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Samenvatting 
 
Pesten is voor veel kinderen een dagelijkse bron van angst en stress en komt helaas vaak voor 
op basisscholen en middelbare scholen. Hoewel er in de loop der tijd meer wetenschappelijke 
aandacht voor pesten is gekomen en veel interventieprogramma’s tegen pesten zijn 
ontwikkeld, blijken deze programma’s niet altijd het gewenste effect met zich mee te brengen. 
De vraag die in deze scriptie centraal staat is dan ook: hoe effectief zijn anti-pesten 
programma’s in de praktijk en wat voor een interventies lijken het beste te werken? Uit 
onderzoek blijkt dat anti-pesten programma’s die zich op het schoolniveau richten het beste 
werken op basisscholen. Interventieprogramma’s die zich richten op groepsniveau lijken het 
beste te werken op middelbare scholen. Anti-pesten programma’s tenslotte die zich richten op 
individueel niveau lijken het minste effect te hebben op het verminderen van pestgedrag.  
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1. Inleiding 

 

“…It is a fundamental democratic right for a child to feel safe in school and to be spared the 

oppression and repeated intentional humiliation implied in bullying” (Olweus, 1995). Helaas 

wordt dit fundamentele democratische recht bij een groot aantal kinderen dagelijks 

geschonden. Kinderen durven vaak niet meer naar school uit angst voor het gepest worden en 

hebben op jonge leeftijd al te maken met een hoge mate van stress. Het pesten bepaalt voor 

een grote groep kinderen hun dagelijkse leven. Het belang om dit pesten tegen te gaan is dan 

ook zeer groot.   

Pesten komt op alle scholen en in alle gemeenschappen voor. Uit een onderzoek van 

Olweus uit 1994 bleek dat 16% van de Scandinavische schoolgaande kinderen te maken had 

met pesten (als slachtoffer of als pester). In Groot-Brittannië ligt het percentage op 25% 

(Lane, 1989) en in Nederland op 43% voor het basisonderwijs en op 22% voor het voortgezet 

onderwijs (Van Hattum, 1997). Colvin, Tobin, Beard, Hagan en Sprague (1998) geven aan dat 

in de Verenigde Staten een spectaculaire 80% van de middelbare schoolleerlingen en 90% van 

de basisschoolleerlingen minstens één keer gepest is. Deze percentages wijzen erop dat pesten 

een grote rol speelt in het onderwijs en dat een grote groep leerlingen dagelijks te maken heeft 

met pesten.  

      Pesten kan omschreven worden als het systematisch misbruiken van macht. Dit is echter 

een vrij algemene definitie. In de literatuur wordt vaak een aantal voorwaarden beschreven 

wanneer men over pesten praat. Pionier op het gebied van pesten, Olweus, geeft drie 

voorwaarden. Er moet ten eerste sprake zijn van agressief gedrag of het opzettelijk iemand 

schade toebrengen. Ten tweede wordt dit gedrag herhaaldelijk en over langere tijd vertoond. 

Ten derde vindt dit gedrag plaats binnen een interpersoonlijke relatie die gekarakteriseerd 

wordt door een gebrek aan evenwicht in macht. Daarbij kan nog een onderscheid worden 

gemaakt tussen direct pesten (open aanval op een slachtoffer) en indirect pesten (sociale 

isolatie of opzettelijk buitensluiten van een slachtoffer). Pesten vindt plaats in de klas, in de 

gangen op school, op het schoolplein maar ook op weg naar huis. Pesten kan daarbij op veel 

verschillende manieren voorkomen. Zo kan men een vierdeling maken in de verschillende  

typen van pesten. Ten eerste spreekt men van de fysieke wijze van pesten waaronder het 

schoppen, slaan, bedreigen en duwen van een medeleerling valt. Ten tweede kan men spreken 

van verbaal pesten. Hiermee wordt bedoeld het uitschelden en belachelijk maken van een 

medeleerling. Ten derde kan men spreken van indirect pesten, waarbij gedacht moet worden 

aan het buitensluiten van iemand uit de groep of valse roddels over iemand de wereld 



inbrengen. Het vierde type tenslotte wordt beschreven als de aanval op iemands eigendom. 

Hiermee wordt bedoeld, het stelen van geld of lunch, het kapot maken van een tas of fiets, enz 

(Olweus, 1994). 

Over het algemeen is in onderzoek terug te vinden dat jongens voornamelijk gebruik maken 

van het fysiek pesten, verbaal pesten en het vernielen van iemands eigendommen. Meisjes 

maken vooral gebruik van de indirecte manier van pesten. Jongens worden daarbij 

voornamelijk door jongens gepest, maar meisjes ook. Meer dan 60% van meisjes die gepest 

worden, geven aan dat hun pester een jongen is. Nog eens 15-20% geeft aan dat ze door zowel 

jongens als meisjes worden gepest. Bij de jongens wordt de meerderheid (80%) door andere 

jongens gepest (Besag, 1989). 

Er bestaan veel populaire mythen over pesten. Zo zou de pester eigenlijk een heel 

onzeker persoon zijn die zich verstopt onder een harde persoonlijkheid. Het pesten zou een 

gevolg zijn van te grote klassen of scholen waardoor er te weinig toezicht is. En fysieke 

kenmerken of verschillen (bril, beugel, rood haar, dialect) zouden voornamelijk de oorzaak 

zijn van pesten. Al deze mythen blijken uit onderzoek niet gegrond. De grootte van de school 

of klas speelt geen rol bij de mate van pesten. Er zijn geen typische uiterlijke kenmerken die 

ervoor zorgen dat een kind gepest wordt. En ook is de pester geen onzeker kind dat zich 

verschuilt achter een harde buitenkant (Olweus, 1994). 

Wat weten we dan over de karaktereigenschappen van een pester? Uit onderzoek zijn 

een aantal typerende karaktereigenschappen van een pester gebleken. Een pester is een 

agressief kind, niet alleen naar leeftijdgenoten, maar ook naar ouders, leerkrachten en andere 

volwassenen toe. Hun populariteit is gemiddeld of iets beneden het gemiddelde. Ze hebben 

over het algemeen een meer positieve attitude tegenover geweld. Ze zijn vaak impulsief en 

hebben de neiging anderen te (willen) domineren. Ze hebben geen gevoelens van medelijden 

met hun slachtoffers en zijn vaak (in het geval van jongens) fysiek sterker dan hun 

slachtoffers. Ze hebben weinig gevoelens van angst of onzekerheid  en ze beschikken over een 

agressief reactiepatroon (Van Hattum, 1997). Naast pesters zijn er ook leerlingen die meedoen 

met het pesten maar het meestal niet initiëren. Deze leerlingen worden door Olweus passieve 

pesters, of volgers genoemd.  

Daar lijnrecht tegenover staat het karakter van de gepeste. De karaktereigenschappen 

van een slachtoffer zijn angstigheid en onzekerheid. Ze zijn voorzichtig, gevoelig en stil. Ze 

voelen zich vaak stom, onaantrekkelijk en schamen zich. Op school zijn ze alleen en verlaten, 

en hebben vaak niet één goede vriend in de klas en hun populariteit ligt dan ook beneden het 

gemiddelde. Ze hebben weinig zelfvertrouwen, en hebben negatieve gevoelens over zichzelf 



en hun situatie. Ze hebben vaak een onderwerpend reactiepatroon en zijn (in het geval van 

jongens) fysiek zwakker. Wanneer ze worden aangevallen door anderen, reageren ze vaak 

door te huilen of zich terug te trekken. Deze karaktereigenschappen zijn vaak de reden dat het 

pesten in eerste instantie plaats vindt, maar door de negatieve ervaringen die met pesten 

gepaard gaan, worden deze eigenschappen alleen maar versterkt (Van Hattum, 1997). 

Er is veel onderzoek gedaan naar de lange termijn gevolgen van pesten voor het 

slachtoffer. Slachtoffers van pesten blijken als volwassenen een lager zelfvertrouwen te 

hebben dan volwassenen die in hun kindertijd niet zijn gepest. Ook lopen slachtoffers grotere 

kans om als volwassene met depressieve gevoelens te kampen. Ook is er onderzoek gedaan 

naar het functioneren van pesters als volwassenen. Uit dit onderzoek bleek dat pesters als 

volwassenen een grotere kans lopen op het hebben van een strafblad (Colvin et al., 1998). 

Pesters blijken in een vicieuze cirkel van geweld te blijven steken. Het doorbreken van deze 

vicieuze cirkel is dan ook van groot belang, voornamelijk voor de slachtoffers maar ook voor 

de pesters zelf. 

Tegenwoordig is het voor veel basisscholen en middelbare scholen verplicht om een 

anti-pesten beleid te volgen. In de praktijk komt het er meestal op neer dat de leerkrachten 

wordt geïnstrueerd te letten op bepaald gedrag, maar echt interveniëren doen ze niet. 

Leerkrachten hebben vaak het idee dat zij slachtoffers van pesten toch niet echt kunnen 

helpen of niet weten hoe, en zien bovendien pesten vaak als “iets dat bij de leeftijd hoort”. In 

de loop der tijd zijn er een aantal anti-pesten programma’s ontwikkeld die erop gericht zijn 

bestaande pestproblemen te verminderen en toekomstige pestproblemen te vermijden. Helaas 

geven slachtoffers aan dat zij vaak niet het idee hebben dat zo’n programma echt 

verbeteringen met zich mee heeft gebracht. Bovendien is de verscheidenheid tussen de 

verschillende programma’s groot. Sommigen richten zich op de school in zijn geheel en het 

veranderen van het sociale klimaat van de school. Anderen richten zich op disfunctionele 

groepsprocessen in de klas en weer anderen richten zich op de verstoorde relatie tussen pester 

en slachtoffer. Is het verstandiger om het pestprobleem bij de bron aan te pakken of zal een 

programma meer effect hebben wanneer de gehele school, inclusief leerkrachten en ouders, 

erbij wordt betrokken? Deze vragen spelen een rol bij het ontwikkelen van anti-pesten 

programma’s. Het belang van het ontwerpen van een effectief anti-pesten programma is zeer 

groot, vandaar de vraagstelling van deze scriptie: “Hoe effectief zijn anti-pesten programma’s 

in de praktijk en wat voor een interventies lijken het beste te werken?”. 

Eerst zal besproken worden welke factoren meespelen bij het ontstaan en in stand 

houden van pestgedrag op scholen. Vervolgens zal een korte beschrijving gegeven worden 



van de aandacht die pesten in de wetenschappelijke literatuur gekregen heeft. Daarna zal de 

effectiviteit van een aantal anti-pesten programma’s die zich op verschillende niveaus richten 

besproken worde n. Tenslotte zal in de conclusie een antwoord worden gegeven op 

bovenstaande vraagstelling.  

  
 
2. Het ontstaan en in stand houden van pesten 
 

Wanneer er gekeken wordt naar anti-pesten programma’s, valt het op dat de programma’s 

zich richten op verschillende aspecten van pesten. Het ene programma richt zich bijvoorbeeld 

op de groepsprocessen die in een klas spelen, het andere op het zelfvertrouwen van de 

gepeste. Een onderzoeker moet bij het ontwikkelen van een anti-pesten programma uit 

verschillende aspecten van pesten een keuze maken waar de interventie zich op moet richten. 

Om meer inzicht te krijgen in al deze verschillende aspecten, zal nu eerst besproken worden 

wat als mogelijke factoren kunnen worden beschouwd bij het ontstaan en in stand houden van 

pesten. Er is voor pesten nog geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Men is voorzichtig en 

spreekt over samenhangen tussen factoren die elkaar niet uitsluiten en in combinatie juist een 

versterkende werking kunnen hebben. De vijf factoren die van belang zijn voor pesten zijn 

persoonskenmerken, opvoedingsprocessen, groepsdynamische processen, schoolfactoren en 

kenmerken van de maatschappij (Mooij, 1991). 

Met persoonskenmerken worden kenmerken van zowel pesters als slachtoffers 

bedoeld. Pesters worden gekenmerkt door impulsief gedrag en een zwakke controle over 

agressief gedrag. Ze staan positief ten opzichte van geweld en hebben een sterke behoefte 

anderen te domineren. Bovendien is er bij pesters sprake van weinig empathisch vermogen. 

Tegen de verwachting in blijken pesters beslist geen lage zelfwaardering te hebben. Hun 

populariteit is gemiddeld of iets beneden het gemiddelde. Echter in de hogere groepen van het 

basisonderwijs alsmede in het voortgezet onderwijs, daalt de populariteit van de pesters (Van 

Hattum, 1997). Er kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen actieve en passieve 

pesters. Passieve pesters, ook wel meelopers of handlangers genoemd, nemen niet het 

initiatief voor pesten, maat participeren wel. De reden hiervoor kan zijn dat ze meepesten uit 

angst om zelf het slachtoffer te worden, of omdat ze er profijt uit kunnen trekken. Actieve 

pesters nemen het voortouw. 

Slachtoffers worden gekenmerkt door een negatief zelfbeeld en beoordelen zichzelf als 

waardeloos of onaantrekkelijk. Vaak zijn ze gevoeliger en zachtaardiger, wat ze kwetsbaarder 



en een gemakkelijk doelwit maakt. Ze hebben meestal een geïsoleerde positie in de groep. 

Door het agressieve gedrag van de pester krijgen de slachtoffers geen gelegenheid om sociale 

vaardigheden te oefenen. Ze hebben weinig zelfvertrouwen en beschouwen soms, na verloop 

van tijd, de mishandeling als normaal. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

passieve en provocerende slachtoffers. Passieve slachtoffers zenden signalen uit dat ze zich 

onzeker voelen in een situatie, dat ze als persoon niet de moeite waard zijn, en niets terug 

zullen doen wanneer ze aangevallen of beledigd worden. Ze reageren vaak angstig of trekken 

zich terug. Provocerende slachtoffers vertonen naast een angstig reactiepatroon tevens een 

agressief reactiepatroon. Ze vertonen vaak concentratieproblemen en kunnen zich daardoor op 

een manier gedragen die irritatie en spanning oproept in een groep (Van Hattum, 1997).  

De manier waarop ouders met hun kinderen omgaan en de rol die een kind vervult in 

een gezin, zijn van invloed op het welbevinden van een kind. De omgangswijze van de 

primaire opvoeder met het kind blijkt van invloed te zijn op de manier waarop een kind met 

leeftijdsgenoten omgaat. Uit onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en agressie 

blijkt dat een negatieve houding van de primaire opvoeder, een gebrek aan liefde en aan 

acceptatie van het kind en een gebrek aan betrokkenheid kunnen leiden tot een verhoogd 

risico van agressief gedrag (Olweus, 1992). Ook een autoritaire, op fysieke straf, macht en 

strengheid gebaseerde opvoeding kan een model vormen voor agressief gedrag (Puttallaz en 

Heflin, 1990; in Van Hattum, 1997). Naar aanleiding van zijn onderzoek benadrukt Olweus 

dat een drietal factoren in de opvoeding leiden tot agressie bij kinderen. Ten eerste een 

algemene negatieve grondhouding, gekarakteriseerd door een gebrek aan betrokkenheid en 

warmte. Ten tweede het tolereren van agressief gedrag van het kind door de primaire 

opvoeder. Tenslotte het overmatig gebruik van machtsmiddelen in de opvoeding, zoals 

fysieke straffen.  

De groepsdynamische processen die een rol spelen bij pesten zijn de volgende. In 

eerste instantie ontstaan er al problemen voor een potentieel slachtoffer bij het vormen van de 

groep. Het kind moet teveel van zichzelf inleveren, wordt niet geaccepteerd door andere leden 

van de groep en krijgt zodoende niet de gelegenheid invloed uit te oefenen of zijn mening 

kenbaar te maken (Van der Meer, 1992). Deze persoon kan onderaan op de hiërarchische 

ladder terechtkomen en mogelijk slachtoffer van pesten worden. In plaats van persoonlijke 

contacten krijgt dit kind te maken met agressie en isolatie. “De tragiek is dat de zondebok op 

den duur gaat geloven dat zijn falen een gevolg is van persoonlijke tekortkomingen in plaats 

van een tekortschieten van de groep” (Van der Ploeg, 1993). Olweus (1980) geeft daarnaast 

aan dat hoe meer personen deelnemen aan het pesten, des te minder er sprake zal zijn van 



verantwoordelijkheidsgevoel. Immers, de gedeelde verantwoordelijkheid voor het pesten 

wordt groter waardoor individuele verantwoordelijkheid en schuldgevoel afneemt. Ook spelen 

de sociale uitkomsten van pestgedrag een rol. Zo blijkt dat pesters voornamelijk positieve 

consequenties ervaren zoals dominantie en het verkrijgen van een bepaalde status binnen de 

groep (Rigby & Slee, 2002) Het uitblijven van negatieve consequenties zorgt ervoor dat het 

pestgedrag versterkt wordt of in ieder geval in stand wordt gehouden. Bovendien blijken 

sociometrische posities in een groep vrij stabiel, met name de extreme posities van populaire 

en afgewezen kinderen (Van der ploeg, 1993 in Van Hattum, 1997). Zodra kinderen een 

mening hebben gevormd van een medeleerling, zal die mening lang stand houden. 

  Schoolfactoren kunnen ook een rol spelen bij het in stand houden of veroorzaken van 

pesten. Hierbij moet gedacht worden aan organisatiestructuur van de school en de wijze van 

functioneren van leerkrachten. Zo blijkt intensievere surveillance tijdens pauzes preventief te 

werken. Wanneer een team va n docenten duidelijke afspraken en regels opstelt voor de 

aanpak van conflicten, komt pesten minder voor. De veronderstelling is dat scholen die een 

duidelijke opstelling kiezen tegenover pesten, een duidelijk schoolbeleid voeren, een niet-

autoritaire omgangsstijl hanteren, samenwerking belangrijk vinden en kinderen als individu 

aanspreken, minder geconfronteerd worden met agressie en pesten. Uit onderzoek (Mooij, 

1992) bleek overigens dat er geen samenhang bestaat tussen pesten en schoolgrootte, 

groepsgrootte of geografische ligging van een school. 

Kenmerken van de maatschappij die een rol kunnen spelen bij pesten zijn de 

prestatiegerichtheid en het aanbod van agressie in de media. Wanneer de druk om goede 

prestaties te leveren en de verwachting van ouders en leerkrachten té hoog worden, kan 

frustratie bij een kind ontstaan. De mogelijkheid bestaat dan dat de opeenhoping van frustratie 

kan leiden tot agressie en pesten (Van Hattum, 1997). Als laatste wordt vaak de houding van 

de samenleving ten opzichte van sekseverschillen, als mogelijke factor vermeld. Jongens 

blijken meer fysieke agressie te gebruiken, terwijl meisjes niet geacht worden fysiek geweld 

te gebruiken en meer grijpen naar het wapen van buitensluiting. 

 Deze vijf factoren spelen een mogelijke rol bij het veroorzaken en in stand houden van 

pesten. Het is voor een anti-pesten programma dan ook een vereiste om zich op één of 

meerdere van deze factoren te richten, maar onmogelijk om zich op alle factoren te 

concentreren. Met name het veranderen van opvoeding en kenmerken van de maatschappij 

behoren vaak niet tot het doel van een anti-pesten programma. De reden hiervoor is dat deze 

factoren buiten het bereik van interventies tegen pesten liggen aangezien deze programma’s 

grotendeels op school worden uitgevoerd. Belangrijk is om te bekijken welke factoren het 



meest openstaan voor interventie en verandering. Op die manier kan men gerichter en 

effectiever anti-pesten programma’s ontwikkelen.  

 

 

3. De wetenschappelijke aandacht voor pesten en anti-pesten programma’s 

 

Ondanks dat pesten al decennia lang aan de orde van de dag is op scholen, heeft het lang 

geduurd eer er systematisch onderzoek naar pesten heeft plaatsgevonden. Dan Olweus wordt 

op dit gebied de pionier genoemd. Hij was de eerste die in de jaren zeventig in Zweden en 

Noorwegen onderzoek deed naar de prevalentie van pesten, de wijze waarop pesten 

voorkomt, de gevolgen van pesten en eventuele interventies. Zijn werk startte een golf van 

interesse in andere landen en Engeland, Australië, Japan en Nederland volgden met eigen 

onderzoeken in de jaren tachtig.   

 Het programma dat Olweus ontwikkelde ten behoeve van de Noorse campagne tegen 

pesten, was gericht op het basisonderwijs. Centraal in dit programma stond het verbeteren van 

onderlinge relaties tussen leerlingen. Het programma is een totale, schoolgerichte aanpak en 

veelomvattend, het bevat kernmaatregelen zoals het versterken van supervisie op 

schoolniveau, het stellen van klassenregels tegen pesten op groepsniveau, en het voeren van 

gesprekken me t pester en slachtoffer op individueel niveau. Daarnaast bestaan er een aantal 

aanvullende maatregelen zoals het instellen van een vertrouwenstelefoon op schoolniveau, het 

uitvoeren van rollenspellen en het voorleggen van materiaal over pesten op groepsniveau, en 

het inschakelen van niet betrokken leerlingen op individueel niveau. Geïnspireerd door dit 

Noorse project, werd in Engeland het Sheffield Anti-Bullying Project opgezet door de 

Universiteit van Sheffield. In grote lijnen volgt dit programma het programma van Olweus. 

Het Sheffield programma bestaat uit één kernmaatregel (het opzetten van een schoolbeleid) en 

aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld veranderingen aanbrengen in het pauzebeleid) op de 

verschillende niveaus (Van Hattum, 1997). 

 In Nederland is een aantal programma’s en materiaal ontwikkeld om pesten in het 

onderwijs tegen te gaan. De meeste lesprogramma’s zijn gebaseerd op de zogenaamde 

vijfsporenaanpak van Van der Meer. Bij deze aanpak wordt hulp geboden aan de vijf partijen 

die betrokken zijn bij pesten, namelijk de pester, het slachtoffer, de overige leerlingen in de 

groep, de leraren en de ouders. Ook deze aanpak is een totaal schoolgericht programma en 

veel van de uitgangspunten, zoals aangegeven door Olweus, zijn er in terug te vinden waarbij 

de nadruk ligt op betrokkenheid tonen, duidelijkheid creëren en stelling innemen door leraren 



ten opzichte van pesten (Van Hattum, 1997). In 1994 is er in Nederland een Nationaal 

Onderwijs Protocol tegen pesten verspreid in het basisonderwijs. Dit pr otocol kaart het belang 

aan van een pestvrije school en aanbevelingen worden aangereikt om pesten tegen te gaan, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanbevelingen van Van der Meer (Van Hattum, 1997).  

 In de loop van de tijd zijn er veel verschillende soorten programma’s ontwikkeld. Op 

individueel niveau zijn dit programma’s zoals sociale competentietrainingen en 

assertiviteitstrainingen voor slachtoffers van pesten. Op groepsniveau zijn dat bijvoorbeeld 

‘the method of shared concern’ en ‘the no blame approach’. Op schoolniveau zijn dit 

bijvoorbeeld rechtszaken over pesten, de zogenaamde ‘bully courts’ en het opstellen van een 

duidelijk schoolbeleid tegen pesten. Van de meeste anti-pesten programma’s worden 

effectevaluaties uitgevoerd. Bij deze evaluaties wordt bekeken of een programma 

daadwerkelijk effect heeft en in welke aspecten van pesten verandering is opgetreden. Het is 

van groot belang deze effectevaluaties uit te voeren ondermeer om na te gaan of slachtoffers 

aangeven dat het pesten als gevolg van een anti-pesten programma ook echt minder is 

geworden. In het volgende hoofdstuk zullen dan ook de effectevaluaties van een aantal anti-

pesten programma’s besproken worden.  

 

 

4. Hoe effectief zijn anti-pesten programma’s? 

 

Om de effectiviteit van een anti-pesten programma te onderzoeken, is het noodzakelijk van te 

voren aan te geven op welk gebied verwacht wordt dat er verandering zal plaatsvinden. De 

onderzoeker zal dus eerst moeten aangeven wat het algemene doel is van de interventie en 

meer specifiek welk gedrag, welke cognitie, emotie of attitude men beoogt te veranderen. Om 

een zuivere effectevaluatie uit te voren moet bovendien het protocol van een interventie zeer 

nauwkeurig gevolgd worden. In zo’n protocol staat beschreven wie de doelgroep is, wat de 

thema’s van de interventie zijn, welke technieken (zoals rollenspel en huiswerkopdrachten) 

worden gebruikt om de thema’s uit te voeren en tenslotte hoe de procedure (aantal en inhoud 

van de sessies) van een interventie verloopt. Wanneer een onderzoeker zich niet houdt aan dit 

protocol, kan men niet met zekerheid over de effectiviteit van een programma oordelen. Het is 

dus van groot belang dat een onderzoeker bij het uitvoeren van een effectevaluatie, het 

protocol van de interventie zorgvuldig aanhoudt.  

 

 



4.1. Programma’s op schoolniveau 

 

Het in het vorige hoofdstuk besproken interventieprogramma van Olweus is er één op 

schoolniveau. De wetenschappelijke effectevaluatie van dit programma is de eerste in zijn 

soort. Het hoofddoel van dit interventieprogramma is het verbeteren van de onderlinge relaties 

tussen de leerlingen, het reduceren van bestaande pestproblemen en het voorkomen van 

eventuele toekomstige problemen op basisscholen (Olweus, 1994; in Huessmann, 1994). Het 

programma is gebaseerd op de theorie dat pestgedrag sociaal positieve uitkomsten met zich 

mee brengt zoals dominantie en status. Doordat leerlingen meedoen met pesten of als publiek 

fungeren, wordt het pestgedrag aangemoedigd. Wanneer er geen of weinig negatieve 

consequenties volgen van leerkrachten, leerlingen of ouders, versterkt dat het pestgedrag. 

Olweus beweert dat door het herstructureren van het sociale klimaat door het stellen van 

duidelijke regels tegen pesten, de positieve gevolgen voor de pester minder worden en de 

negatieve gevolgen worden vergroot. Op deze manier zou het pestgedrag moeten verminderen 

(Olweus, 1991).Het onderzoek is uitgevoerd op 42 scholen met behulp van  2500 leerlingen 

van 11 tot 14 jaar en heeft zo’n twee jaar geduurd. Het programma bestaat uit een aantal 

kernmaatregelen en aanvullende maatregelen. Een school maakt zelf de keuze, afhankelijk 

van de ernst van de situatie, de beschikbare tijd, inzet en financiële middelen, welke 

aanvullende maatregelen uitgevoerd worden. De maatregelen richten zich op schoolniveau, 

groepsniveau en individueel niveau. Olweus geeft aan dat er na de interventie sprake was van 

een vermindering in mate van pestproblemen, zowel bij jongens als bij meisjes, en in alle 

leeftijdsgroepen. Door de leerlingen werd ook aangegeven dat er minder m ensen werden 

gepest. Ook geeft Olweus aan dat er sprake was van een vermindering in algemeen asociaal 

gedrag. Bovendien was er sprake van een verbeterd sociaal klimaat in de klas, meer orde en 

discipline, meer positieve onderlinge relaties tussen de leerlingen en meer positieve gevoelens 

ten opzichte van school. Tenslotte geeft Olweus aan dat er naast het verminderen van 

bestaande problemen, ook een reductie in nieuwe slachtoffers had plaatsgevonden, zodat het 

programma ook een preventieve werking heeft. Omdat het programma van Olweus één van de 

eerste systematisch opgezette interventieprogramma’s is, beschrijft het programma geen 

protocol. Het doel van het programma en de maatregelen die getroffen moeten worden, zijn 

breed geformuleerd en omdat het programma zo veelomvattend is, kan men niet met 

zekerheid zeggen welke maatregelen voor de gevonden verbeteringen gezorgd hebben. Bij 

een tweede onderzoek dat is uitgevoerd ter evaluatie van het programma bleven de positieve 

resultaten uit (Roland, 1989; in Van Hattum, 1997). Een aantal scholen vertoonde zelfs een 



lichte stijging in pestfrequentie. Redenen hiervoor zijn volgens de onderzoeker dat er weinig 

ondersteuning werd geboden bij de implementatie van het programma, waardoor een aantal 

scholen maar een paar maatregelen uitgevoerd bleken te hebben. Scholen die het 

interventieprogramma het meest intensief uitvoeren, blijken meer positieve effecten te hebben 

(van Hattum, 1997), maar welke maatregelen de verbeteringen teweeg brengen is niet 

duidelijk.  

 Het interventieprogramma van Olweus is ook in andere landen toegepast en 

onderzocht. Zo hebben Stevens, De Bourdeaudhuij en Van Oost (2000) het programma van 

Olweus aangepast en op Vlaamse scholen uitgevoerd en op de effectiviteit onderzocht. Dit 

onderzoek werd uitgevoerd op 18 scholen met behulp van 1104 leerlingen van 10 tot 16 jaar 

gedurende anderhalf jaar. Er werd in dit onderzoek een extra factor meegenomen, namelijk de 

mate van externe ondersteuning die een school krijgt bij het uitvoeren van het programma. De 

leerlingen op de Vlaamse basisscholen gaven aan dat er na de interventie minder sprake was 

van pesten en ook het percentage slachtoffers was verminderd. Hier werden de positieve 

effecten vooral op de basisscholen gevonden en in veel mindere mate op de middelbare 

scholen. De auteurs geven aan dat een mogelijke reden hiervoor is dat de organisatiestructuur 

van basisscholen en middelbare scholen nogal verschilt en dat de structuur van middelbare 

scholen complexer is. Daarbij werd gevonden dat de mate van externe ondersteuning bij het 

uitvoeren van het programma geen invloed had op het bereiken van positieve effecten.  

 Ook van het Sheffield Project is een effectevaluatie uitgevoerd. Dit programma bestaat 

uit zes bijeenkomsten verdeeld over het jaar. In de eerste bijeenkomst wordt besproken wat de 

problemen zijn en wordt er gediscussieerd over wat de belangrijkste factoren zijn van een 

effectief programma. In de tweede bijeenkomst wordt besproken hoe het beleid tot stand kan 

komen. De vier laatste bijeenkomsten staan in het teken van gelijke kansen, communicatie, 

consultatie en evaluatie. Het doel van dit programma is het opzetten van een schoolbeleid 

tegen pesten waarbij de leerlingen en leerkrachten aangeven waar voornamelijk verandering 

moet plaatsvinden (Smith & Sharp, 1994). Hier werd gevonden dat er na de interventie 

minder gepest werd in de klas, in de gang, en op het schoolplein. Daartegenover gaven 

leerlingen aan dat er meer gepest werd op andere plaatsen. Wat met deze andere plaatsen 

bedoeld wordt, is nie t duidelijk beschreven, maar gedacht moet worden aan de weg van en 

naar school. De onderzoekers geven aan dat als gevolg van de interventie, kinderen die gepest 

werden, dat vaker berichtten aan ouders of leerkrachten en dat bovendien een groter 

percentage leerlingen aangaf niet meer mee te zullen doen met pesten als iemand anders er 

mee zou beginnen. Ook hier werden de positieve effecten alleen op de basisscholen gevonden 



en niet op de middelbare scholen. De onderzoekers beschrijven verder vier factoren die ertoe 

bijdragen dat de interventie een positief effect kan hebben. Ten eerste moet er sprake zijn van 

motivatie om te bestaande situatie te veranderen. De school moet zich bewust zijn van de 

pestproblemen en de lange termijngevolgen van agressief gedrag op de school. Ten tweede is 

het raadzaam om het beleid samen te stellen op aanwijzing van leerlingen en leerkrachten. 

Wanneer zij aangeven wat de problemen zijn, kunnen er effectievere maatregelen genomen 

worden. Ten derde wordt aangeraden om bij het implementeren van het programma de 

leerkrachten en leerlingen te voorzien van training en cursussen om de maatregelen adequaat 

uit te voeren. Tenslotte adviseren de onderzoekers om tussentijds evaluaties uit te voeren om 

de veranderingen die hebben plaatsgevonden of uit zijn gebleven in kaart te brengen (Smith & 

Sharp, 1994). 

Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat anti-pesten programma’s op schoolniveau 

voornamelijk positieve effecten hebben op het verminderen van pestgedrag op basisscholen. 

De onderzoekers geve n aan dat een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat het programma 

voornamelijk is gericht op relaties tussen leerlingen, leerkrachten en ouders en dat er veel 

autoriteit vanuit de volwassenen wordt verwacht. Kinderen van middelbare schoolleeftijd 

lijken deze autoriteit minder te accepteren dan kinderen van basisschoolleeftijd.  
 

4.2. Programma’s op groepsniveau 

 

Naast het direct aanpakken van schoolbeleid en pestproblemen, is uit onderzoek gebleken dat 

ook het gedrag van zogenaamde buitenstaanders het pestgedrag kan beïnvloeden (Salmivalli, 

2001). Met buitenstaanders worden die leerlingen bedoeld die niet direct pesten of slachtoffer 

van pesten zijn, maar het pesten wel versterken door niet in te grijpen (passief) of zelfs mee te 

doen (actief). Het intervent ieprogramma van Salmivalli richt zich dan ook op deze groep 

leerlingen. Het programma is erop gericht deze leerlingen zich te laten realiseren welke rol zij  

hebben, wat de consequenties zijn van hun gedrag, en hoe het veranderen van hun gedrag de 

situatie  in de klas kan veranderen. Dit programma wordt vervolgens uitgevoerd door 

leerlingen die worden geselecteerd om als ‘peer counsellor’ te fungeren. De rol van deze ‘peer 

counsellor’ is het bevorderen van positieve relaties tussen leerlingen en de klas te wijzen op 

haar verantwoordelijkheid in pestsituaties. Ook geeft Salmivalli aan dat deze soort van anti-

pesten programma’s meer effect zal hebben op middelbare scholen dan de programma’s op 

schoolniveau, omdat deze leerlingen minder geneigd zijn de autoriteit van leerkrachten te 

accepteren, en nu zelf verantwoordelijk worden gesteld. Het programma werd uitgevoerd met 



behulp van 196 leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar. Uit de effectevaluatie van 

dit programma kwam naar voren dat vooral meisjes baat hebben gehad bij dit programma. 

Hoewel het pestgedrag bij beide seksen was verminderd, was er bij de jongens een versterking 

in positieve attitudes tegenover pesten. Een reden hiervoor kan zijn dat alle ‘peer counsellors’ 

in dit programma meisjes waren en dat de jongens het een te meisjesachtige manier vonden 

om pestproblemen op te lossen en daardoor een versterkt mannelijk beeld vormden van 

agressief gedrag en het gedrag meer goedkeurden dan voor de interventie (Salmivalli, 2001). 

Een programma waarin ook jongens als ‘peer counsellor’ zouden fungeren, zou hier meer 

uitsluitsel over kunnen geven.  

 Eenzelfde soort programma is uitgevoerd door Menesini, Codecasa, Benelli en Cowie 

(2003) in Italië. Dit programma had als doel de pesters bewuster te laten nadenken over hun 

eigen en andermans gedrag, het vergroten van sociale bekwaamheden van leerlingen om 

slachtoffers te helpen, het vergroten van de verantwoordelijkheid van buitenstaanders, en het 

verbeteren van de interpersoonlijke relaties in de klas. Het programma maakt gebruik van 

zogenaamde ‘peer support’ als interventie. Dat wil zeggen dat de nadruk wordt gelegd op 

vriendschap en positieve relaties, waardoor er een structuur wordt gecreëerd waarbij 

leerlingen elkaar helpen en het voor elkaar opnemen. Dit programma wordt uitgevoerd met 

behulp van oefeningen en rollenspellen waarbij het oplossen van conflicten, communicatie, 

verantwoordelijkheden tegenover anderen, en het inleven in andermans gevoelens voorop 

staat. Het programma werd uitgevoerd met behulp van 293 leerlingen in de leeftijd van 10 tot 

en met 14 jaar. De auteurs geven aan dat het positieve effect vooral te zien is wanneer het 

vergeleken wordt met de controle groep die niet deel uitmaakte van de interventie. Hoewel in 

de experimentele groep verbeteringen in pestgedrag en attitude tegenover pesten uitbleven, 

was in de controle groep een duidelijke versterking te zien van het ongewenste gedrag en 

attitude. De auteurs benadrukken dan ook dat dit programma vooral een preventieve werking 

heeft gehad op het verslechteren van de situatie. Wel werd gevonden dat de leerlingen die 

deel uitmaakten van de interventie, meer verantwoordelijkheid namen en meer gevoelens van 

empathie vertoonden tegenover de slachtoffers. 

 Een ander anti-pesten programma dat in Italië is uitgevoerd is dat van Baldry en 

Farrington (2004). Dit programma is er voornamelijk op gericht de leerlingen meer bewust te 

maken van de negatieve consequenties van pesten en gevoelens van empathie te vergroten. 

Dit gebeurt door het vertonen van een aantal video’s waarin gepeste kinderen hun verhaal 

doen. Het programma werd uitgevoerd met behulp van 239 leerlingen in de leeftijd van 10 tot 

en met 16 jaar.De auteurs geven aan dat na de interventie het percentage slachtoffers was 



verminderd en ook was er sprake van een vermindering in pestgedrag. Deze positieve effecten 

werden alleen gevonden bij de oudere leerlingen ( middelbare schoolleeftijd) en niet bij de 

jongeren. Een reden hiervoor kan zijn dat het programma bepaalde cognitieve vaardigheden 

vereist, zoals perspectief nemen, en dat de jongere leerlingen die nog niet genoeg beheersen. 

 Het interventieprogramma van Stevens, Van Oost en De Bourdeaudhuij uit 2000 richt 

zich op de buitenstaande leerlingen en hun relatie met pesters en slachtoffers. Hoewel 

leerlingen aangeven pesten te veroordelen, ondernemen ze in de praktijk vaak niets om het 

pesten te stoppen. Het doel van dit programma is leerlingen bewust te maken van de fysieke 

en psychologische gevolgen van pesten en slachtoffers te steunen door te reageren in 

pestsituaties. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten waarbij de klas video’s te zien 

krijgt waarin slachtoffers van pesten over hun ervaringen vertellen. Verder worden er 

oefeningen en rollenspellen uitgevoerd waarbij perspectief nemen, het oplossen van 

conflictsituaties, en sociale bekwaamheden centraal staan. Het programma werd uitgevoerd 

met behulp van 2193 leerlingen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar. Uit de effectevaluatie 

bleek dat de interventie positieve effecten met zich mee bracht bij de middelbare 

schoolleerlingen, maar niet bij de basisschoolleerlingen. De leerlingen op de middelbare 

school gaven aan meer positieve attitudes te hebben ten opzichte van het slachtoffer en vaker 

in te springen in pestsituaties. De reden voor het uitblijven van positieve effecten bij 

basisschoolleerlingen kan volgens Stevens et al. zijn dat jongere kinderen zich nog niet 

bekwaam genoeg voelen om in pestsituaties in te grijpen en er liever een volwassene bij 

halen.  

 Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat anti-pesten programma’s op groepsniveau 

voornamelijk positieve effecten hebben op het verminderen van pestgedrag op middelbare 

scholen. Het vergroten van empathie en het inleven in andermans gevoelens lijkt positieve 

effecten te hebben. Ook het vergroten van het bewustzijn van negatieve consequenties van 

pestgedrag lijkt pesten op middelbare scholen te verminderen.  

 

4.3. Programma’s op individueel niveau 

 

Uit onderzoek is gebleken dat slachtoffers van pesten niet assertief genoeg reageren in 

pestsituaties (Pierce, 1990; in Fox & Boulton, 2003). Bovendien geven Fox en Boulton (2003) 

aan dat het missen van sociale bekwaamheden een risicofactor kan zijn bij het gepest worden. 

Bovengenoemde auteurs hebben dan ook een interventieprogramma ontwikkeld (het Social 

Skills Training Programme) dat als doel heeft het slachtoffer een aantal sociale vaardigheden 



te leren, zodat die in pestsituaties bekwamer kan reageren. Volgens de effectevaluatie bleken 

de slachtoffers een hogere zelfwaardering te hebben, maar niet méér geaccepteerd te worden 

door de klasgenoten en bovendien niet minder te worden gepest. De auteurs geven aan dat 

hoewel deze interventie positieve effecten heeft op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het 

slachtoffer, het pesten niet minder werd. Een reden hiervoor kan zijn dat het beeld dat 

kinderen van elkaar hebben, ondanks verbetering van het gedrag van het slachtoffer, vrij 

resistent is voor verandering.  

 Een vergelijkbaar interventieprogramma is de assertiviteitstraining voor slachtof fers 

van pesten. Dit programma heeft als doel het slachtoffer een groter aanbod van 

copingstrategieën te leren om adequater op te kunnen treden in pestsituaties. Daarnaast 

probeert het programma het zelfvertrouwen van het slachtoffer te vergroten. Ook hier werd 

aangegeven dat de slachtoffers zich veel beter voelden over zichzelf. Ze vertoonden meer 

zelfvertrouwen en voelden zich bekwamer in het reageren in pestsituaties (Arora, 1991; in 

Smith & Sharp, 1994). Hoewel er niet werd aangegeven dat het pesten minder werd, gaven de 

slachtoffers aan dat zij de interventie als succesvol beoordeelden omdat zij er nu meer 

vertrouwen in hadden dat zij in de toekomst zelf iets aan de situatie konden veranderen.  

 Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat anti-pesten programma’s op individueel 

niveau vooral positieve effecten hebben op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het 

slachtoffer, maar niet op het verminderen van pestgedrag. 

 

 

5. Conclusie: Welke anti-pesten programma’s lijken het beste te werken en waarom? 

 

Uit de beschreven onderzoeken blijkt dat anti-pesten programma’s op schoolniveau het beste 

lijken te werken op basisscholen. Deze soort programma’s richt zich op de school in zijn 

geheel en beoogt verandering te brengen in de relaties tussen leerlingen onderling en de 

relaties tussen leerlingen en leerkrachten. Onderzoekers geven aan dat een mogelijke reden 

voor het succes van deze programma’s op basisscholen en niet op middelbare scholen, kan 

zijn dat jongere kinderen meer geneigd zijn om te autoriteit van volwassenen te accepteren. 

Dit in tegenstelling tot oudere kinderen bij wie aan de autoriteit en mening van de peer groep 

meer belang wordt toegekend (Salmivalli, 2001). Jongere kinderen voelen zich ook niet zeker 

genoeg in pestsituaties om zelf in te grijpen.  Zij halen er liever een volwassene bij om in deze 

situaties te helpen (Stevens et al., 2000). Bovendien beschikken kinderen van 

basisschoolleeftijd nog niet over voldoende cognitieve vaardigheden die nodig zijn om 



perspectief te nemen in de gevoelswereld van anderen en zich de consequenties te realiseren 

van bepaald gedrag (Baldry & Farrington, 2004). Een anti-pesten programma dat zich richt op 

het duidelijk stellen van een schoolbeleid tegen pesten, en bovendien richtlijnen geeft voor de 

kinderen hoe te reageren in pestsituaties, zoals het informeren van een leerkracht, zal op een 

basisschool het meeste effect hebben. 

 Anti-pesten programma’s op groepsniveau lijken het meeste effect te hebben op 

middelbare scholen. Onderzoekers geven aan dat een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat 

deze leerlingen de autoriteit van volwassenen minder accepteren en zichzelf capabel genoeg 

achten om probleemsituaties met elkaar op te lossen (Salmivalli, 2001). Bij deze soort van 

programma’s ligt de verantwoordelijkheid voor het ingrijpen bij de peer groep zelf. Oudere 

kinderen hebben ook voldoende zelfvertrouwen om persoonlijk in te grijpen en halen er liever 

geen leerkracht bij (Stevens et al., 2000). Programma’s die zich richten op het veranderen van 

attitudes tegenover pesten, het vergroten van empathie met slachtoffers en het realiseren van 

consequenties van agressief gedrag lijken bij kinderen van middelbare schoolleeftijd het beste 

te werken. Zij beschikken over voldoende cognitieve vaardigheden om deze beoogde 

veranderingen in emotie, attitude en cognitie te realiseren (Baldry & Farrington, 2004). Een 

anti-pesten programma op groepsniveau zal op een middelbare school dan ook het meeste 

effect hebben.  

 Anti-pesten programma’s op individueel niveau lijken het minste effect te hebben op 

het verminderen van pestgedrag. Hoewel slachtoffers van pesten aangeven zich zekerder en 

meer capabel te voelen in pestsituaties, vermindert het pesten niet (Fox & Boulton, 2003). 

Deze programma’s hebben een positief effect op het  zelfvertrouwen en zelfbeeld van het 

slachtoffer, maar daarmee verandert de mate van pesten helaas niet. De onderzoekers geven 

aan dat een mogelijke reden hiervoor is dat de het beeld dat andere leerlingen hebben van een 

slachtoffer van pesten niet verandert waardoor  de processen die in een groep spelen, ook niet 

veranderen.  

 Een anti-pesten programma lijkt zich het beste te kunnen richten op drie factoren. Ten 

eerste de schoolfactoren, zoals de organisatiestructuur van een school, het schoolbeleid ten 

aanzien van pesten en het optreden van leerkrachten. Ten tweede de groepsdynamische 

processen, zoals het verantwoordelijkheid leggen bij de peer groep zelf en het zich laten 

realiseren van consequenties van agressief gedrag. Tenslotte de persoonskenmerken, en dan 

met na me die van de pester en van de overige leerlingen en niet zozeer van het slachtoffer. 

Hiermee wordt bedoeld het veranderen van attitudes tegenover pesten en slachtoffers en het 

beseffen van de lange termijngevolgen van pestgedrag voor slachtoffers.  



 De soort school (basisschool of middelbare school) en de leeftijd van de leerlingen zal 

dan de preciezere invulling van het anti-pesten programma moeten bepalen en aangeven waar 

de meeste nadruk op moet worden gelegd.  
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