de onderzoeken van Bowers et al. interessant zijn voor de 

beantwoording van de vraag wat de invloed van warmte is op de peststatus  van kinderen. 

Bowers et al. bepaalden de mate van cohesie door middel van de FAST, dit is een soort 

schaakbord, waarbij kinderen poppetjes die hun gezin representeren neer moeten zetten. 

Hoe verder de poppetjes uit elkaar staan, des te lager de cohesie. De peststatus van 

kinderen werd bij kinderen van 8 tot 11 jaar gemeten door middel van de nominatie 

methode. Uiteindelijk werden in de beide studies 20 kinderen van elke groep 

geselecteerd, zodat uiteindelijk 80 kinderen aan het onderzoek mee deden. 

Met de FAST werd in beide onderzoeken gevonden dat de gezinnen van 

pestkoppen de laagste cohesie vertoonden. Uit onderzoek van Rigby (1994) kwam 

hetzelfde naar voren. Hij liet 856 adolescenten een vragenlijst invullen. Daarbij vroeg hij 

ze onder andere naar de mate van affect die de ouders naar de kinderen toe toonden. 

Affect kan gezien worden als warmte. Pestkoppen gaven aan minder affectie van ouders 

te ontvangen. Dus zowel voor kinderen van 8 jaar tot 11 als voor adolescenten geldt dat 

pestkoppen minder warmte van hun ouders ervaren. 

Voor de gezinnen van pestkop/slachtoffers, werd gevonden dat deze gezinnen 

laag scoren op cohesie (Bowers et al. 1992, 1994). In het onderzoek van Rigby (1994) 

werd ook gevonden dat pestkoppen minder affectie ervoeren van hun ouders, dan 

prosociale kinderen. Dus ook pestkop/slachtoffers ervaren minder warmte van hun 

ouders. Echter uit het onderzoek van Bowers et al. (1992) bleek dat de scores van 

pestkop/slachtoffers wat betreft cohesie hoger waren dan die van pestkoppen. In Rigby 

(1994) werd echter het tegenover gestelde gevonden voor jongens, namelijk dat de scores 
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wat betreft affectie hoger waren voor jongens die een pestkop waren, voor meisjes werd 

dit verschil niet gevonden. 

In het onderzoek van Bowers et al. (1992) werd geen verschil gevonden voor 

slachtoffers, in Bowers et al. (1994) werd wel een verschil gevonden, waarbij de 

gezinnen van slachtoffers de hoogste cohesie vertonen. Ladd en Kochederfer Ladd (1998) 

deden onderzoek naar de factoren die van invloed zouden kunnen zijn op 

slachtofferschap bij kinderen. Zij vonden iets anders met betrekking tot warmte. Zij 

vonden namelijk dat weinig sympathie bij ouders voorspellend was voor 

slachtofferschap. Sympathie houdt in het tonen van warmte en affectie en valt dus onder 

de dimensie warmte. Rigby (1994) vond voor meisjes dat weinig affectie samenhangt met 

slachtofferschap bij meisjes. Dit werd niet gevonden voor jongens. Uit onderzoek van 

Finnegan, Hodges en Perry (1998) blijkt iets soortgelijks. Zij vonden namelijk dat 

meisjes die slachtoffer zijn, meer het gevoel hebben dat hun moeder hen verwerpt, zij 

ervaren dus weinig warmte van hun moeder. De resultaten met betrekking tot de invloed 

van warmte op slachtofferschap zijn tegenstrijdig. Wat wel uit deze onderzoeken blijkt is 

dat warmte invloed heeft op de peststatus van kinderen. In het ene geval gaat het echter 

om te weinig warmte en in het andere geval over veel warmte. 

Te veel warmte in gezinnen van slachtoffers zou ook gezien kunnen worden als 

verstrikking van de verschillende gezinsleden, ouders zijn te zeer betrokken bij hun 

kinderen en zijn overbeschermend. Finnegan, Hodges en Perry (1998) hebben onder 

andere onderzocht wat de invloed van overbescherming is op slachtofferschap bij 

kinderen. Daarbij werd aan 184 kinderen gevraagd om vragen te beantwoorden omtrent 

gedragingen van hun moeders, waaronder overbescherming. Slachtofferschap werd 

gemeten met behulp van de nominatie methode, alle kinderen uit de klas gaven op 3 

items over slachtofferschap aan welke kinderen uit hun klas daartoe behoorden. Uit dit 

onderzoek bleek dat voor jongens overbescherming van de moeder, voorspellend was 

voor slachtofferschap, voor meisjes werd dit niet gevonden. Ladd en Kochenderfer Ladd, 

1998 hebben onderzoek gedaan naar de invloed van intense betrokkenheid op 

slachtofferschap. Dit kan gezien worden als overbescherming. Uit dit onderzoek bleek 

ook dat jongens met een overbeschermende moeder eerder slachtoffer waren. Voor 

meisjes werd dit wederom niet gevonden. 
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 Kortom samengevat blijk dat een gebrek aan warmte in de opvoeding samenhangt 

met de peststatus pestkop en de peststatus pestkop/slachtoffer, bovendien is er ook een 

samenhang voor gebrek aan warmte voor meisjes met de peststatus slachtoffer. Te veel 

warmte in de opvoeding is ook niet goed, dit hangt samen met slachtofferschap bij 

jongens. 

5. Controle 

Naast warmte is controle een belangrijk aspect in de opvoeding, zo hangt controle 

samen met het aanleren van een gezonde emotie-regulatie. Vandaar dat het belangrijk is 

om te onderzoeken of controle samenhangt met de peststatus. Controle is net als warmte 

ook bipolair van aard. Het kan gedefinieerd worden als effectief, empathisch en me t het 

oog op de ontwikkeling passend management, versus een manipulatieve of bestraffende 

opvoeding (Herz & Gullone, 1999). Om het in deze paper duidelijk en overzichtelijk te 

maken zal de effectief empathische kant van controle, positieve controle worden 

genoemd en de manipulatieve, bestraffende kant, negatieve controle. In deze paragraaf 

zal onderzocht worden wat de invloed van controle is op de peststatus van kinderen. 

Allereerst zal de literatuur beschreven worden die onderzoek deed naar de samenhang 

tussen de peststatus pestkop en controle, vervolgens zal dit gedaan worden voor 

pestkop/slachtofferschap, daarna voor slachtofferschap en aansluitend zal een korte 

samenvatting gegeven worden van de gevonden resultaten. 

Schwartz et al. (1997) deed onderzoek naar de verschillen in achtergrond tussen 

pestkop/slachtoffers vergeleken met pestkoppen, slachtoffers en prosociale kinderen. Zij 

onderzochten onder andere de samenhang met hardvochtige discipline (wat valt onder de 

negatieve pool van controle. Bij 304 jongens die binnenkort naar de kleuterklas zouden 

gaan kwamen interviewers thuis. Zij  interviewden de ouders en observeerden de 

interactie tussen ouders en kind. Vijf jaar later werd door middel van de nominatie 

methode bepaald of een kind pestkop, slachtoffer, pestkop/slachtoffer of prosociaal was. 

Zij vergeleken pestkoppen met prosociale kinderen. Voor hartvochtige discipline werd 

geen verschil gevonden. Rigby (1994) onderzocht de invloed van gedragscontrole op 

peststatus bij kinderen. Gedragscontrole werd in dit onderzoek gedefinieerd als positieve 

controle. Hieruit bleek dat pestkoppen deze vorm van gedragscontrole minder in hun 



 20

ouders herkenden dan prosociale kinderen. Dus aan de hand van deze onderzoeken kan 

gezegd worden dat er een negatief verband gevonden is voor de peststatus pestkop en het 

weinig ervaren van positieve controle, echter deze uitkomsten zijn niet eenduidig. 

In een vergelijking van pestkop/slachtoffers met de overige groepen, bleek dat de 

ouders van pestkop/slachtoffers een hogere mate van hartvochtige discipline (gemeten 

door middel van een interview) hanteerden (negatieve controle), toen de kinderen 

kleuters waren (Schwartz et al. (1997). Uit het onderzoek van Schwartz et al. blijkt dus 

dat negatieve controle bij ouders een risico factor is voor de peststatus  

pestkop/slachtoffer. Bijzonder aan dit onderzoek is dat de opvoedingsstijl van de ouders 

vastgesteld was nog voordat kinderen een peststatus hebben kunnen verwerven. Hiermee 

werd aangetoond dat opvoedingsstijl vooraf gaat aan de peststatus, echter is niet 

aangetoond dat controle leidt tot peststatus, aangezien er ook een derde factor hiertoe zou 

kunnen bijdragen. 

Unnever (2005) deed onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen 

pestkop/slachtoffers vergeleken met pestkoppen en vergeleken met slachtoffers. Wat 

betreft ouderschapsfactoren onderzocht hij of er verschil kon worden gevonden voor 

dwingend ouderschap (negatieve controle) en ouderlijk toezicht (positieve controle). 

Unnever gebruikte een zeer grote sample, van 2472 adolescenten. Peststatus werd 

vastgesteld door middel van zelfbeoordeling en ook de ouderschapsfactoren werden door 

de adolescenten beoordeeld aan de hand van vragenlijsten. Unnever onderzocht eerst of 

er een verschil gevonden kon worden tussen pestkoppen en pestkop/slachtoffers, voor de 

beide ouderschapsfactoren. Unnever vond hiervoor geen verschil. Voor pestkop/ 

slachtoffers vergeleken met slachtoffers, werd alleen een verschil gevonden voor 

ouderlijk toezicht, waarbij de ouders van pestkop/slachtoffers minder toezicht hielden 

dan de ouders van slachtoffers. 

Schwartz et al. (1997) vergeleken ook slachtoffers met prosociale kinderen met 

betrekking tot hartvochtige discipline.  Hiervoor werd geen verschil gevonden. Ladd en 

Kochenderfer Ladd (1998) vonden in hun onderzoek wel een verschil voor slachtoffers, 

wat betreft opdringerige veeleisendheid. Zij definiëren opdringerige veeleisendheid als: 

een aspect van ouderschap dat het kind weinig de gelegenheid geeft om hun sociale 
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bijdrage te controleren of te beïnvloeden. Opdringerige veeleisendheid kan gezien 

worden als een vorm van negatieve controle. Ladd en Kochenderfer Ladd namen 

interacties van 197 kleuters met hun ouders op video op en lieten dit vervolgens door 

getrainde beoordelaars beoordelen op onder andere opdringerige veeleisendheid. Uit dit 

onderzoek blijkt dat slachtoffers eerder ouders hadden die als opdringerig veeleisend 

werden beoordeeld.  

    Kort samengevat lijkt het erop dat controle een samenhangt met de peststatus van 

kinderen. Wat betreft pestkoppen kan gezegd worden dat er een samenhang is met een 

gebrek aan positieve controle. Voor negatieve controle werd geen verschil gevonden. 

Voor pestkop/slachtofferschap lijkt negatieve controle samen te hangen met de peststatus. 

Jammer is dat Unnever (2005) in zijn onderzoek de verschillende groepen niet met 

prosociale kinderen heeft vergeleken, nu heeft hij pestkop/slachtoffers alleen vergeleken 

met het totaal van de overige groepen. Uit zijn onderzoek bleek geen verschil te zijn 

tussen pestkoppen en pestkop/slachtoffers met betrekking tot controle. Wel was er een 

verschil tussen pestkop/slachtoffers en slachtoffers. Slachtoffers ervoeren meer positieve 

controle. Wat betreft slachtofferschap zijn de onderzoeksuitslagen tegenstrijdig. Het ene 

onderzoek vond wel een samenhang voor negatieve controle met slachtofferschap (Ladd 

& Kochenderfer-Ladd, 1998), terwijl dit in een ander onderzoek niet naar voren kwam 

(Schwartz et al. , 1997).  

 

6. Opvoedingsstijl 

In de vorige twee paragrafen zijn de samenhang van warmte en controle met de 

peststatus van kinderen onder de loep genomen. Zowel warmte als controle zijn bipolair 

van aard, elk bestaat dus twee dimensies. Wanneer deze twee gecombineerd worden, 

kunnen hier verschillende ouderschapsstijlen uit voortvloeien. De twee bekendste en 

meest voorkomende zijn autoritatief ouderschap en autoritair ouderschap. Bij autoritatief 

ouderschap is er sprake van ouderlijke affectie, empathie en betrokkenheid (warmte) en 

effectief, empathisch en met het oog op de ontwikkeling passend management (positieve 

controle). Bij autoritair ouderschap is er sprake van: kilte, onverschilligheid en 

verwerping (weinig warmte) en een manipulatieve of bestraffende opvoeding (negatieve 
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controle). In verschillende onderzoeken is onderzocht wat de invloed van opvoedingsstijl 

is op de peststatus van kinderen. In deze paragraaf zal een aantal van deze onderzoeken 

worden besproken, om zo een antwoord te kunnen vormen op de vraag in hoeverre 

ouderschapsstijl samenhangt met de peststatus van kinderen.  

 Ahmed en Braithwaite (2004) deden onderzoek naar de invloed van een 

autoritaire of een autoritatieve opvoeding. Zij verwachten dat de ouders van slachtoffers 

en prosociale kinderen eerder een autoritatieve opvoedingsstijl hanteerden dan de ouders 

van pestkoppen. Daarnaast verwachtten zij dat de ouders van pestkoppen eerder een 

autoritaire opvoedingsstijl hanteren dan de ouders van slachtoffers en prosociale 

kinderen. Zij lieten 1401 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar, 10 vragen 

over pesten en slachtofferschap beantwoorden. Daarnaast vroegen zij de ouders naar de 

peststatus van hun kinderen. Ouderschap werd gemeten door een zelfbeoordeling-

vragenlijst bij de ouders af te nemen. Er werd geen significant verschil gevonden voor 

autoritatief ouderschap. Wel was het verschil in de verwachte richting, namelijk dat de 

prosociale kinderen en slachtoffers ouders hadden die een meer autoritatieve 

opvoedingsstijl hanteren. Er werd wel een significant effect gevonden voor autoritair 

ouderschap. Ouders van pestkoppen en pestkop/slachtoffers hanteerden een meer 

autoritaire opvoedingsstijl dan de ouders van prosociale kinderen en slachtoffers. Ook 

Baldry en Farrington (2000) deden onderzoek naar de overeenkomsten tussen pestkoppen 

en delinquenten. Zij keken hierbij ook naar een controle groep. Zij vonden in hun 

onderzoek dat de ouders van pestkoppen meer autoritair ouderschap vertoonden dan de 

controle groep, ook wanneer werd gecontroleerd voor delinquentie.  

Rigby (1992, 1994) deed onderzoek naar de samenhang tussen positief 

gezinsfunctioneren en pesten of gepest worden. Onder positief gezinsfuntioneren, 

verstond hij: “duidelijke maar permeabele grenzen, individuele gezinsleden met een  

sterke samenhang in het ouderlijke subsysteem, veel vertoon van affectie, duidelijke en 

directe communicatie tussen de gezinsleden, een democratisch patroon van 

gedragscontrole. Overdracht van ethische standpunten van ouder op kind en permeabele 

grenzen van de familie in zijn omgeving met het externe systeem.” Veel van deze 

kenmerken komen overeen met de definitie van autoritatief ouderschap. Het 
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tegenovergestelde hiervan, dus negatief gezinsfunctioneren, kan worden gezien als 

autoritair ouderschap. 

In het onderzoek van 1992, vond Rigby dat de peststatus pestkop gerelateerd was 

aan negatief gezinsfunctioneren. Dit komt er op neer dat de ouders van pestkoppen een 

meer autoritaire opvoeding hanteerden. Dit gold voor zowel meisjes, als jongens. Het 

zelfde vond hij in het onderzoek van 1994 met betrekking tot pestkoppen. Positief 

gezinsfunctioneren hing samen met prosociaal gedrag en slachtofferschap (Rigby,1992; 

1994), echter wanneer naar meisjes apart werd gekeken, bleek dat slachtofferschap bij 

meisjes gerelateerd was aan negatief gezinsfunctioneren (1994). Rigby betrok in 1994 

ook pestkop/slachtoffers in zijn onderzoek, hiervoor vond hij alleen verschil bij de 

jongens, waarbij het gezinsfunctioneren van pestkop/slachtoffers negatiever was dan dat 

van prosociale kinderen. 

Uit de hierboven beschreven onderzoeken komt naar voren dat autoritair 

ouderschap samenhangt met pestgedrag bij kinderen. (Ahmed & Braithwait, 2004; Baldry 

& Farrington, 2000; Rigby, 1992; 1994). Er is weinig onderzoek gedaan naar 

pestkop/slachtoffers met betrekking tot opvoedingsstijl. Rigby (1994) vond dat een 

autoritaire opvoeding samen hing met de peststatus  pestkop/slachtoffers bij jongens. De 

uitkomsten wat betreft slachtofferschap zijn minder duidelijk dan die voor pestkoppen, 

maar toch is er bewijs gevonden dat autoritatief ouderschap samenhangt met 

slachtofferschap. (Ahmed & Braithwait; Rigby, 1992; 1994). Voor meisjes blijkt uit een 

onderzoek echter ook dat autoritair ouderschap samenhangt met slachtofferschap (Rigby, 

1994). 

7. Mishandeling en huiselijk geweld 

Zoals in de inleiding beschreven zal ook bekeken worden wat de mogelijke 

invloed is van mishandeling, want zoals in de paragraaf ‘ processen’ beschreven is, blijkt 

mishandeling o.a. van invloed te zijn op de emotieregulatie en de attitude ten opzichte 

van geweld. Dit zijn beide protectieve factoren voor pesten en gepest worden. Er zijn 

verschillende vormen van mishandeling, namelijk fysieke mishandeling (bij deze vorm 

wordt een kind fysiek pijn gedaan), seksuele mishandeling (bij deze vorm moet een kind 
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seksuele handelingen verrichten), emotionele mishandeling (bij deze vorm wordt een 

kind door de ouders voortdurend met woorden en gedragingen naar beneden gehaald) en 

verwaarlozing (bij deze vorm kijken de ouders niet naar de kinderen om en geven zij het 

kind niet de verzorging die het nodig heeft). In veel gevallen vinden er binnen een gezin 

meerdere vormen van mishandeling plaats (Shields en Cichetti, 2001). In deze paragraaf 

zal geen onderscheidt worden gemaakt tussen de verschillende vormen van mishandeling, 

juist ook omdat deze vaak samen gaan. Naast mishandeling is het ook erg interessant om 

te onderzoeken of huiselijk geweld ook een samenhang vertoont met de peststatus van 

kinderen. Dit is namelijk zeer goed denkbaar, aangezien twee van de potectieve factoren 

tegen pesten, voor een deel worden aangeleerd door modeling. Dit zijn namelijk het 

vermogen tot empathie en een negatieve attitude ten opzichte van geweld, hoe dit in zijn 

werk gaat is beschreven in de paragraaf: ‘processen’. In deze paragraaf zal dus bekeken 

worden of er in de literatuur bewijs te vinden is voor een samenhang van mishandeling en 

huiselijk geweld met de peststatus van kinderen. 

Shields en Cichetti (2001) deden een erg interessant onderzoek naar de invloed 

van mishandeling op de peststatus van kinderen. Zij interviewden de ouders van 167 

kinderen uit achterstandswijken die naar een zomerkamp gingen, ze vroegen de ouders in 

hoeverre er sprake was van kindermishandeling, bovendien baseerden de interviewers 

naast de antwoorden van de ouders hun oordeel op observaties gedurende het interview.  

Vervolgens werden de kinderen in groepen ingedeeld. De groepen waren zo gelijk 

mogelijk verdeeld, met mishandelde kinderen en niet mishandelde kinderen en jongens 

en meisjes. Aan het eind van de week, werd zowel bij de kampleiders als bij de kinderen 

zelf (nominatie) een vragenlijst afgenomen, om de peststatus vast te stellen. Shields en 

Cicchetti vonden dat kinderen die mishandeld worden thuis, eerder pestgedrag vertonen. 

Schwartz et al. (1997) deden ook onderzoek naar de relatie tussen mishandeling en 

peststatus, zij gingen op huisbezoek bij ouders van peuters en stelden vast in hoeverre het 

kind risico liep op mishandeling. Vijf jaar later onderzochten zij de peststatus van de 

kinderen. Ze vonden dat 29% van de mishandelde kinderen een pestkop was geworden,  

ten opzichte van 14% van de niet mishandelde kinderen. Dit verschil was echter niet 

significant. Wat Schwartz et al. ook vonden, was dat de kinderen die getuige waren 

geweest van agressie thuis, eerder de status pestkop kregen. Ook in onderzoek van Baldry 
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et al (2003) werd dit gevonden.  Baldry nam bij 1059 Italiaanse kinderen een 

zelfbeoordelingvragenlijst af en nam vervolgens een vragenlijst bij de kinderen af die 

naging of er sprake was van agressie tussen de ouders.  

Schwartz et al. (1997) dat hierboven ook beschreven is, deden vooral onderzoek 

naar pestkop/slachtoffers. Zij vonden in hun onderzoek dat mishandeling in de 

thuissituatie samen hing met de peststatus pestkop/slachtoffer. Zij vonden namelijk dat 

29% van de kinderen die mishandeld waren, de status pestkop/slachtoffer kregen, tegen 

over 6% van de niet-mishandelde kinderen. Met betrekking tot huiselijk geweld, vonden 

Schwartz et al. dat pestkop/slachtoffers meer huislijk geweld  mee hadden gemaakt dan 

slachtoffers en prosociale kinderen. Unnever (2004) onderzocht of pestkop/slachtoffers 

vaker getuige zijn van huiselijk geweld dan kinderen die alleen pesten. Dit bleek niet het 

geval te zijn, pestkoppen en pestkop/slachtoffers zijn dus evenveel getuige van huiselijk 

geweld. 

Shields en Cichetti (2000) deden naast pestgedrag ook onderzoek naar 

slachtofferschap, zij vonden een trend voor de invloed van mishandeling op 

slachtofferschap, maar dit verschil was niet significant. Schwartz et al. vonden ook geen 

significant verschil voor slachtoffers wat betreft mishandeling. Zij vonden dat 5% van de 

mishandelde kinderen de peststatus slachtoffers kreeg, tegenover 14% van de kinderen 

die niet mishandeld waren. Schwartz et al. vonden ook geen verschil voor huiselijk 

geweld. Baldry (2003) daarentegen vond wel een significant verschil. Zij vond een sterk 

verband tussen huiselijk geweld en slachtofferschap, waarbij kinderen die huiselijk 

geweld mee maakten eerder de peststatus slachtoffer kregen. 

Uit de hierboven beschreven literatuur valt af te leiden dat kindermishandeling 

samenhang vertoont met de peststatus pestkop en met de peststatus pestkop/slachtoffer, 

maar niet met de peststatus  slachtoffer. Echter voor slachtofferschap is maar 1 onderzoek 

gevonden, dus dit zal met meer voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Al met al 

kan gezegd worden dat mishandeling een risico vormt, dit blijkt ook uit de gegevens van 

Schwartz et al. (1997). Zij vonden dat 38 % van de mishandelde jongens de status 

prosociaal kregen, ten opzicht van 68 % van de jongens die niet mishandeld werden. Wat 

betreft huislijk geweld is gebleken dat dit samen hangt met de peststatus pestkop en 
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pestkop/slachtoffer. De resultaten betreffende slachtofferschap zijn niet eenduidig. In 

onderzoek van Schwartz et al. werd geen verschil gevonden, terwijl Baldry (2003) juist 

wel een samenhang vond voor en huiselijk geweld en slachtofferschap.  

8. Conclusie/Discussie 

 Alvorens een antwoord te geven op de algemene vraagstelling of ouderschap 

samenhangt met de peststatus, zullen eerst per peststatus de belangrijkste resultaten 

worden samengevat: Er blijkt een samenhang te zijn tussen de peststatus pestkop met: 

een gebrek aan warmte in de opvoeding, een gebrek aan positieve controle, een 

autoritaire opvoedingsstijl en huiselijk geweld. Voor de peststatus  pestkop/slachtoffer 

waren dit: een gebrek aan warmte, negatieve controle, een autoritaire opvoeding, 

mishandeling en huiselijk geweld. Voor de peststatus slachtoffer, werd een samenhang 

gevonden voor: te weinig warmte (vooral bij meisjes), of teveel warmte (bij jongens), een 

autoritatieve opvoeding, of juist een autoritaire opvoeding (voor meisjes). In sommige 

onderzoeken werd ook een samenhang gevonden voor negatieve controle en huiselijk 

geweld met slachtofferschap, in andere onderzoeken kwam echter juist naar voren dat dit 

niet zo was. Verder onderzoek moet hier uitsluitsel over geven.  

 Het lijkt erop dat opvoeding  samenhangt met  de peststatus van kinderen. Echter 

is het lastig om direct te kunnen concluderen dat opvoeding invloed heeft op de 

peststatus. Er is namelijk in de hier beschreven onderzoeken geen causaal verband 

aangetoond. Met het onderzoek van Schwartz et al. (1997) werd aangetoond dat 

opvoeding vooraf gaat aan de peststatus, echter een derde factor zou invloed kunnen 

hebben op zowel de opvoeding als de peststatus. 

 Opvallend is dat een gebrek aan warmte vooral met slachtofferschap bij meisjes 

samenhing en dat een te veel aan warmte (overbescherming) juist samenging met 

slachtofferschap bij jongens. Een theorie hierachter is dat in deze gevallen de kinderen 

niet passen in een bepaald rollenpatroon. De meisjes zijn misschien te onafhankelijk, 

omdat ze van hun ouders geen steun en warmte ervaren en de jongens zijn bij een te veel 

aan warmte misschien juist te afhankelijk. Dit kan er voor zorgen dat kinderen niet 

binnen de standaard van de groep passen en verworpen worden (Bowers et al. 1994). 
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 Een andere opvallende bevinding was, dat er geen samenhang gevonden werd 

voor mishandeling met de peststatus  pestkop, maar wel voor de peststatus  

pestkop/slachtoffer. Schwartz et al. (1997) geven hiervoor als verklaring dat mishan-

deling bij kinderen kan leiden tot een verstoorde emotieregulatie. Deze verstoorde 

emotieregulatie kan er vervolgens voor zorgen dat een kind niet geaccepteerd wordt. 

Door de verstoorde emotieregulatie kan het kind hierop reageren met agressie, waardoor 

het kind een pestkop/slachtoffer is  (omdat het zowel verworpen wordt, als agressief is 

naar andere kinderen toe). Wat hier naast erg opvallend was, was dat pestkoppen vaker 

huiselijk geweld meemaken dan pestkop/slachtoffers. Schwartz et al. geeft hiervoor als 

verklaring dat pestkoppen door modeling leren dat geweld een functioneel middel is om 

te krijgen wat je wilt. Pestkoppen pesten ook op een andere manier, namelijk eerder 

verbaal en non-verbaal, terwijl pestkop/slachtoffers vaak fysiek pesten (Schwartz, 1997  

Ondanks dat wordt aangenomen dat in de opvoeding in de vroege jaren de 

grondslag wordt gelegd voor de vorming van de belangrijkste eigenschappen voor 

prosociaal functioneren, zijn er waarschijnlijk ook nog andere factoren van invloed op de 

vorming van de peststatus. In ieder geval zijn de kindfactoren een van deze factoren die 

al meespelen in de vroege jaren van kinderen. Het is goed mogelijk dat deze ook van 

invloed zijn op hoe de ouders, de leerkracht en de andere kinderen met een kind omgaan. 

Denk bijvoorbeeld aan een kind met een hoog temperament. Dit kind kan bij de ouders 

ergernis oproepen en strenge discipline nodig hebben. Ouders geven dan weinig warmte 

en hanteren negatieve controle. Het kind kan vervolgens op school erg druk en 

ongecontroleerd zijn, waardoor het pestgedrag gaat vertonen. Om te onderzoeken wat de 

precieze invloed van kindfactoren zijn, kan gedacht worden aan tweelingen onderzoek, 

waarbij de tweelingen in een andere omgeving opgevoed worden. Op deze manier kan 

tegelijkertijd meer inzicht verkregen worden in de invloed van opvoeding. Als tweelingen 

die apart opgegroeid zijn beide dezelfde peststatus verwerven op verschillende scholen, 

lijkt het er sterk op dat het vooral kindfactoren zijn die van invloed zijn op peststatus. 

Verwerven deze kinderen niet dezelfde peststatus dan is dit meer toe te schrijven aan het 

samenspel van de kindfactoren met een of meer van de andere factoren, waaronder 

ouderschap. Vervolg onderzoek zal dus gedaan moeten worden om te onderzoeken hoe 

groot de invloed van kindkenmerken is en hoe groot de invloed van ouderschap. 
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Aangezien de besproken onderzoeken weinig psychometrische kenmerken van de 

gebruikte tests beschrijven is het moeilijk om te bepalen welke operationalisatie methode 

het meest betrouwbaar en valide is. Ook is niet gemeten wat de correlaties zijn tussen de 

verschillende methoden. Aangezien zowel pesten als gepest worden niet sociaal 

wenselijk is, is het mogelijk dat kinderen een vragenlijst niet naar waarheid invullen. 

Voor zowel de vragenlijst methode als de nominatie methode geldt dat kinderen 

verschillende ideeën kunnen hebben over het begrip ‘pesten’, dit geldt (zij het misschien 

in minderen mate, omdat ze er verder vanaf staan) ook voor beoordelaars van buiten af. 

Voor vervolg onderzoek is het belangrijk dat wordt onderzocht welke methode het meest 

betrouwbaar en valide is. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van 

verschillende methoden of het inzetten van experts, bijvoorbeeld door middel van video-

observatie. 

Wat met het oog op de kindkenmerken een valkuil zou kunnen zijn van de 

gebruikte onderzoeken, is dat in veel van deze onderzoeken aan de kinderen zelf wordt 

gevraagd in hoeverre zij warmte en controle van hun ouders ervaren. Hoe kinderen 

warmte en controle  ervaren kan natuurlijk ook samenhangen met hun verwachtingen en 

hun aangeboren kindkenmerken en is dan misschien geen afspiegeling van de 

werkelijkheid. Om dit uit te kunnen sluiten zou het in vervolg onderzoek goed zijn als er 

meerdere beoordelaars wordt gevraagd naar de opvoedingsstijl: dus bijvoorbeeld zowel 

de ouders als kinderen. Ditzelfde geldt voor de zelfbeoordeling van pestgedrag. Het zou 

kunnen dat kinderen die thuis mishandeld worden het gevoel hebben dat zij op school 

gepest worden, terwijl dit misschien niet zo is. Ook hiervoor geldt dat het in vervolg 

onderzoek belangrijk is om peststatus door meerdere beoordelaars te laten beoordelen. 

 Een ander punt is het feit dat in vrijwel geen onderzoek naar warmte, controle en 

opvoedingsstijl gecontroleerd is voor mishandeling. Bij mishandeling is namelijk ook 

vaak sprake van weinig warmte en veel negatieve controle en komt dit voor een groot 

deel overeen met de autoritaire ouderschapsstijl, het verschil is echter dat er geen 

seksueel of overmatig fysiek geweld aan te pas komt. Het is mogelijk dat in de 

onderzoeken waarbij negatieve controle, weinig warmte en een autoritaire opvoeding 

samenhangen met peststatus,dit verband eigenlijk wordt veroorzaakt door mishandeling. 

In vervolg onderzoek zal dus gecontroleerd moeten worden voor mishandeling.    
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Wanneer alles samen genomen wordt: de vorming van de protectieve factoren, de 

uitkomsten van verschillende onderzoeken en het vroege ontstaan van pesten, lijkt het er 

sterk op dat ook opvoeding een rol speelt (in interactie met de andere factoren) bij het 

ontstaan van de peststatus van een kind. Aangezien deze peststatus vaak erg consistent is 

en de gevolgen voor pestkoppen, pestkop/slachtoffers en slachtoffers groot zijn, is 

interventie om pesten te bestrijden, of beter nog te voorkomen belangrijk. Hierbij is het 

belangrijk dat een interventie niet alleen gericht wordt op school en de kinderen zelf,  

zoals tot nu vooral het geval is, maar ook op de opvoeding van de ouders gericht is. Het 

zou het beste zijn als dit zo vroeg mogelijk gebeurt, omdat zich dan de processen voor 

doen die belangrijk zijn voor de prosociale ontwikkeling. Als interventie gericht op de 

opvoeding, kan gedacht worden aan voorlichting naar de ouders toe over de invloed van 

hun manier van opvoeden, dit kan bij wijze van spreken al gedaan worden door het 

consultatie bureau of door de peuterschool. Vervolgens kan gedacht worden aan 

oudercursussen, waarbij niet alleen wordt ingegaan op het gedrag van hun kinderen en 

hoe zij dit kunnen veranderen, maar ook hoe zij zelf hun gedrag kunnen veranderen. 

Onderzoek zal moeten uitwijzen welke manier van  interventie op de opvoeding het beste 

werkt. Belangrijk is hierbij om de interactie tussen de verschillende factoren niet uit het 

oog te verliezen, dus de communicatie tussen ouders en school bevorderen en op alle 

factoren waar mogelijk interventie in te zetten om zo het optimale resultaat te kunnen 

behalen.  

Al met al is het belangrijk dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de precieze 

invloed van de opvoeding op de peststatus van kinderen, om een zo goed mogelijke 

interventie te ontwikkelen. Expliciet zal zo’n onderzoek er als volg uit kunnen zien: 

ouders worden via het consultatiebureau random ingedeeld in een experimentele groep en 

een controle groep. De experimentele groep ouders krijgt voorlichting over het geven van 

warmte en controle aan hun kind, volgens de autoritatieve opvoedingsstijl. Vervolgens 

kan bekeken worden in hoeverre ouders hierin slagen. Hebben ouders hier moeite mee, 

dan kan video-hometraining ingeschakeld worden of een aantal gesprekken met een 

orthopedagoog. Zodra de kinderen naar school gaan, kan onderzocht worden (door 

middel van meerdere beoordelaars) of de op opvoeding gerichte interventie nut heeft 

gehad en of de experimentele groep significant vaker tot de prosociale groep kinderen 
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behoort. Is dit het geval dan is dit bewijs voor de invloed van opvoeding op de peststatus 

van kinderen en kan hier meer aandacht aan besteed worden in het voorkomen en 

behandelen van pesten op scholen. Een dergelijk onderzoek is waarschijnlijk erg 

tijdsintensief en kostbaar, maar zeer belangrijk: want geen kind verdient het om gepest te 

worden! 
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