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Voorwoord 

 

Voor u ligt een masterthesis welke het resultaat is van een onderzoek naar het sociale 

gedrag en het bewustzijn van hun positie van sociaal teruggetrokken kinderen in een klas. Met 

deze thesis zal ik de masteropleiding Kinder- en Jeugdpsychologie afronden. 

 

Voor mijn masterthesis heb ik meegewerkt aan het onderzoek ‘Betrokkenheid bij 

pesten, sociale strategieën en relaties met leeftijdgenoten: Een longitudinaal onderzoek bij 

leerlingen van 8 tot 15 jaar’, een project van het Dutch Consortium of Bullying (DCOB). 

Vanuit de Universiteit Utrecht is binnen dit onderzoek vooral interesse naar teruggetrokken 

gedrag en relaties met leeftijdgenoten van kinderen. Hierbij gaat mijn persoonlijke interesse 

uit naar verschillen in het gebruik van competitiestrategieën binnen de groep sociaal 

teruggetrokken kinderen, hun eventuele slachtofferschap van pestgedrag en hun bewuste 

beleving van hun sociale positie binnen de groep. 

 

Graag zou ik iedereen willen bedanken die mij geholpen heeft bij het tot stand komen 

van dit eindwerk. Hierbij wil ik nog even in het bijzonder stilstaan bij mijn begeleidster van 

de Universiteit Utrecht, Dr. Liesbeth Aleva, mijn ouders en mijn vriend. Zonder hun hulp en 

steun was het nooit gelukt! 

 

Daniëlle Koper 

Juni 2009 
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Samenvatting (Nederlandstalig/ Dutch) 

 

Deze thesis bespreekt drie onderzoeksvragen. Allereerst wordt er gekeken of er een 

verschil en een eventueel sekseverschil is in het gebruik van competitiestrategieën tussen de 

groep sociaal teruggetrokken kinderen, uitgesplitst in sociaal geïsoleerde kinderen en sociaal 

angstige kinderen, en de restgroep. Voor de tweede vraag wordt onderzocht of sociaal 

teruggetrokken kinderen, uitgesplitst in sociaal geïsoleerde kinderen en sociaal angstige 

kinderen, slachtoffer zijn van pestgedrag. Hierbij wordt ook gekeken naar het type slachtoffer 

van pestgedrag. Als derde vraag komt het bewustzijn van sociaal teruggetrokken kinderen van 

hun sociale positie binnen een groep aan bod. 

Om de drie onderzoeksvragen te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van een dataset 

verkregen uit het overkoepelend onderzoek van het Dutch Consortium of Bullying (DCOB) 

met de titel: ‘Betrokkenheid bij pesten, sociale strategieën en relaties met leeftijdgenoten: Een 

longitudinaal onderzoek bij leerlingen van 8 tot 15 jaar’. Dit onderzoek is een cross-sectioneel 

correlationeel survey. De hier gebruikte vragenlijsten, een gereviseerde versie van de 

‘Revised Class Play’, een gereviseerde versie van de vragenlijst over sociale strategieën, de 

‘Pestrollenvragenlijst’ en ‘Vriendschapsnominaties’, zijn in 2006 afgenomen bij scholieren uit 

groep 6, 7 en 8 van de basisschool. De participantengroep bestaat uit 725 scholieren, waarvan 

360 jongens, 348 meisjes en 17 kinderen die de sekse niet hebben ingevuld, met een 

gemiddelde leeftijd van 11,3 jaar.  

Uit de resultaten bleek dat er geen verschil is in het gebruik van antisociale 

competitiestrategieën binnen de groepen sociaal geïsoleerde kinderen, sociaal angstige 

kinderen en de restgroep. Sociaal angstige kinderen maakten significant minder gebruik van 

prosociale competitiestrategieën, dan sociaal geïsoleerde kinderen en de restgroep. Er was 

geen sekseverschil in het gebruik van competitiestrategieën binnen de drie groepen. Daarnaast 

bleek dat sociaal geïsoleerde kinderen vaker slachtoffer waren van pestgedrag dan kinderen in 

de restgroep en dat sociaal angstige kinderen helemaal geen slachtoffer waren van pestgedrag. 

Binnen de groep gepeste sociaal teruggetrokken kinderen waren geen verschillende typen 

slachtoffers van pestgedrag te onderscheiden. Als laatste bleken sociaal angstige kinderen een 

realistischer beeld te hebben van hun sociale positie binnen de groep dan sociaal geïsoleerde 

kinderen en kinderen in de restgroep. Eventueel vervolgonderzoek zou onder andere in 

kunnen gaan op het effect van leeftijd en sekse op de gestelde onderzoeksvragen.  
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Summary (Engelstalig/ English) 

 

This thesis discusses three research questions. First of all the question is if there is a 

difference and a possible sex difference in the use of competition strategies between the group 

socially withdrawn children, separated in active-isolated children and passive-anxious 

children, and the rest. For the second question it was investigated weather socially withdrawn 

children, separated in active-isolated children and passive-anxious children, are victims of 

bullying. Hereby will also be looked at the type of victim of bullying. In the third question the 

awareness of socially withdrawn children of their social position in a group will be discussed.   

 To answer the three research questions data from the research project of the Dutch 

Consortium of Bullying (DCOB) with the title: ‘Betrokkenheid bij pesten, sociale strategieën 

en relaties met leeftijdgenoten: Een longitudinaal onderzoek bij leerlingen van 8 tot 15 jaar’, 

was used. This study is a cross sectional correlational survey. The hereby used questionnaires, 

a revised version of the ‘Revised Class Play’, a revised version of the questionnaire about 

social strategies, the ‘Pestrollenvragenlijst’ (‘the participants role scales’) and ‘Friendship 

nominations’, were collected in 2006 from students in grade 6, 7 and 8 of primary school. The 

group of participants consist of 725 students, of which 360 boys, 348 girls and 17 children 

who didn’t give up their sex, with an average age of 11,3 years. 

 The results show that there was no difference in the use of antisocial competition 

strategies within the groups active-isolated children, passive-anxious children and the rest. 

Passive-anxious children used significantly less prosocial competition strategies than active-

isolated children and the rest. There was no sex difference in the use of competition strategies 

between the three groups. In addition the results show that active-isolated children were more 

often victim of bullying then children in the rest group and that passive-anxious children were 

no victim of bullying at all. In the group socially withdrawn children there were no different 

types of victims of bullying found. Finally the results show that passive-anxious children had 

a more realistic idea of their social position in a group than active-isolated children and the 

rest. Future research can for instance be focussed on the effect of age and sex on the 

formulated research questions.  
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1. Inleiding 

 

Pesten is een veel besproken begrip in Nederland, waarbij de collectieve mening is dat 

het pesten moet stoppen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2003) blijkt 

dat kinderen in Nederland op en buiten school te maken krijgen met pesten. Van alle kinderen 

tussen de 12 en 14 jaar wordt 2 procent vaak en 16 procent soms gepest. Helaas zijn er geen 

gegevens beschikbaar over kinderen in de basisschoolleeftijd. In Nederland is er gekozen voor 

een nationaal beleid tegen agressief gedrag in en om scholen naar aanleiding van onderzoek 

naar pestgedrag op basisscholen en het voortgezet onderwijs en onderzoek naar agressief 

gedrag op het voortgezet onderwijs (Mooij, 2005). 

Pesten is een serieus gevaar voor de gezondheidsontwikkeling tijdens de 

schoolcarrière. Pesters lopen het risico later delinquent gedrag te gaan vertonen, in de 

criminaliteit terecht te komen en verslaafd te raken aan alcohol. Slachtoffers van pestgedrag 

lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie en een laag zelfbeeld 

wanneer ze volwassen worden (Veenstra, Lindenberg, De Winter, Oldehinkel, Verhulst & 

Ormel, 2005). Ondanks dat pesten in veel gevallen als een relatief klein probleem wordt 

gezien, kan het leiden tot ernstige beschadigingen en zelfs de dood voor de pester, het 

slachtoffer of beide partijen (Colvin, Tobin, Beard, Hagan & Sprague, 1998).  

Vanwege de ernstige gevolgen van pestgedrag en om verdere inzichten te krijgen in 

sociale interacties is het onderzoek ‘Betrokkenheid bij pesten, sociale strategieën en relaties 

met leeftijdgenoten: Een longitudinaal onderzoek bij leerlingen van 8 tot 15 jaar’ uitgevoerd. 

Dit project van het Dutch Consortium of Bullying (DCOB) is een samenwerkingsverband 

tussen de Vrije Universiteit Amsterdam (F.A. Goossens, T. Olthof), de Universiteit Utrecht 

(M. Vermande, E. Aleva, B. Orobio de Castro) en de Rijksuniversiteit Groningen (M. van der 

Meulen). Het algemene doel van het project is om de motieven voor pestgedrag in kaart te 

brengen. De gedachte is dat pesten niet enkel verklaard kan worden uit cognitieve factoren, 

waar onderzoeken tot nu toe voornamelijk op gericht waren, maar dat er ook een belangrijke 

motivationele component in het spel is. Door de diepere drijfveren voor pestgedrag te vinden, 

kan er wellicht beter ingegrepen worden wanneer pestgedrag zich voordoet.  

 

Binnen het longitudinaal onderzoek van het DCOB wordt een grote verscheidenheid 

aan variabelen onderzocht. De aandacht binnen deze thesis ligt bij de groep sociaal 

teruggetrokken kinderen, hun sociale gedrag, slachtofferschap van pestgedrag en het 

bewustzijn van hun sociale positie in een groep.  
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Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de interactie met leeftijdgenoten van belang is 

voor de ontwikkeling van sociale cognities en sociaal gedrag. De interactie met 

leeftijdgenoten zorgt ervoor dat kinderen hun eigen gedrag leren reflecteren. Daarnaast leren 

kinderen zo de normen en waarden binnen de subcultuur aan (Rubin, Burgess & Coplan, 

2002). Verder is gebleken dat de buitengesloten positie waar sociaal teruggetrokken kinderen 

zich in bevinden verschillende negatieve gevolgen heeft, zoals de ontwikkeling van een 

negatief zelfbeeld en eenzaamheid (Hymel, Bowker & Woody, 1993; Rubin, Burgess & 

Coplan, 2002). Daarom is het belangrijk om te onderzoeken waarom sociaal teruggetrokken 

kinderen in de positie zitten, waar ze zich in bevinden en of hier negatieve consequenties 

aanzitten, zoals slachtofferschap van pestgedrag. Daarbij is het interessant om te onderzoeken 

of sociaal teruggetrokken kinderen zich wel bewust zijn van hun positie in de groep. Als zij 

zich van deze positie niet bewust zijn, zou dit namelijk kunnen verklaren waarom sociaal 

teruggetrokken kinderen hun sociale gedrag niet veranderen om zo in een betere sociale 

positie binnen de groep terecht te komen. 

 

1.1. Sociaal teruggetrokken kinderen 

Kinderen die sociaal teruggetrokken gedrag vertonen, doen dit constant in zowel 

bekende als onbekende situaties. Het sociaal teruggetrokken gedrag houdt in dat deze 

kinderen zich isoleren van de groep leeftijdgenoten (Rubin, Burgess & Coplan, 2002).  

Naarmate sociaal teruggetrokken kinderen ouder worden, richting (vroege) 

adolescentie, wordt hun gedrag een steeds grotere risicofactor voor de verdere ontwikkeling. 

Sociaal teruggetrokken kinderen gaan steeds meer opvallen bij leeftijdgenoten en worden 

uiteindelijk vaak door hen buitengesloten (Rubin, Burgess & Coplan, 2002). Deze exclusie 

zorgt voor de ontwikkeling van een negatief zelfbeeld met betrekking tot hun sociale 

competenties en interpersoonlijke relaties (Hymel, Bowker & Woody, 1993). Daarnaast 

voelen deze kinderen zich vaak eenzaam, angstig en depressief (Rubin, Burgess & Coplan, 

2002). 

De groep sociaal teruggetrokken kinderen is onder te verdelen in een groep sociaal 

geïsoleerde kinderen (‘active-isolates’), een groep sociaal angstige kinderen (‘passive-

anxious’) en een groep kinderen, die geen sociaal contact willen (‘unsociables’) (Bokhorst, 

Goossens, Bokhorst, Dekker & de Ruyter, 2002; Rubin & Coplan, 2004). Binnen deze thesis 

wordt gekeken naar de groepen sociaal geïsoleerde kinderen en sociaal angstige kinderen.  

Sociaal geïsoleerde kinderen worden actief buitengesloten door hun leeftijdgenoten. 

Deze kinderen mógen niet meedoen aan bijvoorbeeld spelletjes tijdens de pauze (Rubin, 
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Burgess & Coplan, 2002; Rubin & Coplan, 2004). Sociaal geïsoleerde kinderen zijn vaker 

eenzaam en hebben meer negatieve gevoelens over zichzelf dan niet-sociaal geïsoleerde 

kinderen (Rubin, Wojslawowicz, Rose-Krasnor, Booth-LaForce & Burgess, 2006).  

Sociaal angstige kinderen voelen zich snel aangevallen en zijn erg verlegen in zowel 

bekende als onbekende situaties in de nabijheid van leeftijdgenoten. Deze kinderen dúrven 

niet mee te doen met hun leeftijdgenoten (Rubin, Burgess & Coplan, 2002; Rubin & Coplan, 

2004). Sociaal angstige kinderen hebben grote moeite met de afwijzing en exclusie door 

leeftijdgenoten. Zij hebben onvoldoende sociaal zelfconcept, zijn eenzaam en vertonen 

depressieve symptomen tijdens de (vroege) adolescentie. Daarnaast hebben sociaal angstige 

kinderen later meer moeite met volwassen ‘taken’, zoals trouwen en een stabiele carrière 

opbouwen voor mannen en een verantwoordelijke ouder zijn voor vrouwen met een 

geschiedenis als sociaal angstig kind (Gazelle & Rudolph, 2004).  

Hieruit volgt de vraag waarom sociaal teruggetrokken kinderen, opgesplitst in sociaal 

geïsoleerde kinderen en sociaal angstige kinderen, zich toch afzijdig houden of worden 

gehouden van sociaal contact. Het zou zo kunnen zijn dat deze kinderen op een onjuiste 

manier sociale interacties aangaan, die de vicieuze cirkel waarin zij zich bevinden, versterkt.  

 

1.2. Competitiestrategieën  

De mogelijkheid bestaat dat sociaal teruggetrokken kinderen de interactie met 

leeftijdgenoten op een onjuiste manier aangaan en de zogenaamde competitiestrategieën 

verkeerd inzetten. Hawley (1999; 2003) beschrijft in haar ‘resource control theory’ het 

gebruik van competitiestrategieën als een methode om een goede positie in de groep en 

toegang tot hulpbronnen te krijgen. Het deel uitmaken van een sociale groep vergemakkelijkt 

de toegang tot hulpbronnen die het individu zelf niet kan verwerven of – indien eenmaal 

verworven – voor zichzelf veilig kan stellen. Voorbeelden van deze hulpbronnen zijn toegang 

tot aantrekkelijk speelgoed en later toegang tot de aantrekkelijke leden van de andere sekse. 

Binnen de groep is een zekere sociale druk aanwezig, die aanspoort zo ‘succesvol’ 

mogelijk te zijn. Ieder kind probeert dit op zijn eigen manier. In Hawley’s benadering wordt 

gesteld dat de ambitie om een machtige(re) positie te verwerven – nodig om toegang te 

krijgen tot hulpbronnen - de aanleiding is voor het gebruik van zowel antisociale als 

prosociale competitiestrategieën. 

Antisociale competitiestrategieën bestaan uit agressief gedrag, beledigingen en 

bedreigingen ten opzichte van leeftijdgenoten. Kinderen die gebruik maken van antisociale 
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competitiestrategieën proberen direct toegang tot de hulpbronnen te krijgen door deze door 

middel van dwang te nemen (Hawley, 1999; Hawley, Little & Card, 2008).  

Het gebruik van prosociale competitiestrategieën houdt in dat de leeftijdgenoten 

worden overgehaald, er wordt meegewerkt en geholpen. Kinderen die gebruik maken van 

prosociale competitiestrategieën proberen indirect toegang te krijgen tot de hulpbronnen door 

middel van positief gedrag (Hawley, 1999; Hawley, Little & Card, 2008).   

Hawley veronderstelt dat de grootste successen worden behaald door kinderen, die een 

combinatie van prosociale en op dwang gebaseerde antisociale competitiestrategieën 

gebruiken om toegang tot hulpbronnen te verkrijgen. Wanneer kinderen alleen antisociale 

competitiestrategieën zouden gebruiken, zouden leeftijdgenoten ze wellicht niet meer aardig 

kunnen vinden. En wanneer kinderen alleen prosociale competitiestrategieën zouden 

gebruiken, zouden leeftijdgenoten misschien over ze heen kunnen lopen. Daarnaast bestaan er 

ook kinderen die geen gebruik maken van sociale competitiestrategieën, door Hawley, Little 

en Card (2008) ‘non-controllers’ genoemd. 

Het zou zo kunnen zijn dat de beschreven groepen sociaal teruggetrokken kinderen de 

competitiestrategieën op een andere manier gebruiken dan hun leeftijdgenoten en daarom 

buiten de normgroep vallen. Daarbij rijst de vraag of sociaal geïsoleerde kinderen dan ook 

andere strategieën gebruiken in vergelijking met sociaal angstige kinderen en de restgroep? 

Rubin, Lomare en Lollis (1990: zoals geciteerd in Rubin & Coplan, 2004) vragen zich af of 

actieve sociale isolatie door leeftijdgenoten te verklaren is door het feit dat de geïsoleerde 

kinderen zich sociaal onrijp en ongelimiteerd gedragen. Ook Laursen, Bukowski, Aunola en 

Nurmi (2007) stellen dat vijandige kinderen, die zich onaangepast gedragen, worden 

buitengesloten door leeftijdgenoten, waardoor deze kinderen direct meer agressief en 

antisociaal gedrag gaan vertonen. Wellicht gebruiken sociaal geïsoleerde kinderen meer 

antisociale competitiestrategieën, dan sociaal angstige kinderen en de restgroep, waardoor ze 

buitengesloten worden door hun leeftijdgenoten die dit gedrag niet op prijs stellen.  

Daarnaast geven Rubin en collega’s (2006) aan dat sociaal angstige kinderen zich aan 

de rand van een sociale groep bevinden en veel minder betrokken zijn bij hun leeftijdgenoten 

dan niet-sociaal angstige kinderen. Het zou zo kunnen zijn dat sociaal angstige kinderen, die 

geen sociale interactie durven aan te gaan, zo min mogelijk competitiestrategieën gebruiken, 

omdat dit ook sociaal contact inhoudt en behoren zij tot de groep ‘non-controllers’.  

De vraag is dus of er sprake is van een verschil in het gebruik van 

competitiestrategieën tussen de groep sociaal teruggetrokken kinderen, uitgesplitst in sociaal 

geïsoleerde kinderen en sociaal angstige kinderen, en de restgroep. De verwachtingen daarbij 
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zijn dat sociaal geïsoleerde kinderen meer antisociale competitiestrategieën gebruiken dan 

sociaal angstige kinderen en de restgroep. En dat sociaal angstige kinderen minder antisociale 

en prosociale competitiestrategieën gebruiken dan sociaal geïsoleerde kinderen en de 

restgroep. 

 

1.3. De invloed van sekse op het gebruik van competitiestrategieën bij sociaal geïsoleerde 

kinderen 

Vrouwen zijn van nature meer geneigd om te kiezen voor prosociale 

competitiestrategieën in vergelijking met mannen, die eerder kiezen voor agressieve, 

antisociale competitiestrategieën (Hawley, Little & Card, 2008). Uit onderzoek van Hawley, 

Little en Card (2008) komt naar voren dat wanneer vrouwen sociaal dominant gedrag gaan 

vertonen, dat normaliter geassocieerd wordt met mannelijke sociale organisatie, deze vrouwen 

minder positief geëvalueerd worden dan mannen, die hetzelfde gedrag vertonen. Dus wanneer 

meisjes kiezen voor de antisociale competitiestrategieën worden zij wellicht eerder geïsoleerd 

door hun leeftijdgenoten, dan wanneer jongens antisociale competitiestrategieën gebruiken, 

aangezien dit voor jongens meer als normgedrag wordt gezien. Rudman en Glick (2001: zoals 

geciteerd in Hawley, Little & Card, 2008) ondersteunen dit. Uit hun onderzoek blijkt dat 

agressieve, competitieve vrouwen sociale tegenslag kunnen verwachten. Hawley, Little en 

Card (2008) concluderen echter dat dit niet altijd het geval is en dat deze agressieve vrouwen, 

net als de mannen, ook in een sociaal dominante positie terecht kunnen komen en daarbij net 

zo aardig worden gevonden.  

 Vanwege de tegenstrijdige onderzoeksresultaten zal in deze thesis nogmaals worden 

gekeken of sociaal geïsoleerde meisjes relatief meer antisociale competitiestrategieën 

gebruiken in vergelijking met de meisjes in de normgroep, dan sociaal geïsoleerde jongens in 

vergelijking met de jongens in de normgroep. De verwachting is dat sociaal geïsoleerde 

kinderen worden buitengesloten vanwege het gebruik van antisociale competitiestrategieën, 

dus is het interessant om the onderzoeken of hier een sekseverschil in bestaat. Aangezien de 

verwachting is dat sociaal angstige kinderen over het algemeen minder gebruik maken van 

competitiestrategieën, zal er hier niet worden gekeken naar een eventueel sekseverschil in dit 

gebruik.  

   

1.4. Sociaal teruggetrokken kinderen en slachtofferschap van pestgedrag 

Pesten kan gedefinieerd worden als het herhaaldelijk misbruiken van macht met het 

doel iemand pijn te doen. Pesten kan de vorm hebben van elke soort agressief of antisociaal 
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gedrag, zoals bedreiging, fysiek misbruik, belediging en (valse) beschuldiging (Colvin et al., 

1998). Slachtoffers van pestgedrag zijn de kinderen tegen wie dergelijke acties worden 

ondernomen. 

Uit de meta analyse van Hawker en Boulton (2000) blijken de negatieve gevolgen van 

pestgedrag. Slachtoffer zijn van pestgedrag is sterk gerelateerd aan depressie, in iets mindere 

mate aan eenzaamheid en zelfvertrouwen en het minst aan angst. Er is hierbij sprake van een 

vicieuze cirkel. Uit onderzoek van Hodges en Perry (1999) blijkt namelijk voor basisschool 

kinderen, dat persoonlijke variabelen (zoals internaliserende problemen, en lichamelijke 

kracht) en afwijzing door leeftijdgenoten bijdragen aan het feit dat het slachtoffer door de 

pesters wordt belaagd. De slachtoffers van pestgedrag zijn minder goed in staat om zich te 

verweren. Het pestgedrag op zijn beurt zorgt bij de slachtoffers van pestgedrag weer voor 

sociale angst, lager zelfvertrouwen en afwijzing door leeftijdsgenoten. Het gehele proces 

versterkt zichzelf, waardoor deze ‘zwakkere kinderen’ het doelwit blijven van pesten.  

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van pestgedrag op psychosociaal niveau slecht 

functioneren. Deze kinderen zijn over het algemeen meer teruggetrokken, depressief, angstig, 

voorzichtig, onzekerder dan andere kinderen en ze gedragen zich minder prosociaal (Veenstra 

et al., 2005). Perren en Alsaker (2006) stellen daarentegen dat slachtoffers van pestgedrag 

over het algemeen geen kinderen zijn die minder ontwikkelde sociale vaardigheden hebben, 

ze durven alleen niet op de voorgrond te treden. Het teruggetrokken gedrag dat slachtoffers 

van pestgedrag vertonen, maakt hun minder aantrekkelijk voor leeftijdgenoten, waardoor ze 

worden buitengesloten (Perren & Alsaker, 2006).  

Uit verschillende onderzoeken lijkt naar voren te komen dat kinderen door hun 

teruggetrokken gedrag een groter risico lopen om gepest te worden dan andere kinderen 

(Hodges & Perry, 1999; Veenstra et al., 2005; Perren & Alsaker, 2006). Ook Boivin, Hymel 

en Hodges (2001: zoals geciteerd in Nylund, Bellmore, Nishina & Graham, 2007) geven aan 

dat slachtoffers van pestgedrag tijdens de adolescentie de meest afgewezen groep kinderen 

betreffen. Hieruit volgt de vraag of sociaal teruggetrokken kinderen slachtoffer zijn van 

pestgedrag en welk type dit dan betreft.  

Olweus (1993) onderscheidt binnen de groep slachtoffers van pestgedrag drie typen: 

Het eerste type slachtoffer zijn de submissieve slachtoffers die door hun extreem 

ondergeschikte houding een dankbaar doelwit vormen voor pesters, die zoeken naar 

gelegenheden om macht uit te oefenen en zodoende de eigen status in de groep te verhogen. 

Olweus (1993, p.32) geeft hierbij de definitie van submissieve slachtoffers van pestgedrag als 



 12

kinderen die ‘het signaal aan andere kinderen geven dat ze onzeker en waardeloze individuen 

zijn die niet zullen terugslaan wanneer ze worden aangevallen of beledigd’. 

Het tweede type slachtoffer zijn kinderen die lichtgeraakt zijn en zich snel laten 

provoceren. Deze kinderen hebben een relatief sterke neiging tot reactieve agressie, dus zelf 

agressie gebruiken, wanneer er agressie tegen hen gebruikt wordt of wanneer ze geprovoceerd 

worden. 

En het derde type slachtoffer zijn kinderen, die zowel pesten als gepest worden. Veel 

pesters zijn ook slachtoffers; 62% van de jongere, pestende mannen geven in een onderzoek 

van Hoover en Oliver (1996: in Colvin et al., 1998) aan, dat zij zelf ook hebben geleden onder 

fysiek pestgedrag (Colvin et al., 1998). Ook voor basisschool kinderen geldt, dat de helft van 

de pesters aangeeft zelf ook gepest te worden (Veenstra et al., 2005). Deze groep kinderen 

worden gepeste pesters (‘bully/victims’) genoemd (Olweus, 1993).  

Veenstra en collega’s (2005) noemen met betrekking tot sociaal geïsoleerde kinderen 

onder andere sociale isolatie als mogelijk risico voor kinderen die pesten en gepest worden. 

De sociaal geïsoleerde kinderen zouden omgekeerd dan ook vaker gepeste pester kunnen zijn 

dan sociaal angstige kinderen en de rest.  

Sociaal angstige kinderen lopen de kans om buitengesloten te worden, doordat ze zich 

liever op de achtergrond houden, en een negatief zelfbeeld met betrekking tot hun sociale 

competenties en interpersoonlijke relaties te ontwikkelen (Hymel, Bowker & Woody, 1993; 

Rubin, Burgess & Coplan, 2002; Rubin & Coplan, 2004). Submissieve slachtoffers van 

pestgedrag gedragen zich ondergeschikt en geven het signaal af onzeker en waardeloos te zijn 

(Olweus, 1993). Het lijkt aannemelijk, zoals ook Gifford-Smith en Brownell (2002) aangeven, 

dat sociaal angstige kinderen vaker submissieve slachtoffers zijn van pestgedrag dan sociaal 

geïsoleerde kinderen en de normgroep.  

De vraag is dus of sociaal teruggetrokken kinderen, uitgesplitst in sociaal geïsoleerde 

kinderen en sociaal angstige kinderen, slachtoffer zijn van pestgedrag en van welk type 

slachtoffer er dan sprake is. De verwachtingen hierbij zijn dat sociaal teruggetrokken kinderen 

vaker slachtoffer zijn van pestgedrag dan de restgroep. Sociaal geïsoleerde kinderen zijn 

vaker gepeste pester dan sociaal angstige kinderen en de restgroep. En sociaal angstige 

kinderen zijn vaker submissieve slachtoffers van pestgedrag dan sociaal geïsoleerde kinderen 

en de restgroep. 
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1.5. Sociaal teruggetrokken kinderen en het bewustzijn van hun sociale positie in een groep 

Zoals al eerder is gesteld heeft sociaal teruggetrokken gedrag negatieve gevolgen, 

zoals een negatief zelfbeeld met betrekking tot hun sociale competenties en interpersoonlijke 

relaties en eenzaamheid, voor de ontwikkeling (Hymel, Bowker & Woody, 1993; Rubin, 

Burgess & Coplan, 2002). Ervan uitgaande dat de sociaal teruggetrokken kinderen zich liever 

niet in die positie bevinden, is de vraag of zij zich bewust zijn van hun positie in de groep. 

Misschien plaatsen deze kinderen zichzelf niet in deze sociaal teruggetrokken positie, maar 

hoger op de sociale ladder, of denken deze kinderen dat ze meer vrienden hebben, dan 

daadwerkelijk het geval is, waardoor ze in de veronderstelling zijn dat zij geen sociaal 

ondergeschikte positie hebben.  

Gest, Graham-Bermann en Hartup (2001) hebben onderzoek gedaan naar het verband 

tussen het aantal vriendschappen, de positie in het sociale netwerk en de sociometrische status 

(waar staan kinderen op de sociale ladder). Hieruit blijkt dat 69% van de populaire kinderen 

ten minste één wederkerige vriend heeft tegenover 39% van de afgewezen kinderen. 

Daarnaast staat het onderzoek van Rubin en collega’s (2006) waaruit blijkt dat sociaal 

teruggetrokken kinderen net zoveel kans hebben om een beste vriend te hebben als andere 

kinderen. 

Uit onderzoek van Schneider (1999) blijkt dat sociaal teruggetrokken kinderen een 

grotere betekenis hechten aan een interactie met een niet-sociaal teruggetrokken kind, dan de 

niet-sociaal teruggetrokken kinderen aan een interactie met een sociaal teruggetrokken kind. 

Een mogelijke verklaring die Schneider hiervoor geeft is dat niet-sociaal teruggetrokken 

kinderen meerdere vriendschappen hebben. Omdat deze kinderen meerdere vriendschappen 

hebben, zouden zij minder waarde hechten aan de interactie met één bepaald kind. Sociaal 

teruggetrokken kinderen kunnen deze vergelijking niet maken en hechten dus meer waarde 

aan de interactie die zij hebben met een niet-sociaal teruggetrokken kind. Sociaal 

teruggetrokken kinderen hebben dus minder inzicht in de sociale interactie dan niet-sociaal 

teruggetrokken kinderen en hechten direct meer waarde aan ‘vriendschap’ dan de niet-sociaal 

teruggetrokken kinderen. Het zou daarom zo kunnen zijn dat sociaal teruggetrokken kinderen 

zich niet bewust zijn van hun sociale positie in een groep. 

Zakriski en Coie (1996: zoals geciteerd in Cillessen & Bellmore, 2002) hebben 

onderzocht of agressief afgewezen kinderen, niet-agressief afgewezen kinderen en een 

restgroep zich bewust zijn van hun sociale positie in een groep. Hieruit blijkt dat agressief 

afgewezen kinderen hun sociale afwijzing meer onderschatten dan niet-agressief afgewezen 

kinderen. Het zou dus zo kunnen zijn dat sociaal geïsoleerde kinderen die actief worden 
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afgewezen door leeftijdgenoten zich minder bewust zijn van hun sociale positie in een groep 

dan sociaal angstige kinderen. De verwachting is wel dat beide groepen zich minder bewust 

zijn van hun sociale positie dan de restgroep.  

De vraag is dus of kinderen binnen de groep sociaal teruggetrokken kinderen zich 

bewust zijn van hun sociale positie binnen de groep. De verwachting hierbij is dat sociaal 

teruggetrokken kinderen, uitgesplitst in sociaal geïsoleerde kinderen en sociaal angstige 

kinderen, zich niet bewust zijn van hun sociale positie binnen de groep en derhalve een 

significant hoger percentage niet-wederkerige vrienden hebben dan de restgroep.  

 

Uit bovenstaande informatie volgen drie onderzoeksvragen en bijbehorende 

hypothesen. Met betrekking tot onderzoeksvraag 1: ‘Is er sprake van een verschil in het 

gebruik van competitiestrategieën tussen de groep sociaal teruggetrokken kinderen, 

uitgesplitst in sociaal geïsoleerde kinderen en sociaal angstige kinderen, en de restgroep en is 

er daarbij sprake van een sekseverschil ?’ zijn drie hypothesen gevormd. Hypothese 1a stelt 

dat sociaal geïsoleerde kinderen meer antisociale competitiestrategieën gebruiken dan sociaal 

angstige kinderen en de restgroep. Hypothese 1b is ‘sociaal angstige kinderen gebruiken 

zowel minder antisociale competitiestrategieën als prosociale competitiestrategieën dan 

sociaal geïsoleerde kinderen en de restgroep’. En hypothese 1c stelt dat sociaal geïsoleerde 

meisjes relatief meer antisociale competitiestrategieën gebruiken in vergelijking met de 

meisjes in de restgroep, dan sociaal geïsoleerde jongens in vergelijking met de jongens in de 

restgroep. 

 Met betrekking tot onderzoeksvraag 2: ‘Zijn sociaal teruggetrokken kinderen, 

uitgesplitst in sociaal geïsoleerde kinderen en sociaal angstige kinderen, slachtoffer van 

pestgedrag en van welk type slachtoffer is er dan sprake?’ zijn drie hypothese gevormd. 

Hierbij wordt in hypothese 2a aangegeven dat de sociaal teruggetrokken kinderen vaker 

slachtoffer van pestgedrag zijn dan de restgroep. Hypothese 2b is ‘sociaal geïsoleerde 

kinderen zijn vaker gepeste pesters dan sociaal angstige kinderen en de restgroep’. En 

hypothese 2c stelt dat sociaal angstige kinderen vaker submissieve slachtoffers van pestgedrag 

zijn dan sociaal geïsoleerde kinderen en de restgroep.  

 Bij de 3
e
 onderzoeksvraag: ‘Zijn de kinderen binnen de groep sociaal teruggetrokken 

kinderen zich bewust van hun sociale positie binnen de groep? is een hypothese gevormd. 

Hypothese 3a stelt dat sociaal teruggetrokken kinderen, uitgesplitst in sociaal geïsoleerde 

kinderen en sociaal angstige kinderen, zich niet bewust zijn van hun sociale positie binnen de 
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groep en derhalve een significant hoger percentage niet-wederkerige vrienden hebben dan de 

restgroep. 

 

2. Methoden 

 

     2.1. Participanten 

De voor dit onderzoek gebruikte dataset komt uit het eerste afnamejaar van het project 

van het Dutch Consortium of Bullying (DCOB), namelijk 2006. De participantengroep bestaat 

uit 725 scholieren, waarvan 360 jongens en 348 meisjes. 17 scholieren hebben de sekse niet 

ingevuld. De leeftijd van de scholieren binnen dit onderzoek ligt tussen de 8.5 en 14.2 jaar. 

De gemiddelde leeftijd van het totaal aantal participanten is M = 11.3 (jaar) met SD = 11.0 

(maand). In tabel 1 zijn de kenmerken van de participanten weergegeven opgesplitst in sekse 

en sociaal geïsoleerde kinderen, sociaal angstige kinderen en de restgroep. De 17 scholieren 

die de sekse niet hebben ingevuld, zijn niet terug te vinden in de tabel.  

Deze scholieren zijn afkomstig van 12 verschillende scholen uit verschillende klassen, 

variërend van groep 6 tot en met groep 8 van de basisschool. De scholen staan in de provincie 

Gelderland; in Apeldoorn en Deventer. De scholieren hebben een gemengde socio-

economische achtergrond. Van alle kinderen heeft 83,5% ouders van Nederlandse afkomst. 

De overige kinderen hebben ten minste één ouder afkomstig uit onder andere Turkije, 

Marokko, Suriname of een ander Europees land behalve Nederland. Alle participanten hebben 

de vragenlijst in ieder geval gedeeltelijk of in zijn geheel ingevuld. 

Aan de scholen werd een brief gestuurd waarin hen om medewerking aan het 

onderzoek werd gevraagd. Ook aan de ouders van de schoolklassen die aan het onderzoek 

zullen deelnemen, werd gevraagd toestemming te verleven hun kind aan het onderzoek te 

laten meedoen. 
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Tabel 1: Kenmerken Participanten uitgesplitst voor Sociale Groep en Sekse (N= 708). 

Sociale Groep                            N                          Range leeftijd           M            SD   

                                                                                      (jaar)                  (jaar)    (maand) 

Sociaal Geïsoleerde Kinderen           41                      9.4 – 12.8              11.3        11.52 

                Jongen                                24                     9.4 – 12.8              11.3        11.93 

                Meisje                                17                    10.0 – 12.7              11.4        11.25 

 

Sociaal Angstige Kinderen                41                     9.7 – 13.1              11.2        11.53 

                Jongen                                  7                     9.8 – 11.8              10.6          8.83 

                Meisje                                34                     9.7 – 13.1              11.3        11.57 

 

Restgroep                                         619                      8.5 – 14.2              11.2       11.15 

                Jongen                              327                      8.5 – 14.2              11.3       11.40 

                Meisje                              292                      8.6 – 13.1              11.1       10.82 

 

‘Uitgesloten van analyse’                    7                      9.8 – 13.2               11.2       13.67 

                 Jongen                                 2                      9.8 – 11.4              10.6        13.93 

                 Meisje                                 5                     10.2 – 13.2              11.8        13.41 

 

2.2. Meetinstrumenten 

De vragenlijst waar bij dit onderzoek gebruik van is gemaakt, heet ‘Pesten op school’ 

van het Dutch Consortium of Bullying (DCOB). De vragenlijst bestaat uit verschillende 

onderdelen waarvan voor het onderzoek de onderstaande onderdelen zijn gebruikt. 

 

2.2.1. ‘Revised Class Play’ vragenlijst 

De vragenlijst is ontleend aan de ‘Revised Class Play’ vragenlijst (schalen Isolated/ 

Rejection, Shyness, Prosocial) (Masten, Morison & Pellegrini, 1985). Deze vragenlijst is door 

het DCOB bewerkt om de twee verschillende groepen sociaal teruggetrokken kinderen te 

kunnen identificeren. De gereviseerde ‘Revised Class Play’ vragenlijst vraagt kinderen om 

klasgenoten door nominatie in te delen voor sociaal gedrag. De vragenlijst bestaat uit 

stellingen, waarbij de participant kan aangeven welke klasgenoten bij deze stelling passen. De 

scoring verloopt zoals de antwoorden gegeven zijn. Ieder kind dat door een klasgenoot 

genomineerd is bij een vraag, krijgt een score voor het betreffende item.  
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De items zijn onderverdeeld in drie verschillende factoren en gevormd uit de items van 

de gereviseerde ‘Revised Class Play’ vragenlijst (Masten, Morison & Pellegrini, 1985). Voor 

de factor ‘sociaal geïsoleerd’ zijn 8 items gebruikt, vraag v10.02, v10.03, v10.04, v10.11, 

v10.12, v10.15, v10.18 en v10.19. “Iemand die moeilijk nieuwe vrienden maakt” is een 

voorbeeld van de stellingen over sociaal geïsoleerd gedrag. Voor de factor ‘sociaal angstig’ 

zijn 7 items gebruikt, vraag v10.05, v10.06, v10.08, v10.10, v10.14, v10.17 en v10.21. 

“Iemand die in de klas geen antwoord geeft op vragen” is een voorbeeld van de stellingen 

over sociaal angstig gedrag. En voor de factor ‘prosociaal’ zijn 6 items gebruikt, vraag 

v10.01, v10.07, v10.09, v10.13, v10.16 en v10.20. “Iemand die eerlijk speelt bij spelletjes en 

wedstrijdjes” is een voorbeeld van de stellingen over prosociaal gedrag.  

Ieder kind behaalde een score op de drie verschillende factoren, ‘sociaal geïsoleerd’, 

‘sociaal angstig’ en ‘prosociaal’. De somscores zijn gedeeld door het aantal kinderen dat 

nominaties heeft gegeven. Van deze scores zijn vervolgens gemiddelde Z-scores uitgerekend. 

Participanten die op de factor ‘sociaal geïsoleerd’ of ‘sociaal angstig’ op de gemiddelde Z-

score 1,5 standaarddeviatie of hoger boven het gemiddelde scoren, werden bij deze factor 

ingedeeld. Een aantal participanten hadden zowel op de factor ‘sociaal geïsoleerd’ als ‘sociaal 

angstig’ een gemiddelde Z-score van 1,5 standaarddeviatie of hoger boven het gemiddelde. 

Wanneer deze gemiddelde Z-scores ten minste 1 standaarddeviatie van elkaar verschilden, 

werd de participant ingedeeld bij de factor waar het hoogst op werd gescoord. De overige 

participanten, die zo hoog scoorden op beide factoren maar niet ten minste 1 

standaarddeviatie van elkaar verschillen, zijn uitgesloten van de analyse. Er zijn om deze 

reden 7 participanten uitgesloten van de analyse (zie tabel 1). De participanten die niet zo 

hoog scoren op de factoren ‘sociaal geïsoleerd’ of ‘sociaal angstig’ werden ingedeeld in de 

factor ‘restgroep’. Hieruit is uiteindelijk een nieuwe variabele ‘sociale groep’ gevormd, 

waarbij de restgroep 0 is genoemd, de sociaal geïsoleerde kinderen 1 en de sociaal angstige 

kinderen 2. 

De gevormde factoren mogen als betrouwbaar worden beschouwd. De 

betrouwbaarheid van de factoren is goed, zie tabel 2. 

Tabel 2: Cronbach’s Alpha uitgesplitst voor de Sociale Groepen. 

Factor Sociale Groep                                                      Cronbach’s Alpha 

Factor Sociaal Geïsoleerd                                                             .89 

Factor Sociaal Angstig                                                                 .87 

Restgroep                                                                                      .87 
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2.2.2. Vragenlijst over sociale strategieën 

De vragenlijst is ontleend aan de vragenlijst over sociale strategieën van Hawley 

(2003). Deze vragenlijst is door het DCOB bewerkt voor de toepassing op pestgedrag. De 

gereviseerde vragenlijst vraagt kinderen om klasgenoten te nomineren die bepaalde 

competitiestrategieën gebruiken. De vragenlijst bestaat uit vragen, waarbij de participant kan 

aangeven welke klasgenoten bij deze stelling passen. De scoring verloopt zoals de 

antwoorden gegeven zijn. Ieder kind dat door een klasgenoot genomineerd is bij een vraag, 

krijgt een score voor de betreffende item.  

Voor de factor ‘antisociale competitiestrategieën’ zijn 7 items gebruikt, vraag v604, 

v605, v607, v609, v610 en v616. “Welke leerlingen in de klas proberen hun zin te krijgen 

door anderen te laten doen wat zij hebben bedacht?” is een voorbeeld van de vragen over 

antisociale competitiestrategieën. Voor de factor prosociale competitiestrategieën zijn 6 items 

gebruikt, vraag v603, v606, v608, v611, v613 en v614. “Welke leerlingen in de klas beloven 

andere kinderen uit te nodigen om zelf hun zin te krijgen? Ze zeggen bijvoorbeeld: Dan vraag 

ik je ook voor mijn feest” is een voorbeeld van de vragen over prosociale 

competitiestrategieën.  

Ieder kind behaalde een score op de twee verschillende factoren, ‘antisociale 

competitiestrategieën’ en ‘prosociale competitiestrategieën’. De somscores zijn gedeeld door 

het aantal kinderen dat nominaties heeft gegeven. Van deze scores zijn vervolgens 

gemiddelde Z-scores uitgerekend.  

De gevormde factoren mogen als betrouwbaar worden beschouwd. De 

betrouwbaarheid van de factoren is goed/ voldoende, zie tabel 3.  

 

Tabel 3: Cronbach’s Alpha uitgesplitst voor de Competitiestrategieën. 

Factor Competitiestrategieën                                         Cronbach’s Alpha 

Antisociale competitiestrategieën                                                 .93 

Prosociale competitiestrategieën                                                   .72                                                                                     

 

2.2.3. ‘Pestrollenvragenlijst’ 

De gebruikte vragenlijst betreft de ‘pestrollenvragenlijst’ (Goossens, Olthof & Dekker, 

2006). De vragenlijst vraagt kinderen om door nominatie de rol van klasgenoten in het 

pestgedrag in de klas aan te geven. De vragenlijst bestaat uit vragen, waarbij kinderen bij een 

aantal vormen van pesten, te weten fysiek, materieel, verbaal, direct sociaal en indirect sociaal 

pesten, aangaven welke klasgenootjes op die manier pesten en gepest worden. Daarnaast werd 
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aan kinderen gevraagd welke klasgenoten zich opstellen als buitenstaander, verdediger en 

aanmoediger bij pesten. Aan de hand van deze gegevens konden pestrollen toegewezen 

worden.  

De scoring verloopt zoals de antwoorden gegeven zijn. Ieder kind dat door een 

klasgenoot genomineerd is bij een vraag, krijgt een score voor de betreffende item. Voor de 

factor ‘slachtoffer van pestgedrag’ zijn 5 items van de ‘pestrollenvragenlijst’ gebruikt, vraag 

vicfyc, vicmac, vicvbc, vicdsc en vicisc (Goossens, Olthof & Dekker, 2006). Een voorbeeld 

van een vraag die de pestrol slachtoffer van pestgedrag meet, is: “Wie wordt zo gepest: Hij of 

zij mag niet meedoen, of anderen doen net alsof hij of zij er niet is (ze gaan bijvoorbeeld met 

de rug naar hem of haar staan), of anderen nodigen hem of haar expres niet uit voor iets 

leuks? (Denk ook aan dingen als: nooit antwoorden als iemand een sms stuurt; die persoon op 

MSN altijd meteen blocken). Klik nu aan wie zó wordt gepest.”  

Wanneer een kind gemiddeld genomen over de verschillende items van een schaal 

door minstens 10 % van zijn of haar klasgenootjes genomineerd was en de score van het kind 

op de betreffende schaal hoger was dan op de andere schalen, kon aan het kind een pestrol 

worden toegewezen. Hieruit is de factor ‘slachtoffer van pestgedrag’ gevormd.  

Vervolgens is ervoor gekozen om kinderen die slachtoffer van pestgedrag zijn en ook 

hoog scoren op daderschap van pestgedrag (een score van .10 of hoger) in te delen in de groep 

‘gepeste pesters’. Kinderen die slachtoffer van pestgedrag zijn en juist laag scoren op 

daderschap van pestgedrag (een score van .00) werden ingedeeld in de groep ‘submissieve 

slachtoffers’. 

De betrouwbaarheid van de vijf items aan de hand waarvan een slachtofferrol werd 

toegewezen, was goed, Cronbach’s Alpha .81. 

 

2.2.4. ‘Vriendschapsnominaties’ 

De ‘Vriendschapsnominaties’ (Schneider, 1999) zijn gebruikt om het aantal niet-

wederkerige vrienden te identificeren per participant. Kinderen wordt gevraagd om 

klasgenoten te nomineren waarmee ze bevriend zijn. De participanten hebben minimaal 1 tot 

maximaal 22 vrienden genoemd, het betreft hier dus een range van 21 genoemde vrienden (M 

= 6.23, SD = 3.34). Het aantal wederkerige vrienden is het aantal genoemde vrienden van de 

participant die de participant ook als vriend noemen. Omgekeerd is het aantal niet-

wederkerige vrienden dus het aantal genoemde vrienden van de participant die de participant 

niet als vriend noemen. In de gebruikte dataset is een variabele aanwezig, waarin voor ieder 

kind het aantal niet-wederkerige vrienden te vinden is. De participanten hebben minimaal 0 
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tot maximaal 15 niet-wederkerige vrienden, het betreft hier dus een range van 15 niet-

wederkerige vrienden (M = 2.49, SD = 2.47). 

 

2.3. Onderzoeksdesign 

De opzet van het overkoepelend onderzoek van het DCOB is een cross-sectioneel en 

longitudinaal design, waarbij de onderzoeksgroep elk jaar een jaar opschuift: in het eerste 

onderzoeksjaar groep 6, 7 en 8 van de basisschool, in het tweede jaar groep 7, 8 en de 

brugklas, in het derde jaar groep 8, de brugklas en jaar 2 van het voorgezet onderwijs, in het 

vierde jaar de brugklas en jaar 2 van het voortgezet onderwijs. 2009 is het vierde afnamejaar 

en wordt er dus data verzameld in de brugklas en jaar 2 van het voortgezet onderwijs. 

Dit onderzoek is een cross-sectioneel correlationeel survey. De gegevens komen uit 

één meting, waarbij de mate waarin men tot een bepaalde sociale groep behoort, welke 

competitiestrategieën worden gebruikt, mate van slachtofferschap van pestgedrag en het 

aantal niet-wederkerige vrienden op hetzelfde moment en bij dezelfde kinderen worden 

gemeten door middel van een vragenlijst. 

 

2.4. Procedure 

In totaal zijn er in 2009 12 scholen benaderd met het verzoek tot een vervolg meting 

van het onderzoek, waaraan ze tot 3 jaar daarvoor ook mee hebben gedaan. Alle scholen zijn 

op dit verzoek ingegaan. Er is vanuit de universiteit een brief gestuurd naar de desbetreffende 

coördinatoren van de klassen met het verzoek tot deelname aan het onderzoek. Een week na 

ontvangst van de brief werden de coördinatoren gebeld om te vragen of ze mee wilden 

werken. Daarna werd er een datum afgesproken, wanneer de vragenlijst in de klas kon worden 

afgenomen.  

Ook aan de ouders van de schoolklassen die aan het onderzoek zullen deelnemen, 

werd gevraagd toestemming te verleven hun kind aan het onderzoek te laten meedoen. 

Wanneer de ouders geen toestemming gaven voor het onderzoek, werden de onderzoekers 

hun van tevoren van op de hoogte gesteld. De betreffende kinderen hoefden de vragenlijst niet 

in te vullen. 

De onderzoekers stelden zich voor aan de klas en legden uit, waar het onderzoek over 

gaat en wat de bedoeling was bij het invullen van de vragenlijst. De vragenlijsten moesten zo 

eerlijk mogelijk worden ingevuld. Er mocht geen overleg plaatsvinden. De leerlingen 

ontvingen vervolgens inloggegevens om de vragenlijsten via een speciale internetpagina te 

kunnen invullen. Wanneer ze niet wilden of mochten deelnemen aan het onderzoek, kregen de 
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leerlingen alsnog de vragenlijst voor zich. Deze hoefde dan niet ingevuld te worden. In de 

tussentijd konden deze kinderen een andere, rustige, activiteit doen. Afhankelijk van wat er 

was afgesproken, bleef de docent in het lokaal om orde te handhaven. Wanneer de 

participanten klaar waren, was het de bedoeling dat ze rustig verder zouden gaan met normaal 

schoolwerk. Ze mochten het lokaal niet verlaten, tenzij dit afgesproken was met de docent. 

Als er vragen waren, stak de participant zijn vinger omhoog. Een van de onderzoekers kwam 

dan bij het tafeltje om uitleg te geven. De onderzoeker vertelde de participant niet wat ze 

moeten invullen, maar legde de vraag zo goed mogelijk uit. Na afloop werden de kinderen 

bedankt voor hun medewerking met een snoepje. 

In 2006 werd een vergelijkbare procedure gevolgd. In de eerste meting werden echter 

ook nog individuele interviews afgenomen bij de participanten. De individuele interviews 

werden op school door één persoon afgenomen in twee sessies van ongeveer een half uur in 

een aparte, rustige ruimte. De antwoorden van de kinderen werden ingevoerd via een speciale 

internetpagina. De klassikale afname duurde ook ongeveer een half uur en werd gedaan door 

twee of drie personen.  

De inhoud van de vragenlijsten was als volgt. De vragenlijst start met vragen over de 

achtergrond en persoonlijke kenmerken. Hierbij blijft de anonimiteit van de participant 

gewaarborgd. Vervolgens komen de vragen over identiteit, machtsambities, narcisme, 

somatiek, pestgedrag, slachtofferschap van pestgedrag, competentie beleving, sociometrie, 

klassenstructuur, competitiestrategieën, vriendschap, angst en depressie. De vragenlijst 

eindigt met een nog een aantal persoonlijke kenmerken en een sociale wenselijkheidslijst.   

 

2.5. Statistische analyses 

‘Gebruik van competitiestrategieën bij sociaal teruggetrokken kinderen’ 

 Om alle drie de hypothesen bij onderzoeksvraag 1 te beantwoorden, is een 3 (sociale 

groep) x 2 (sekse) MANOVA met als afhankelijke variabelen antisociale 

competitiestrategieën en prosociale competitiestrategieën uitgevoerd. Hierbij is als post-hoc 

toets de Bonferroni test uitgevoerd. 

‘Slachtofferschap van pestgedrag bij sociaal teruggetrokken kinderen’ 

 Om hypothese 2a te beantwoorden, is een kruistabel en een χ²-analyse uitgevoerd. De 

χ²-analyse is drie keer uitgevoerd, met als variabelen ‘sociale groep’ en ‘slachtoffer van 

pestgedrag’. Om hypothese 2b te beantwoorden, is een frequentieanalyse voor het aantal 

‘gepeste pesters’ per ‘sociale groep slachtoffers van pestgedrag’ en de χ²-analyse uitgevoerd. 

Om hypothese 2c te beantwoorden, zou een frequentieanalyse voor het aantal ‘submissieve 
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slachtoffers’ per ‘sociale groep slachtoffers van pestgedrag’ en de χ²-analyse worden 

uitgevoerd.  

‘Bewustzijn van sociaal teruggetrokken kinderen van hun sociale positie binnen de groep’ 

 Om hypothese 3a te beantwoorden, is een 3 (sociale groep) ANOVA met als 

afhankelijke variabele het aantal niet-wederkerige vrienden uitgevoerd. Hierbij is als post-hoc 

toets ook de Bonferroni test uitgevoerd.  

Het algemeen aanvaarde niveau van significantie dat wordt gehanteerd, is het 5 procents- of 

0.05-niveau (Baarda & De Goede, 2006).  

 

3. Resultaten 

 

3.1. Onderzoeksvraag 1 

Hypothese 1a: 

Om hypothese 1a te beantwoorden, is een 3 (sociale groep) x 2 (sekse) MANOVA met 

als afhankelijke variabelen (1) antisociale competitiestrategieën en (2) prosociale 

competitiestrategieën uitgevoerd. De gemiddelde Z-scores en standaarddeviaties op 

antisociale competitiestrategieën en prosociale competitiestrategieën voor de drie sociale 

groepen per sekse staan in tabel 4.  

 
Tabel 4: Gemiddelde Z-scores en standaarddeviaties op Antisociale Competitiestrategieën en 

Prosociale Competitiestrategieën voor de drie Sociale Groepen, uitgesplitst per Sekse (N= 708). 

Antisociale Competitiestrategieën 

Sociale Groep                               Sekse              N                    Mean                 SD                                                    

Sociaal Geïsoleerde                      Jongen             24                      .41                  1.66 

Kinderen                                       Meisje             17                     -.26                    .35 

        Totaal                                                                   41                       .13                  1.32 

Sociaal Angstige                          Jongen               7                      -.46                   .24 

Kinderen                                       Meisje             34                      -.46                   .22 

        Totaal                                                                   41                      -.46                    .22 

Restgroep                                      Jongen            327                     .20                   1.23 

                                                      Meisje             292                   -.17                     .61 

       Totaal                                                                   619                    .03                    1.00 
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Prosociale Competitiestrategieën 

Sociale Groep                               Sekse              N                    Mean                 SD                                                    

Sociaal Geïsoleerde                      Jongen             24                     .13                   1.47    

Kinderen                                       Meisje             17                    -.15                     .84 

        Totaal                                                                   41                     .01                   1.24 

Sociaal Angstige                           Jongen              7                     -.83                    .17 

Kinderen                                       Meisje             34                     -.50                    .53 

        Totaal                                                                   41                    -.56                     .50 

Restgroep                                      Jongen           327                      .02                  1.03 

                                                      Meisje           292                      .07                    .97 

         Totaal                                                                 619                      .04                  1.00 

 

Er is net geen significant effect van sociale groep op het gebruik van antisociale 

competitiestrategieën, F (2, 695) = 2.73, p = .066. Hieruit volgt dat sociaal geïsoleerde 

kinderen niet significant meer antisociale competitiestrategieën gebruiken dan sociaal 

angstige kinderen en de restgroep. De resultaten ondersteunen hypothese 1a niet. 

 

Hypothese 1b: 

Om hypothese 1b te beantwoorden, is een 3 (sociale groep) x 2 (sekse) MANOVA met 

als afhankelijke variabelen (1) antisociale competitiestrategieën en (2) prosociale 

competitiestrategieën uitgevoerd. De gemiddelde Z-scores en standaarddeviaties op 

antisociale competitiestrategieën en prosociale competitiestrategieën voor de drie sociale 

groepen per sekse staan in tabel 4.  

 

Er is een significant effect van sociale groep op het gebruik van competitiestrategieën, 

F(2, 695) = 3.02, p = .017. Wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke 

competitiestrategieën, blijkt dat er net geen significant effect is van sociale groep op het 

gebruik van antisociale competitiestrategieën, F (2, 695) = 2.73, p = .066. Er is echter wel een 

significant effect van sociale groep op het gebruik van prosociale competitiestrategieën, F(2, 

695) = 5.70, p = .004. 

Uit de post-hoc toets (Bonferroni test) en de gemiddelde scores blijkt dat het 

significante verschil bij het gebruik van prosociale competitiestrategieën voortkomt uit het 

verschil tussen de groep sociaal angstige kinderen en de groep sociaal geïsoleerde kinderen en 

de restgroep. Sociaal angstige kinderen maken minder gebruik van prosociale 
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competitiestrategieën in vergelijking met de groep sociaal geïsoleerde kinderen en de 

restgroep, maar niet significant minder gebruik maken van antisociale competitiestrategieën. 

De resultaten ondersteunen hypothese 1b voor een deel. 

 

Hypothese 1c: 

Om hypothese 1c te beantwoorden, is een 3 (sociale groep) x 2 (sekse) MANOVA met 

als afhankelijke variabelen (1) antisociale competitiestrategieën en (2) prosociale 

competitiestrategieën uitgevoerd. De gemiddelde Z-scores en standaarddeviaties op 

antisociale competitiestrategieën en prosociale competitiestrategieën voor de drie sociale 

groepen per sekse staan in tabel 4.  

 

 De interactie tussen de sociale groep, sekse en het gebruik van antisociale 

competitiestrategieën is niet significant, F(2, 695) = .86, p = .425.  

 Hieruit volgt dat sociaal geïsoleerde meisjes niet relatief meer antisociale 

competitiestrategieën gebruiken in vergelijking met de meisjes in de restgroep. Dit verschil is 

ook niet groter dan voor sociaal geïsoleerde jongens in vergelijking met de jongens in de 

restgroep. De resultaten ondersteunen hypothese 1c niet. 

 

3.2. Onderzoeksvraag 2 

Hypothese 2a: 

Om hypothese 2a te beantwoorden, is een kruistabel en een χ²-analyse uitgevoerd. De 

χ²-analyse is uitgevoerd met als variabelen ‘sociale groep’ en ‘slachtoffer van pestgedrag’. 

Het aantal slachtoffers van pestgedrag per sociale groep staan in tabel 5.  

 

Tabel 5: Aantal Slachtoffers van Pestgedrag per Sociale Groep (N = 685). 

Sociale Groep                                         N              Aantal Gepeste         Percentage 

                                                                                  Kinderen             Gepeste Kinderen                                  

Sociaal Geïsoleerde Kinderen                 41                  28                             66.7 

Sociaal Angstige Kinderen                     39                    0                               0.0   

Restgroep                                                599                 31                              4.9  

 

 Uit de frequentieanalyse blijkt dat sociaal angstige kinderen geen slachtoffer zijn van 

pestgedrag. Dit is de reden dat deze groep kinderen niet is meegenomen in de χ²-analyse. 
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Het verschil in het aantal slachtoffers van pestgedrag tussen de groep sociaal 

geïsoleerde kinderen en de restgroep is significant, χ²(1) = 182.67, p = .000. Het aantal 

slachtoffers van pestgedrag in de groep sociaal geïsoleerde kinderen ligt significant hoger dan 

het aantal slachtoffers van pestgedrag in de restgroep.  

Hieruit volgt dat sociaal geïsoleerde kinderen vaker slachtoffer zijn van pestgedrag 

dan de kinderen in de restgroep. Maar sociaal angstige kinderen zijn helemaal geen 

slachtoffer van pestgedrag. De resultaten ondersteunen hypothese 2a voor een deel.  

 

Hypothese 2b: 

 Om hypothese 2b te beantwoorden, is een frequentieanalyse voor het aantal ‘gepeste 

pesters’ per ‘sociale groep slachtoffers van pestgedrag’ en de χ²-analyse uitgevoerd met als 

variabelen ‘sociale groep’ en ‘slachtoffer van pestgedrag’. Het aantal gepeste pesters per 

sociale groep slachtoffers van pestgedrag staan in tabel 6. 

 

Tabel 6: Aantal Gepeste Pesters per Sociale Groep Slachtoffers van Pestgedrag (N = 63). 

Sociale Groep Slachtoffers                 N     Aantal Kinderen       Percentage Kinderen 

van Pestgedrag 

Sociaal Geïsoleerde Kinderen               28   

                   Geen gepeste pester                               21                                75.0 

                   Wel gepeste pester                                  7                                 25.0 

Restgroep                                              31 

                   Geen gepeste pester                               21                                67.7 

                   Wel gepeste pester                                 10                                32.3 

 

Het verschil in het aantal gepeste pesters tussen de groep sociaal geïsoleerde kinderen 

en de restgroep is niet significant, χ²(1) = .378, p = .539. Hieruit volgt dat sociaal geïsoleerde 

slachtoffers van pestgedrag niet vaker gepeste pester zijn dan de restgroep slachtoffers van 

pestgedrag. Aangezien sociaal angstige kinderen geen slachtoffer zijn van pestgedrag, kunnen 

zij ook geen gepeste pester zijn. De resultaten ondersteunen hypothese 2b niet. 

 

Hypothese 2c: 

Om hypothese 2c te beantwoorden, zou een frequentieanalyse voor het aantal 

‘submissieve slachtoffers’ per ‘sociale groep slachtoffers van pestgedrag’ en de χ²-analyse 

met als variabelen ‘sociale groep’ en ‘slachtoffer van pestgedrag’ worden uitgevoerd.  
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Uit de frequentieanalyse (zie tabel 5) blijkt dat sociaal angstige kinderen geen 

slachtoffer zijn van pestgedrag. Dit is de reden dat hypothese 2c niet beantwoord kan worden. 

De resultaten ondersteunen hypothese 2c niet. 

 

3.3. Onderzoeksvraag 3 

Hypothese 3a: 

Om hypothese 3a te beantwoorden, is een 3 (sociale groep) ANOVA met als 

afhankelijke variabele het aantal niet-wederkerige vrienden uitgevoerd. De gemiddelde score 

en standaarddeviatie op het aantal niet-wederkerige vrienden voor de drie sociale groepen 

staan in tabel 7. 

 

Tabel 7: Gemiddelde score en standaarddeviatie op Aantal Niet-Wederkerige Vrienden voor de drie 

Sociale Groepen (N= 651). 

Sociale Groep                                              N                         Mean                       SD                                                    

Sociaal Geïsoleerde Kinderen                      26                         3.12                        2.78 

Sociaal Angstige Kinderen                           38                         1.50                        1.62 

Restgroep                                                    587                         2.52                        2.47 

 

Er is een significant effect van sociale groep op het aantal niet-wederkerige vrienden, 

F(2, 648) = 4.01, p = .019. Uit de post-hoc toets (Bonferroni test) en de gemiddelde scores 

blijkt echter dat het significante verschil voort komt uit het verschil tussen de groep sociaal 

angstige kinderen en de groep sociaal geïsoleerde kinderen en de restgroep. Sociaal angstige 

kinderen hebben significant het laagste percentage niet-wederkerige vrienden. Sociaal 

angstige kinderen zijn zich dus meer bewust van hun sociale positie binnen de groep. Dus 

sociaal angstige kinderen zijn zich wel bewust van hun positie binnen een groep, terwijl dit 

voor sociaal geïsoleerde kinderen niet aantoonbaar blijkt te zijn. De resultaten ondersteunen 

hypothese 3a voor een deel. 

 

4. Conclusie en discussie 

 

4.1. Conclusie 

Met betrekking tot hypothese 1a is gebleken dat sociaal geïsoleerde kinderen niet 

significant meer antisociale competitiestrategieën gebruiken dan sociaal angstige kinderen en 
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de restgroep. Sociaal geïsoleerde kinderen lijken in hun gebruik van antisociale 

competitiestrategieën niet buiten de norm te vallen. Door Rubin, Lomare en Lollis (1990: 

zoals geciteerd in Rubin & Coplan, 2004) wordt gesuggereerd dat sociaal geïsoleerde 

kinderen niet mee mogen doen van leeftijdgenoten doordat zij zich sociaal onrijp en 

ongelimiteerd gedragen. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen echter niet dat het feit 

dat sociaal geïsoleerde kinderen meer antisociale competitiestrategieën gebruiken dan andere 

kinderen, een verklaring is voor het feit dat sociaal geïsoleerde kinderen niet mee mogen doen 

met leeftijdgenoten en buitengesloten worden. 

Met betrekking tot hypothese 1b is gebleken dat sociaal angstige kinderen significant 

minder gebruik maken van prosociale competitiestrategieën dan sociaal geïsoleerde kinderen 

en de restgroep. Zij maken echter niet significant minder gebruik van antisociale 

competitiestrategieën. Sociaal angstige kinderen zouden vallen binnen de zogenaamde groep 

‘non-controllers’ (Hawley, Little, & Card, 2008). De verwachting dat sociaal angstige 

kinderen zich ook in het gebruik van competitiestrategieën afzijdig houden van sociaal 

contact en dit tot het minimum beperken, wordt hiermee deels ondersteund, alleen voor het 

gebruik van prosociale competitiestrategieën. Het gebruik van prosociale 

competitiestrategieën blijkt voor de groep sociaal angstige kinderen minder te zijn dan bij de 

overige twee groepen, maar dit geldt niet voor het gebruik van antisociale 

competitiestrategieën. Sociaal angstige kinderen blijken dus alleen ‘non-controllers’ te zijn 

met betrekking tot de prosociale competitiestrategieën. Hier is echter niet direct een 

verklaring voor te vinden.  

Met betrekking tot hypothese 1c is gebleken dat sociaal geïsoleerde meisjes relatief 

niet meer antisociale competitiestrategieën gebruiken in vergelijking met de meisjes in de 

restgroep. Er wordt ook geen verschil gevonden met sociaal geïsoleerde jongens in 

vergelijking met de jongens in de restgroep. De conclusie die Hawley, Little en Card (2008) 

trekken dat agressieve vrouwen, net als de mannen, ook in een sociaal dominante positie 

terecht kunnen komen en daarbij net zo aardig worden gevonden, sluit niet aan bij het 

gevonden resultaat. Rudman en Glick (2001: zoals geciteerd in Hawley, Little, & Card, 2008) 

worden hiermee ook in het ongelijk gesteld: agressieve, competitieve vrouwen hoeven geen 

sociale tegenslag te verwachten.  

Concluderend kan worden gesteld dat er sprake is van een verschil in het gebruik van 

prosociale competitiestrategieën tussen de groep sociaal angstige kinderen en sociaal 

geïsoleerde kinderen en de restgroep, maar dat er geen sprake is van een verschil in het 
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gebruik van antisociale competitiestrategieën tussen de drie groepen. Noch is er sprake van 

een verschil tussen de seksen.  

 

Met betrekking tot hypothese 2a is gebleken dat sociaal geïsoleerde kinderen vaker 

slachtoffer zijn van pestgedrag dan de kinderen in de restgroep. De sociaal angstige kinderen 

in de onderzoeksgroep zijn echter helemaal geen slachtoffer van pestgedrag. Kinderen die niet 

mee mógen doen, worden dus ook vaker gepest dan de restgroep, maar kinderen die niet mee 

dúrven doen, zijn geen slachtoffer van pestgedrag. Uit verschillende onderzoeken komt naar 

voren dat sociaal teruggetrokken kinderen door hun teruggetrokken gedrag een groter risico 

lopen om gepest te worden dan andere kinderen (Hodges & Perry, 1999; Veenstra et al., 2005; 

Perren & Alsaker, 2006). Dit wordt dus gedeeltelijk ondersteund door de resultaten uit dit 

onderzoek.  

Met betrekking tot hypothese 2b is gebleken dat sociaal geïsoleerde kinderen niet 

vaker gepeste pester zijn dan de restgroep. Er kan geen uitspraak worden gedaan over sociaal 

angstige kinderen, aangezien deze kinderen geen slachtoffer zijn van pestgedrag en dus ook 

geen gepeste pester kunnen zijn. Veenstra en collega’s (2005) noemen onder andere sociale 

isolatie als mogelijk risico voor kinderen die gepeste pester zijn. Dit komt echter niet naar 

voren uit de resultaten van dit onderzoek. 

Omdat de sociaal angstige kinderen geen slachtoffer van pestgedrag waren, volgt 

hieruit dat hypothese 2c, sociaal angstige kinderen zijn vaker submissieve slachtoffers van 

pestgedrag dan sociaal geïsoleerde kinderen en de restgroep, direct verworpen wordt. De 

resultaten sluiten niet aan bij de veronderstelling dat sociaal angstige kinderen vaker 

submissieve slachtoffers zouden zijn dan sociaal geïsoleerde kinderen en de restgroep. Deze 

veronderstelling is gebaseerd op de bevinding dat submissieve slachtoffers van pestgedrag 

zich ondergeschikt gedragen en het signaal afgeven onzeker en waardeloos te zijn (Olweus, 

1993). Sociaal angstige kinderen durven niet mee te doen met hun leeftijdgenoten en houden 

zich het liefst op de achtergrond (Rubin, Burgess & Coplan, 2002; Rubin & Coplan, 2004). 

Deze bevindingen komen echter niet overeen met de gevonden resultaten in dit onderzoek. 

De conclusie die volgt uit deze resultaten is dat sociaal geïsoleerde kinderen vaker 

slachtoffer zijn van pestgedrag dan kinderen in de restgroep en dat sociaal angstige kinderen 

helemaal geen slachtoffer zijn van pestgedrag. Binnen de groep gepeste sociaal 

teruggetrokken kinderen zijn echter geen verschillende typen slachtoffers van pestgedrag te 

onderscheiden. 
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Met betrekking tot hypothese 3a is gebleken dat sociaal angstige kinderen zich meer 

bewust zijn van hun sociale positie binnen de groep, want zij hebben significant het laagste 

percentage niet-wederkerige vrienden. Uit het onderzoek van Schneider (1999) lijkt naar 

voren te komen dat sociaal teruggetrokken kinderen minder inzicht hebben in de sociale 

interactie dan niet-sociaal teruggetrokken kinderen en direct meer waarde hechten aan de 

interactie dan niet-sociaal teruggetrokken kinderen. Uit de resultaten van dit onderzoek is 

gebleken dat sociaal teruggetrokken kinderen moeten worden gesplitst in sociaal geïsoleerde 

kinderen en sociaal angstige kinderen om een heldere uitspraak te kunnen doen over de 

resultaten. Hieruit blijkt dat sociaal angstige kinderen zich meer bewust zijn van hun sociale 

positie binnen de groep, maar dat hier voor sociaal geïsoleerde kinderen geen uitspraak over 

gedaan kan worden. 

 

4.2. Discussie  

Het sterke punt van dit onderzoek betreft het feit dat het bijdraagt aan de kennis over 

sociaal teruggetrokken kinderen. Er worden verbanden onderzocht waar nog niet veel 

onderzoek naar gedaan is. De hypothesen ondersteunen elkaar en het betreft een 

samenhangend geheel. Dit onderzoek kan verder onderzoek stimuleren en dit komt de praktijk 

op met name scholen ten goede.  

Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. Allereerst is de gebruikte 

groep sociaal geïsoleerde kinderen en sociaal angstige kinderen niet van vergelijkbare grootte 

als de restgroep en betrekkelijk klein, zeker wanneer alleen nog naar de slachtoffers van 

pestgedrag wordt gekeken. Er is gekozen om een kind in te delen in een van de groepen 

wanneer hun score op de items 1,5 standaarddeviatie of hoger uitkwam dan het gemiddelde 

van de gehele groep. De groepen kinderen zijn niet van vergelijkbare grootte gemaakt, omdat 

dan een heel groot deel van de participanten zouden worden uitgesloten. Dit zou de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek beïnvloeden. In verder onderzoek zou gekeken 

kunnen worden of de effecten van onder andere competitiestrategieën en slachtofferschap van 

pestgedrag wel aantoonbaar aanwezig zijn, wanneer de groepen anders worden ingedeeld, dan 

wel worden gematched. Dit houdt in dat de verdeling van participanten in de verschillende 

groepen gelijk is voor leeftijd en sekse. Hierdoor worden onderzoeksgroepen van gelijke 

grootte gevormd.  

Als discussiepunt bij dit onderzoek kan de operationalisatie van het type slachtoffer van 

pestgedrag en het bewustzijn van de sociale positie binnen de groep worden genoemd. 

Slachtoffers van pestgedrag worden in dit onderzoek gezien als kinderen tegen wie alle 
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mogelijke vormen van pestgedrag worden geuit. Wellicht worden er wel effecten gevonden 

op het verband van sociaal teruggetrokken kinderen en slachtofferschap van pestgedrag, 

wanneer wordt gekeken naar slachtoffers van een specifiek type pestgedrag. Het zou zo 

kunnen zijn dat sociaal angstige kinderen alleen slachtoffer zijn van indirect sociaal pesten. 

Daarnaast is in dit onderzoek gekozen om slachtoffers van pestgedrag die ook hoog 

scoren op daderschap van pestgedrag in te delen in de groep gepeste pesters. Slachtoffers van 

pestgedrag die juist heel laag zouden scoren op daderschap van pestgedrag zouden in de groep 

submissieve slachtoffers van pestgedrag vallen. Wellicht kunnen deze begrippen ook op een 

andere manier worden geoperationaliseerd en worden er dan andere effecten gevonden. De 

begrippen zijn nu namelijk gevormd op basis van methodische argumenten in plaats van 

inhoudelijke argumenten. 

Ook de operationalisatie van het bewustzijn van de sociale positie binnen de groep kan 

als kanttekening bij dit onderzoek worden genoemd. In dit onderzoek is gesteld dat wanneer 

een kind iemand als vriend kiest, maar dit laatste kind kiest het eerste kind niet als vriend, er 

sprake is van niet-wederkerige vrienden. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer een kind hier 

verkeerde inschattingen in maakt, dus veel niet-wederkerige vrienden noemt, het zich minder 

bewust is van de sociale positie binnen de groep. Wellicht dat er een ander beeld gegeven kan 

worden van het bewustzijn van de sociale positie binnen de groep van sociaal teruggetrokken 

kinderen, wanneer er voor een andere operationalisatie van dit begrip wordt gekozen. 

Hiervoor zou naar de schaal ‘sociale acceptatie’ van de Competentie Belevingsschaal voor 

Kinderen (CBSK) (van den Bergh, ten Brink, Straathof, Treffers & Veerman, 1997) kunnen 

worden gekeken. 

Als vierde kritische punt bij dit onderzoek kan het gebruik van nominaties van 

leeftijdgenoten worden genoemd. Om de factoren sociale groep, competitiestrategieën en 

slachtofferschap van pestgedrag te vormen, is gebruik gemaakt van vragenlijsten op basis van 

nominaties van leeftijdgenoten, namelijk de ‘Revised Class Play – Aleva-versie’ (Aleva, 

2005), de vragenlijst over sociale strategieën van Hawley (2003), aangepast door het Dutch 

Consortium of Bullying en de ‘pestrollenvragenlijst’ (Goossens, Olthof & Dekker, 2006). Dit 

betreft dus geen objectieve observaties, maar subjectieve meningen van kinderen uit dezelfde 

klas.  

De andere optie was gebruik maken van zelfrapportages. Gezien het feit dat de 

verwachting is dat sociaal teruggetrokken kinderen onjuist gebruik maken van 

competitiestrategieën en zich niet bewust zijn van hun sociale positie binnen de groep, is 

ervoor gekozen geen gebruik te maken van de zelfrapportages, maar van de nominaties van 
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leeftijdgenoten. De verwachting is namelijk dat deze kinderen zelf niet goed kunnen 

inschatten welke competitiestrategieën ze gebruiken, in welke sociale groep ze zich bevinden 

en of ze slachtoffer zijn van pestgedrag. En hoewel nominaties van leeftijdgenoten subjectief 

zijn, leek dit een beter alternatief dan zelfrapportage. Wellicht kunnen er andere effecten 

worden gevonden wanneer er gebruik gemaakt wordt van een objectievere manier, zoals 

observatie, om vast te stellen in welke sociale groep een kind hoort, welke 

competitiestrategieën het gebruikt en welke pestrol van toepassing is. 

Verder is er alleen gekeken naar de sociale contacten binnen een groep op school. In 

het leven van een kind spelen ook andere leeftijdgenoten een grote rol, zoals kinderen uit de 

buurt, kinderen van hun sportclub, kinderen uit andere klassen enzovoorts. Wellicht zijn de 

gevonden resultaten met betrekking tot de sociaal geïsoleerde kinderen en antisociale 

competitiestrategieën of de sociaal angstige kinderen en slachtofferschap van pestgedrag te 

verklaren door het feit dat er naar een te kleine leefomgeving is gekeken.  

Als laatste kanttekening bij dit onderzoek kan de generaliseerbaarheid worden 

genoemd. Er is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef om de verschillende scholen te 

kiezen, waar het onderzoek is uitgevoerd. Het is dus de vraag in hoeverre de resultaten 

toepasbaar zijn voor alle Nederlandse scholen en kinderen. Daarnaast betreft het een 

correlationeel onderzoek waarbij de oorzaak van eventuele verbanden niet wordt onderzocht. 

Dus de gevonden resultaten geven geen verklaring voor sociaal teruggetrokken gedrag of 

pestgedrag.  

 

4.3. Vervolgonderzoek 

De resultaten uit dit onderzoek geven meer inzicht in sociaal teruggetrokken gedrag in 

relatie met het gebruik van competitiestrategieën, slachtofferschap van pestgedrag en hun 

bewustzijn van de sociale positie in een groep. Het feit dat sociaal angstige kinderen minder 

prosociale competitiestrategieën gebruiken dan de overige kinderen is een gegeven dat voor 

de praktijk van belang is. Deze kinderen hebben wellicht niet geleerd hoe ze hun 

leeftijdgenoten positief moeten benaderen. Dit gegeven kan problemen opleveren voor hun 

sociale contacten in de toekomst. Het is dus belangrijk dat ouders en leerkrachten hier 

aandacht aan besteden en sociaal angstige kinderen leren hoe ze prosociale 

competitiestrategieën moeten gebruiken.  

Verder is het feit dat sociaal geïsoleerde kinderen vaker slachtoffer zijn van pestgedrag 

dan de restgroep is van belang voor de praktijk. Wanneer ouders en leerkrachten merken dat 

een kind niet mag meedoen van leeftijdgenoten en buitengesloten wordt, is het belangrijk 



 32

goed op te letten of dit kind geen slachtoffer is van pestgedrag met alle negatieve gevolgen 

van dien. Hier kunnen vervolgens zowel het kind als de groep op worden aangesproken om de 

negatieve consequenties van het pestgedrag tegen te gaan. 

In de bovenstaande discussiepunten zijn de volgende ideeën voor vervolgonderzoek al 

naar voren gekomen; de groepen sociaal teruggetrokken kinderen vergroten, een andere 

operationalisatie van de begrippen type slachtoffer van pestgedrag en het bewustzijn van de 

sociale positie in een groep, een grotere leefomgeving van het kind bekijken en een 

objectievere manier van onderzoek vinden dan nominaties door leeftijdgenoten. 

Verder wordt in de literatuur met betrekking tot de gevolgen van hun gedrag voor 

sociaal teruggetrokken kinderen gesproken over verschillen tussen fasen van de kindertijd 

(Rubin & Coplan, 2002). In dit onderzoek is gekeken naar kinderen van groep 6, 7 en 8 van 

de basisschool. Wellicht kunnen er andere effecten worden gevonden, wanneer er wordt 

gekeken naar adolescenten van het voortgezet onderwijs in plaats van jonge adolescenten van 

de laatste jaren van de basisschool of wanneer er wordt gecontroleerd voor leeftijd. Het 

overkoepelend onderzoek van het Dutch Consortium of Bullying betreft een longitudinaal 

onderzoek. Wanneer er over verschillende jaren wordt gekeken, kunnen er ook verschillen in 

leeftijd naar voren komen. Het zou zo kunnen zijn dat het verband tussen sociaal 

teruggetrokken kinderen en slachtofferschap van pestgedrag dan sterker zichtbaar wordt. 

Leeftijd zou daarom een interessant onderwerp zijn voor toekomstig onderzoek naar het 

verband tussen slachtofferschap van pestgedrag en sociaal teruggetrokken kinderen.  

Een andere suggestie voor vervolgonderzoek zou het controleren voor sekse met 

betrekking tot alle onderzoeksvragen zijn. In deze thesis is alleen gekeken naar een 

sekseverschil in het gebruik van competitiestrategieën bij sociaal teruggetrokken kinderen. 

Wellicht is er een sekseverschil aanwezig in de relatie tussen sociaal teruggetrokken kinderen 

en slachtofferschap van pestgedrag, dan wel het bewustzijn van de sociale positie in de groep. 

Sekse zou daarom ook een interessant onderwerp zijn voor toekomstig onderzoek naar de 

groep sociaal teruggetrokken kinderen. 
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