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Samenvatting 

Om tot een lesprogramma tegen pesten te komen op Het Hooghuis Ravenstein moet er eerst gekeken 

worden naar de school zelf, wat zijn de visies, wat is de zorgstructuur van de school en op welke wijze 
pakt men het pestprobleem aan. Vanuit deze basis wordt er verder gekeken hoe het lesprogramma aan 

kan sluiten op de lessen en visies van de school. 

 
Pesten gebeurt overal om ons heen maar is niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld. Vanuit de 

definitie van pesten (op school) die Dugteren (2004) en Meer (1997) geven, wordt het begrip pesten 

bekeken. Plagen en pesten worden door veel mensen door elkaar gehaald. Deze twee begrippen 
moeten wel los van elkaar gezien worden. Plagen gebeurd vaak incidenteel en is de machtsverhouding 

tussen elkaar gelijk. Pesten gebeurd vaak herhaaldelijk en is de machtsverhouding tussen twee 

leerlingen niet gelijk, er is duidelijk verschil tussen dader en slachtoffer. Het signaleren van pestgedrag 

is soms moeilijk, omdat veel signalen ook voor andere problemen op kunnen gaan.(Dugteren, 2004; 
Meer 2002).  

 

Verschillende vormen van pesten kunnen direct en indirect zijn. Hierbij kan men bij direct pesten 
denken aan het openlijk aanvallen van slachtoffers, hieronder vallen slaan, schoppen, duwen/trekken, 

krabben, achtervolgen, afpersen, stelen of vernielen van persoonlijke eigendommen en zelfs pesten 

met wapens. Vormen die niet zichtbaar zijn worden indirecte vormen genoemd. Hierbij kan men 

denken aan roddelen, digitaal pesten en uitschelden van slachtoffers. Jongens en meisjes pesten veelal 
op een eigen manier. Jongens pesten vaker lichamelijk en op een directe manier terwijl meisjes juist 

geestelijk op een indirecte manier pesten. .(Fekkes, 2005; Freewebs, 2009; Olweus, 1986; 

Pestenopschool, 2009; Pestweb, 2009) Er zijn vijf betrokken partijen die te maken hebben met 
pestgedrag op school. Dit zijn de dader/pleger/pester; het slachtoffer; de docent; de ouder en de rest 

van de klas of groep. (Meer, 2002) 

 
Ook spreekt van der Meer (2002) van vier psychologische mechanismen die binnen een klas of groep 

kunnen optreden, deze worden het zondebokfenomeen, de samenzwering om te zwijgen, het 

omstanders dilemma en de neiging van ons allen om het slachtoffer (een gedeelte van) de schuld te 

geven genoemd. Door aandacht te besteden aan het pestgedrag op school kunnen, de samenzwering 
om te zwijgen; het omstandersdilemma en de neiging van allen het slachtoffer de schuld te geven 

veranderd worden door de attitude van de leerlingen te veranderen waardoor het probleem zich oplost 

of verminderd. (Meer, 1997) Pelligrini & Bartini (2000) geven aan dat wanneer leerlingen veel 
vrienden hebben, ze minder kans hebben om gepest te worden dan wanneer iemand geen vrienden 

heeft.  

 

Vrienden beschermen tegen pestgedrag en houd pesters op afstand. Meisjes en jongens sluiten op 
verschillende manieren vriendschappen. Meisjes hebben bijvoorbeeld meer exclusieve 

vriendschappen, waardoor er over het algemeen meer bescherming is van vrienden bij pestgedrag dan 

bij jongens.(Pelligrini & Bartini, 2000 in Kolstein, 2006). Pestgedrag komt overal in de samenleving 
voor. Volgens Ter Boght, Dorsselaer & Vollenbergh (2003) zijn locaties waar kinderen het meest 

gepest worden niet alleen de school (66%) maar ook op straat (41%). Pesten op het schoolplein of in 

de pauze is in vergelijking afgenomen in 2003. 
 

Scholen zijn verplicht de leerlingen en het personeel te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele 

intimidatie en pestgedrag. Scholen moeten dan ook volgens wet en regelgeving een anti pest beleid 

voeren. Deze kunnen bestaan uit een introductieprogramma, literatuur, pestprotocollen etc. (School en 
veiligheid, 2009) Het Hooghuis Ravenstein volgt de vijfsporenaanpak van Van der Meer (1997). 

Hierbij worden de betrokken partijen die met het pestgedrag te maken hebben in verschillende 

manieren geholpen. De vijfsporenaanpak staat beschreven in het pestprotocol van Het Hooghuis 
Ravenstein (bijlage II). Het interventieprogramma van Dan Olweus (1986) lijkt veel op de 

vijfsporenaanpak. Olweus (1986) treft maatregelen voor de school als geheel, voor in de klas en 

individuele maatregelen. Ook zijn er verschillende anti pest aanpakken ontwikkeld in de loop der tijd. 
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Voorbeelden van aanpakken zijn de No Blame methode; het Marietje Kessels Project, Het rots en 

water programma en het Bullying prevention programma van Olweus. 

 
De leerlingen zitten in de adolescentiefase, deze wordt gekenmerkt door lichamelijke veranderingen, 

geslachtsorganen ontwikkelen zich; schaam,borst,oksel en baarhaar gaan groeien, men krijgt de baard 

in de keel en schouders worden breder en vindt de eerste keer de menarche plaats. Vrouwen komen 
aanzienlijk vroeger in de pubertijd dan mannen.(Verhulst, 2005) Ook vindt er een verandering in de 

cognitie plaats. Het denken in de adolescentie kenmerkt vijf vaardigheden, denken over 

mogelijkheden, denken door hypothesen, vooruit denken, denken over het denken (metacognitie) en 

denken voorbij eerdere grenzen. Nieuwe fenomenen in de ontwikkeling zijn het egocentrisme en het 
onderscheiden van eigen en andermans standpunt.(De adolescent in de ontwikkelings psychologie, 

2009)Als laatste veranderen de leerlingen ook in sociale emotionele zin. De adolescent ontwikkeld een 

vermogen tot wederzijds begrip. Er ontstaat een behoefte om innerlijke gevoelens en ervaringen met 
leeftijdgenoten te delen. (Coleman & Hendry, 1990 in Verhulst, 2005). Er ontstaat een behoefte aan 

vriendschap en intimiteit. De adolescenten gaan vriendschappen aan waarin trouw en loyaliteit een 

grote rol spelen.(Verhulst, 2005) De leerlingen zijn op zoek naar een eigen identiteit, wat 
veranderingen en onzekerheden met zich meebrengt. (Erikson, 2009) 

Een belangrijke rol in het omgaan met de leeftijdgenoten in de adolescentie is die van de groep. 

Vooral voor de jonge adolescenten is het van belang om tot een bepaalde groep te behoren. Elke groep 

heeft een label die vaak een karikaturale omschrijving is van een bepaalde groep. De ontwikkeling van 
groepsvorming in de adolescentie volgt een vrij vaste volgorde in de vroege adolescentie ontstaan 

groepen van hetzelfde geslacht, vervolgens ontstaan er interacties tussen groepen jongens en groepen 

meisjes, hoewel de groepen blijven bestaan uit adolescenten van hetzelfde geslacht. Daarna ontstaan er 
groepen van gemengd geslacht. Het behoren tot een groep heeft ook een prijs. Groepen eisen van de 

leden dat zij zich gedragen en denken volgens voorgeschreven regels. Deze druk kan zowel afkeuring 

als aanmoediging van gedrag betreffen. Alcoholgebruik, roken, pesten en seksueel gedrag kunnen 

sterk aangemoedigd worden door de druk die de groep uitoefent (Coleman & Hendry, 1990 in 
Verhulst,2005). 

 

Van der Meer (1997) geeft fases van groepsontwikkeling weer. De eerste fase wordt ook wel de 
oriëntatiefase genoemd, hierin voelen leerlingen zich onzeker. Ze komen in aanraking met onbekende 

mensen in een nieuwe situatie. Men weet nog niet wat er verwacht wordt en kan worden van elkaar en 

zichzelf. Na deze fase breekt de strijd om de machtfase aan, hierin gaan leerlingen zich meer 
profileren en testen elkaar in hoever ze kunnen gaan in bepaalde situaties. Er wordt bepaald welke 

rollen leerlingen krijgen binnen de klas. Hierna ontstaan de groepsnormen en worden gedragsregels 

gevormd waarbij veiligheid gecreëerd wordt binnen de groep, ook als de normen negatief zijn. Als 

laatste komt de groep in de productiviteitsfase waarin de groep overgaat in het behalen van de 
doelstellingen.  

 

Als men de eerste vijf hoofdstukken leest, heeft men een goede basis en kennis van het pestprobleem 
in zijn algemeenheid en begrijpt men verdere keuzes tot het komen van het eindproduct.
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Voorwoord 

Door het maken van deze scriptie heb ik veel geleerd over pesten op school, vooral de aanpak 

en theorie die achter het onderwerp schuilt is uitgebreider dan ik gedacht had. Nu ik meer 

kennis van het onderwerp heb kan ik dit nu ook beter kan signaleren. Ik weet nu wat te doen 

om het pestprobleem aan te pakken, te verminderen of op te lossen. 

 

In het beginstadia van het schrijven van de scriptie heb ik veel moeite gehad met het 

literatuuronderzoek. Het niet letterlijk vertalen van teksten die wel zo gebruikt konden 

worden. Herschrijven is dan het enige medicijn en ik denk dat dit redelijk gelukt is. De 

operationalisatie van de vragenlijst was ook nog een struikelpunt waar veel tijd in is gaan 

zitten maar toen er eenmaal structuur in kwam ging het eigenlijk vanzelf. Vooral de koppeling 

van eindproduct naar het literatuur en praktijkonderzoek is voor mij moeilijk gebleken. 

Informatie verzamelen en vertalen naar een verantwoorde lessenreeks blijft puzzelen en is 

naar mijn idee goed gelukt.  

 

Graag wil ik de mensen bedanken die mij geholpen hebben bij het maken van deze scriptie.  

Ik wil mijn scriptiebegeleider Ed Goedhart bedanken voor de begeleiding die ik tijdens het 

maken van deze scriptie heb gekregen.  

Ook wil ik Twan van den Broek teamleider van Het Hooghuis Ravenstein bedanken voor de 

medewerking die ik heb gekregen om mijn scriptie toe te spitsten op Het Hooghuis te 

Ravenstein. Ook E. van Grinsven vertrouwenspersoon en M. van Gogh docent lichamelijke 

opvoeding wil ik bedanken voor de steun en ervaring op het gebied van pesten op school. 

 

Ik denk dat deze scriptie voor Het Hooghuis Ravenstein personeel een goed product is om 

achtergrond informatie over pesten op school te halen. Vooral is het eindproduct voor de 

vaksectie LO een verantwoord lesprogramma om pesten op school te verminderen en meer 

begrip te creëren onder leerlingen. 
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Inleiding 

Deze scriptie gaat over pestgedrag op school. Er is voor dit onderwerp gekozen omdat er eind 

jaren negentig veel aandacht was voor het onderwerp pesten op school. Tegenwoordig word 

er nog wel aandacht aan gegeven maar is het onderwerp toch naar de achtergrond verschoven. 

In hoeverre is het pestgedrag op school verbeterd of verslechterd. Door een 

literatuuronderzoek en een vragenlijst op te stellen en af te nemen is er onderzoek gedaan naar 

het pestgedrag van leerlingen van Het Hooghuis te Ravenstein. Doordat er op Het Hooghuis al 

een beleid tegen pesten aanwezig is wordt er getracht om op het gebied van Lichamelijke 

opvoeding (L.O.) een aanvullend programma of lessenreeks te ontwikkelen om pestgedrag 

tegen te gaan. In de probleemstelling wordt er geprobeerd om duidelijkheid te krijgen wat er 

uit het onderzoek moet komen. Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in het pestgedrag van 

leerlingen van Het Hooghuis waardoor er tot een aanpak van pesten in een lessenreeks LO 

gekomen kan worden. 

 

Onderzoeksplan “pesten op school” 

 
 

Probleemstelling: 

 

Doelstelling: 
Inzicht krijgen in het pestgedrag van leerlingen op Het Hooghuis te Ravenstein, waardoor er een 

lessenreeks opgesteld kan worden voor de lessen LO die toegespitst is op de behoeften van de 

leerlingen, waardoor er meer begrip komt voor het pestprobleem. 

 

Vraagstelling:  

Hoe kan men inzicht krijgen in het pestgedrag van leerlingen en wat is de inhoud van een 

lessenreeks LO waarmee er meer begrip word gecreëerd tegen het pestprobleem? 

 

Deelvragen: 
(literatuuronderzoek) 
 Wat is pesten? 

 Wat zijn de oorzaken en gevolgen van pesten en gepest worden? 

 Welke oplossingen zijn er om pesten tegen te gaan? 

 Wat doet Het Hooghuis te Ravenstein tegen het pestprobleem? 

 In welke levensfase zitten de leerlingen van Het Hooghuis? 

 Heeft de groepsontwikkeling invloed op pesten en gepest worden? 

 

 

 (praktijkonderzoek) 

 Hoeveel leerlingen worden op Het Hooghuis gepest? 

 In welk leerjaar word het meest gepest? 
 Wie pesten op school? 

 Waar wordt op school het meest gepest? 

 Welke vorm van pesten komt het meeste voor op Het Hooghuis? 

 Aan wie vertellen slachtoffers van pesten het pestprobleem op Het Hooghuis Ravenstein? 

 Wat doen de leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein als ze zien dat er gepest wordt? 

 Hoeveel leerlingen pesten op Het Hooghuis Ravenstein? 

 Hoeveel leerlingen worden er op Het Hooghuis aangesproken op zijn/haar pestgedrag? 

 Hoeveel leerlingen worden gepest die op een sport zitten? 

 In welke sport zijn het meest pestende/gepeste leerlingen? 
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Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het pestgedrag van leerlingen op Het Hooghuis te 

Ravenstein, waardoor er een lessenreeks opgesteld kan worden voor de lessen LO waardoor 

er meer begrip komt voor het pestprobleem. Het onderzoek is bestemd voor directie, zorgteam 

en leraren van Het Hooghuis te Ravenstein zodat er inzicht komt in het pestprobleem en hoe 

men het pestprobleem het beste aan kan pakken op school en in de lessen LO. Op Het 

Hooghuis is nog niet eerder onderzoek gedaan naar het pestgedrag onder de leerlingen, er kan 

geen vergelijking getrokken worden met eerdere onderzoeken. 

 

De werkwijze heeft als volgt plaats gevonden. Eerst heeft er een literatuur onderzoek 

plaatsgevonden waarin de deelvragen van de probleemstelling zijn beantwoord om vervolgens 

een vragenlijst op te stellen. Deze is eerst geoperationaliseerd om tot een meetbare vragenlijst 

te komen, hierna is de vragenlijst afgenomen op Het Hooghuis te Ravenstein. De vragenlijst is 

ingevoerd in het statistiekprogramma SPSS om zo tot inzicht te komen van het pestprobleem. 

Met de resultaten van de vragenlijst en literatuuronderzoek is er een eindproduct ontwikkeld 

waarin alle behoeften van leerlingen op Het Hooghuis aan bod komen t.b.v. het pestgedrag 

van leerlingen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer: 

 

Hoofdstuk1 wordt een overzicht gegeven van Het Hooghuis te Ravenstein. In het begin 

van het hoofdstuk worden de visie missie en motto van de school weergeven. Hierna word 

duidelijk hoe het schoolsysteem in de jaren veranderd is tot het eigentijdse leren van 

heden dag. Waarna de leerling begeleiding en leerlingenzorg uitgebreid besproken wordt.  

 

Hoofdstuk 2 behandeld het pesten in algemene zin. Er wordt begonnen met de definitie 

van pesten in combinatie met cijfers van onderzoeken over pestgedrag op school. Hierna 

wordt er een duidelijk verschil gemaakt tussen plagen en pesten waarna de signalen van 

pestgedrag duidelijk worden. De verschillende vormen van pesten komen aan bod en de 

betrokken partijen die te maken hebben met pesten worden beschreven. De attituden van 

de leerlingen worden gekoppeld aan de psychologische mechanismen en wordt het 

duidelijk waarom vrienden hebben belangrijk is tegen pestgedrag. Dit staat beschreven in 

‘Leuk en niet leuk gevonden worden’. De locatie waarin pesten voorkomt zijn divers en 

worden uitgebreid beschreven. De Oorzaken van pestgedrag worden duidelijk beschreven 

in het algemeen, slachtoffer en dader perspectief. De Gevolgen van pesten worden 

beschreven voor alle betrokken partijen. 

 

Hoofdstuk 3 staat in het teken van de aanpak van pesten. Welke aanpakken worden het 

meest gebruikt en zijn al succesvol bewezen. Hoe kan het beste hulp geboden worden aan 

de verschillende partijen en welke attitude veranderingen er nodig zijn bij de betrokken 

partijen. 

 

Hoofdstuk 4 wordt de ontwikkelingsfase van de middelbare schoolleerling beschreven. In 

welke ontwikkelingsfase zitten de leerlingen en welke lichamelijke cognitieve en sociaal-

emotionele veranderingen zijn er in deze levensfase van toepassing. Ook wordt er 

stilgestaan bij de identiteitscrisis van Erikson en wat de relatie is van pesten en de 

ontwikkelingsfase. 

 

Hoofdstuk 5 behandelt de groepsontwikkeling van middelbare schoolleerlingen. Er word 

een definitie gegeven van een groep en er word dieper ingegaan op de groepsstructuur in 

combinatie met de adolescentieperiode van de middelbare schoolleerlingen. Verder word 

de groepsontwikkeling beschreven volgens Wijsman en van der Meer. 
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Hoofdstuk 6 wordt de opperationalisatie van de vragenlijst gemaakt. Deze wordt concreter 

en de begrippen uit de vraagstelling worden beschreven en uitgewerkt. Er worden vanuit 

de hoofdvraag en de deelvragen concrete waarnemingsvragen voor de vragenlijst 

ontwikkeld waarmee gemeten kan worden. Het wordt duidelijk wat er onderzocht moet 

worden waardoor er een leidraad voor het verdere onderzoek ontstaat. 

 

Hoofdstuk 7 worden de resultaten van de afgenomen vragenlijst weergegeven. Hierbij 

worden de deelvragen van het praktijkonderzoek beantwoord en zullen er vergelijkingen 

getrokken worden. 

 

Hoofdstuk 8 worden de conclusies getrokken op de deelvragen van de probleemstelling 

die in de inleiding en de opperrationalisatie beschreven staan. Deelvragen uit het 

literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek worden beantwoord en worden er conclusies 

getrokken. 

 

Hoofdstuk 9 zijn de keuzes verantwoord voor het maken van het eindproduct. Hierin staan 

onderdelen die in de lessenreeks naar voren komen en worden verantwoord.  

 

Hoofdstuk 10 worden aanbevelingen geven aan Het Hooghuis Ravenstein. Wat kan men 

het beste doen om het pesten tegen te gaan en wat moet men veranderen om een beter 

resultaat te krijgen.  

 

Hoofdstuk 11 staan de discussie punten die het onderzoek met zich meebrengt. Hierin 

komen de twijfels en evt. tekortkomingen van het onderzoek naar voren. Zo kan men na 

afloop van het onderzoek afwegen of dat het onderzoek voldoende betrouwbaar is 

geweest. 

 

In de literatuurlijst staan de bronnen die gebruikt zijn voor het maken van de scriptie en 

zal achter hoofdstuk 11 te vinden zijn. Ook zijn er en nog bijlagen in deze scriptie 

opgenomen, hierin staan het zorgplan en het pestprotocol van Het Hooghuis. Ook zijn de 

vragenlijst en de lessenreeks in de bijlagen opgenomen. 
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1. Het Hooghuis Ravenstein 

In dit eerste hoofdstuk wordt besproken in welke situatie de leerlingen van Het 

Hooghuis te Ravenstein zich bevinden. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van de  

visie, geschiedenis en het zorgsysteem binnen de school. Dit is van belang om te bepalen 

wat de school al aan pestpreventie doet en waar het eindproduct de wensen van de 

school kan aanvullen. 

 

Het motto van Het Hooghuis lyceum:  

 

“Hooghuis Lyceum: open your eyes” 

1.1. Visie en Missie 

1.1.1. Visie: 

“Het Hooghuis Lyceum is een onderwijsinstelling waar we werken vanuit gezamenlijke 

waarden, met respect voor ieders eigenheid, aan onze ontplooiing c.q. ontwikkeling. 

Daarin krijgt ieder de ruimte gelukkig te worden.(Het Hooghuis, 2005)” 

1.1.2. Missie: 

“Het Hooghuis Lyceum zet betekenisvolle stappen in de richting van vraag- en interesse 

gestuurd leren in de maatschappelijke context. 

We doen dit in onderwijskundige, pedagogische en organisatorische samenhang. We werken 

in teams op coachende, autonome, competente en betrokken wijze samen. 

Bij dit alles zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor elkaar en zijn daarop 

aanspreekbaar.(Het Hooghuis, 2005)” 

1.2. Geschiedenis 

Sinds 1 augustus 2000 maakt Het Hooghuis naam als eerste en enige brede 

scholengemeenschap in Oss en omstreken, maar heeft er al een traditie in voortgezet 

onderwijs sinds 1907. (Heemkundekring land van Ravenstein, 2008) 
 

Het Hooghuis Lyceum is ontstaan uit een fusie in 2000 tussen het Trias College, het Titus 

Brandsmalyceum en de Carmelmavo’s St. Jan, Heesch en Ravenstein.  In 2002 is de 

scholengemeenschap met een fusie uitgebreid met de SVO-LOM school Den Bongerd en in 

2003 trad de school voor praktijkonderwijs De Singel ook toe tot het Hooghuis Lyceum.  

Deze scholen hebben elkaar gevonden en bieden elke vorm van onderwijs aan: 

praktijkonderwijs, zorglocatie plus, alle leerwegen van het VMBO in alle sectoren met 

schoolbrede leerwegondersteuning én HAVO, Atheneum en Gymnasium. 

Daarmee is het Hooghuis Lyceum een unieke school in Oss e.o. geworden. (Heemkundekring 

land van Ravenstein, 2008) 
 

Het Hooghuis heeft haar naam gevonden in de historie: in 1407 werd de bouw voltooid van de 

Graafse Poort, het latere “Hooghuis”. Het gebouw kende vele functies, bijna alle van een 

sociaal karakter. Ook spreekt de symboliek van het “Hooghuis” de school aan. Ieder kan er 
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binnen en wie er binnen is, is veilig. In het logo wordt de stadse naam met boom 

gecombineerd. Samen staan zij voor kwaliteit, veiligheid en gezamenlijkheid. 

(Heemkundekring land van Ravenstein, 2008) 

 

Het Hooghuis Ravenstein telt ongeveer 190 leerlingen, 30 medewerkers en werkt vanuit een 

kleinschalige structuur. Iedere leerling maakt deel uit van een groep van gemiddeld 50 

leerlingen (een leerjaar) met een vast team van docenten en mentoren die onder leiding staan 

van een teamleider. De Docenten en leerlingen kennen elkaar goed, de lijnen zijn kort. (Het 

Hooghuis, 2005) 

1.3. Het nieuwe leren 

Sinds het begin van het schooljaar 2003/2004 ziet het onderwijs op Het Hooghuis in 

Ravenstein er anders uit dan vroeger. Leerlingen bepalen voor een belangrijk deel het hoe, 

het wat en het wanneer van hun leren. Docenten begeleiden de leerlingen en controleren de 

vorderingen. In de onderbouw zijn er nog maar enkele traditionele vakken. Leerlingen werken 

en leren vooral in zogenaamde leergebieden. Tijdens de momenten waarop een leergebied 

aangeboden wordt, staan er altijd één of meerdere vakdocenten in de groep. Daarbij krijgen 

zij ondersteuning van onderwijsassistenten en native speakers, zodat de docent zich kan 

richten op het primaire proces. 

Het Hooghuis wil gemotiveerde, actieve, succesvolle en dus gelukkige leerlingen (en 

medewerkers), die hun toekomst in het vervolgonderwijs met vertrouwen kunnen 

binnenstappen. 

 

Het Hooghuis Ravenstein heeft met deze aanpak gekozen voor een “eigentijdse” vorm van 

leren, die past bij de huidige leerling, door professor Veen ook wel de Homo Zappiëns 

genoemd: kinderen leren niet meer van één persoon of informatieverstrekker, maar zij leren 

steeds meer van de wereld om zich heen. Dus leren in de breedste zin van het woord, zowel 

van docenten, elkaar, sms, MSN, internet, buitenschools, enz.  

Hiermee sluit het Hooghuis aan bij de uitgangspunten van de nieuwe onder- en bovenbouw 

van het VMBO en het MBO. Deze aanpak doet meer recht aan de verschillen tussen 

leerlingen en stimuleert en activeert leerlingen om zelf vorm te geven aan de eigen 

ontwikkeling. (Locatiegids Ravenstein, 2008) 

1.4. Leerling begeleiding  

Jonge mensen tussen 12 en 18 jaar kunnen het soms moeilijk hebben op school. Niet iedereen 

heeft evenveel aanleg en doorzettingsvermogen om met succes te studeren. Bovendien is 

ieders karakter verschillend. Ook kunnen huiselijke omstandigheden, in welke vorm dan ook, 

een belemmering zijn voor goed functioneren. 

 

Een school moet in staat zijn bij problemen de helpende hand toe te steken. De 

leerlingbegeleiding van het Hooghuis probeert dit optimaal te doen. Al naar gelang de 

problematiek onderscheid het Hooghuis de volgende mogelijkheden: 

 het leren de taken en opdrachten te maken 

 het oplossen van problemen bij de verschillende vakken 

 het voorbereiden van vakken pakket keuze en beroepskeuze 

 persoonlijke gesprekken met de mentor 

 het begeleiden bij problemen met dyslexie, examenvrees en faalangst  
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De extra hulp is er op gericht om na verloop van tijd weer op eigen benen verder te kunnen en 

de goede stap naar het vervolgonderwijs te kunnen maken.  Ook ouders worden door 

berichtgeving of een gesprek bij de begeleiding betrokken. Succes is vaak afhankelijk van de 

daadwerkelijke belangstelling van de ouders. Ouders die achter de begeleiding van de school 

staan, dienen daarmee hun kind. (Locatiegids Ravenstein, 2008) 

 

Begeleiding 

Elke 3 weken bespreekt de mentor zijn leerlingen met de zorgcoördinator. Gegevens voor 

deze bespreking verkrijgt de mentor aan de hand van inventarisatiegegevens van de andere 

leerkrachten, de cijfers en andere signalen. Daarnaast is er 3 x per jaar een plenaire l op l 

bespreking. De decaan verzorgt, samen met de mentoren, het keuze begeleidingsproces en 

spreekt met de leerlingen het vakkenpakket door. Indien extra zorg nodig is op didactisch of 

sociaal emotioneel gebied, kan doorverwezen worden naar het zorgteam. Deze leerling komt 

dan in het zorgoverleg. Hier zal dan bekeken worden welke hulp voor deze leerling het meest 

geschikt is. (Locatiegids Ravenstein, 2008) 

 

De mentor 
Iedere leerling heeft een mentor voor de gehele schoolperiode. De mentor besteedt aandacht 

aan algemene problemen. Hij is graag op de hoogte van het wel en wee van de leerling, van 

moeilijkheden thuis die de voortgang van het onderwijsproces belemmeren. Leerlingen met 

zwakke studieresultaten begeleidt hij door regelmatig de cijfers door te spreken. De mentor 

zelf heeft een overzicht van alle behaalde cijfers. De leerling houdt de cijfers ook zelf bij op 

zijn cijferkaart. De mentor is de spil van de leerlingzorg. Hij/zij draagt leerlingen voor in de 

leerlingbespreking die in aanmerking komen voor extra zorg, bv door het zorgteam. 

(Locatiegids Ravenstein, 2008) 

 

Zorgteam 

Op Het Hooghuis functioneert een zorg-team. Dit team vergadert regelmatig onder leiding 

van de zorgcoördinator. Het zorgteam bestaat uit docenten remedialteaching, de 

contactpersoon van de zorglocatie, de vertrouwenspersoon en indien nodig een 

vertegenwoordiger van een externe instantie (GGZ, Jeugdzorg, Diagonaal, SMW). Doel is 

leerlingen met individuele problemen op o.a. didactisch en sociaal-emotioneel gebied te 

ondersteunen en te helpen. Op school zijn brochures te verkrijgen over hoe de school omgaat 

met pesten, dyslexie en faalangst. 

 

De zorgcoördinator ontwikkelt een zorgplan in overleg met de schoolleiding en de mentoren. 

De coördinator leerling-zorg, coördineert het zorgteam, maakt handelingsplannen naar 

aanleiding van de leerlingbesprekingen, in samenspraak met de unitleiders en de mentor, 

evalueert deze plannen en draagt zorg voor de uitvoering van de plannen door remedial 

teachers. De coördinator is de contactpersoon voor de zorg naar geledingen buiten en binnen 

de school. De spil van de zorg is en blijft natuurlijk de mentor. 

(Locatiegids Ravenstein, 2008) 

 

Iedereen kan te maken krijgen met problemen, waar niet openlijk over gesproken durft te 

worden met ouders of vrienden. Dit kunnen problemen zijn op seksueel gebied. (ongewenste 

intimiteiten) 
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Er kan hierbij gedacht worden aan: 

 ongewenste aanrakingen of handtastelijkheden. 

 grappen op seksueel gebied die je vervelend of vernederd vindt. 

 opmerkingen over je uiterlijk die je ongepast vindt. 

 teksten, gebaren, voorwerpen enz. die voor jou ongewenst zijn. 

 aanranding, verkrachting. 

(Locatiegids Ravenstein, 2008) 

 

Ook problemen die te maken hebben met pesten of machtsmisbruik, kunnen besproken 

worden met de vertrouwenspersoon. Problemen oplossen kan de vertrouwenspersoon niet. Er 

kan goed geluisterd worden naar problemen en samen met de leerling een goede weg zoeken 

om tot een oplossing van de probleem te komen. Het woord “vertrouwen” wil zeggen dat 

zonder de toestemming de vertrouwenspersoon de probleem aan niemand anders vertelt.  

Als een leerling het moeilijk vindt om die vertrouwenspersoon aan te spreken, kan de leerling 

een afspraak maken via de mentor. Ook ouders die het vermoeden hebben dat hun kind een 

probleem heeft, kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon. (Locatiegids 

Ravenstein, 2008) 

 

Vizie op zorg: 

“Uitgangspunt moet zijn dat er op regionaal niveau gestreefd wordt naar een dekkend 

netwerk van zorg en de opzet van een zorgstructuur in samenwerking met het regionaal 

samenwerkingsverband waarin de leerling een onderwijsaanbod krijgt waarbij sprake is van 

een geïntegreerd aanbod  van zorg waardoor hij/zij zo lang mogelijk kan functioneren binnen 

een reguliere setting.(Het Hooghuis, 2005)” 

1.5. Zorgstructuur op Het Hooghuis. 

De structuur van de zorg op Het Hooghuis kan in vijftal verschillende zorgniveaus verdeeld 

worden. In het eerste zorgniveau word de algemene zorg in de groep opgenomen. Hierin 

worden de leerlingen voorzien in de alledaagse hulpverlening in de groep. In dit niveau is het 

van belang dat er goed onderwijs voor alle leerlingen gegeven word. Het onderwijs is 

toegespitst op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De mentor bepaald welke zorg er 

nodig is voor de leerlingen en ontwerpt een passend onderwijsaanbod.  

In het tweede zorgniveau wordt de extra zorg in de groep behandeld. In dit niveau wordt er 

extra zorg op het vlak van pedagogische, didactische en motorische vaardigheden gegeven 

door de mentor en docenten. Hierbij gaat het om individuele hulp bij één of meerdere vakken, 

hulp bij gedrags en motorische problemen of een combinatie hiervan. De mentor/docent komt 

samen met de teamleider en/of zorgcoördinator tot een oplossing voor de lichte achterstanden 

en/of problemen. 

In het derde niveau wordt de speciale zorg na intern onderzoek gegeven. Vanzelfsprekend 

worden de leerlingen door de mentor/docent, zorgcoördinator of intern specialist 

geobserveerd waarna een handelingsplan word opgesteld. Over de voortgang wordt op locatie 

beslist door de zorgcoördinator en niet alleen door de mentor/docent. De afspraken die 

worden gemaakt worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Ouders/verzorgers moeten 

met de inhoud van de extra zorg en het opgestelde handelingsplan akkoord kunnen gaan.  

In niveau vier wordt de speciale zorg na een extern onderzoek verzorgd. Dit wordt van 

toepassing als er onvoldoende hulp geboden kan worden en er vragen blijven bij de aanpak 

van niveau drie. Waarna er een specialist ingeschakeld zal worden om de problemen aan te 
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pakken. Dit kan alleen na toestemming van ouders/verzorgers. De speciale zorg zal precies 

zoals in niveau drie gegeven worden maar dan door de specialist. Wanneer er geconcludeerd 

wordt dat de school onvoldoende hulp kan bieden aan de leerling. Zal er overleg plaats vinden 

met ouders/verzorgers om de hulpbehoevende leerling in een andere leerweg te plaatsen of 

word er gekeken naar aanmelding voor de zorglocaties binnen Het Hooghuis. 

In het laatste niveau wordt de zorg op de zorglocaties behandeld. Als blijkt na onderzoek dat 

de leerling onvoldoende hulp geboden kan worden in de niveaus 1 tot en met 4 wordt 

plaatsing in PRO of zorglocatie-LWOO nagestreefd. Plaatsing op de zorglocatie is in principe 

altijd tijdelijk. Na de begeleiding op de zorglocatie wordt aan de hand van het handelingsplan 

en de evaluatie daarvan gekeken of terugplaatsing kan plaatsvinden of men wordt 

doorverwezen naar REC 1,2,3,4.(Het Hooghuis, 2005) 

 

Het Hooghuis heeft een breed zorgplan waarin een pestprotocol met het vijfsporenaanpak van 

Van der Meer (2002) is opgenomen. Het gehele zorgplan is in de bijlage opgenomen. Vanuit 

dit zorgplan zal aansluiting worden gezocht om pesten te voorkomen en aan te pakken in het 

eindproduct. 

1.6. Samenvatting 

Om tot een lessenreeks en eindproduct te komen is het van belang dat de basissituatie van Het 

Hooghuis duidelijk beschreven wordt. Hiernaast is het van belang om na te gaan welke zorg 

en de structuur die hier aan verbonden is er gevolgd wordt om tot een aanvullend 

lessenprogramma te komen tegen pesten in de lessen LO. Het Hooghuis heeft een breed 

zorgplan waarin een pestprotocol is opgenomen. In het protocol wordt de vijfsporen aanpak 

van Van der Meer gevolgd. Het is van belang om in het eindproduct ook deze vijf sporen 

terug te laten komen in de lessenreeks om hiermee een aanvulling en tegelijkertijd dezelfde 

structuur aan te bieden. 
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2. Pesten 

In het vorige hoofdstuk is de situatie besproken waarin de leeringen van Het Hooghuis 

zich bevinden en hoe de zorgstructuur binnen de school is. In dit hoofdstuk zal de 

literatuur studie over het onderwerp pesten aan bod komen. Hierin word duidelijk wat 

de definitie van pesten is, wat het verschil tussen pesten en plagen is, wat de signalen zijn 

van pestgedrag, welke vormen van pestgedrag voorkomen, wie er bij pesten betrokken 

worden, waar dat pesten plaatsvindt en als laatste zullen de oorzaken en gevolgen van 

pesten aan bod komen. Door het onderzoeken van pesten in het algemeen worden 

vragen uit de probleemstelling beantwoord en zal dit een breed draagvlak zijn in het 

eindproduct. 

2.1. Definitie & cijfers pesten 

Pesten op school is ‘het op systematische wijze toepassen van lichamelijk, geestelijk of 

seksueel geweld door een of meer leerlingen ten opzichte van meestal een klasgenoot die niet 

(meer) in staat is zichzelf te verdedigen’. (Meer, 2002, p10)  

 

Of mooier geformuleerd: 

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een 

leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn 

zichzelf te verdedigen. (Dugteren, 2004, p16; Meer,1997, p4) 

 

Uit een onderzoek van ter Boght, van Dorsselaer, & Vollebergh in 2003 in Nederland is 

gebleken dat ongeveer 9,4% van de kinderen van het voortgezet onderwijs weleens slachtoffer 

is geweest van pestgedrag (Ter Boght, Van Dorsselaer, & Vollebergh, 2003 in Freewebs, 

2009). Daarnaast heeft ongeveer 39,3% van de kinderen op het voortgezet onderwijs zich 

weleens schuldig gemaakt aan pesten (Ter Boght, Dorsselaer, & Vollebergh, 2003). De 

frequentie van pesten is hoger in de pauze, waar 4.5 keer per uur meer wordt gepest, dan in 

het klaslokaal, waar 2.4 keer per uur wordt gepest (Craig, Pepler e.a., 2000 in Freewebs, 

2009). 

2.2. Het verschil tussen plagen en pesten 

Er is een groot verschil tussen pesten en plagen. Het is van belang dat het duidelijk is wat de 

verschillen zijn. Plagen gebeurt vaak incidenteel en spontaan. Soms plaagt de een en soms de 

ander, er is sprake van een gelijkwaardige machtsverhouding. Dit wil zeggen dat de kinderen 

gelijk aan elkaar zijn, er is geen winnaar of verliezer. Men loopt geen blijvende fysieke of 

psychische schade op bij plagen. 

Pesten gaat veel verder dan plagen. Meestal is het pestende kind sterker dan het gepeste kind 

waardoor de machtsverhouding bij het pesten duidelijk verschild tussen slachtoffer en dader. 

Er wordt vaak systematisch gepest op een of meerdere slachtoffers, het is iedere keer dezelfde 

die pest en dezelfde die gepest wordt waardoor er blijvende psychische of fysieke schade 

wordt toegebracht aan het slachtoffer. (pestweb,2009) 
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2.3. Signalen van pesten 

Pesters weten hun activiteiten voor volwassenen zeer goed te verbergen. Ouders en 

leerkrachten valt ook niet te verwijten dat ze het niet zien. Klas en groepsgenoten weten 

echter (bijna) allemaal dat het gebeurt. Toch durft geen van hen het aan de leerkracht, mentor 

of ouder te vertellen. (Meer, 2002, p36) 

In 2002 vertelden voortgezet onderwijs leerlingen in 90% van de gevallen niet aan hun ouders 

dat ze gepest werden.(Meer, 2002, p 35) Vaak voelt het kind zich beschaamd. Een gepest kind 

is in zijn of haar ogen niet populair en voelt dit als een tekortkoming naar de eigen ouders toe. 

Ook kan het zijn dat een kind niets over het pestprobleem zegt, omdat het denkt dat het 

probleem dan groter wordt. Het naar school gaan van ouders bijvoorbeeld. (sociaal-

emotioneel, 2009) 

 

Hoewel de leerlingen signalen afgeven, is het nadeel dat de signalen niet alleen voor veel 

‘andere’ problemen opgaan, maar ook nog eens heel divers zijn. Het is daarom belangrijk dat 

pesten en pestgedrag snel wordt gesignaleerd.  

Opvallende signalen zijn bijvoorbeeld dat het kind niets meer over school verteld en neemt 

nooit vrienden mee naar huis of wordt nooit gevraagd. Ook komt het voor dat kinderen 

helemaal niet meer naar school willen en halen slechtere resultaten dan vroeger. Dingen 

kwijtraken of met kapotte spullen thuiskomen kan ook een signaal van pesten zijn.  

Ook fysieke signalen zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en blauwe plekken op 

ongewone plaatsen worden vaak op slachtoffers aangetroffen. Het niet willen gaan slapen of 

veel wakker worden ten gevolge van bedplassen en nachtmerries kunnen signalen zijn van 

pestgedrag. 

 

Ook sociaal emotionele signalen zoals regelmatig huilen om niets, veel ruzie maken met 

ouders en/of broers en zusjes, geen eetlust hebben, zich helemaal terug trekken, angst hebben 

voor lichamelijk contact of snel geïrriteerd raken. Ook de verjaardag niet willen vieren of niet 

alleen op straat durven lopen kan een signaal zijn van pesten. Het mijden van grote groepen 

van leeftijdsgenoten in een club of bijeenkomst zouden een signaal kunnen zijn en als laatste 

zou ook het plotseling niet meer willen dragen van bepaalde kleding een signaal van 

pestgedrag kunnen zijn. 

(Dugteren, 2004, p 27, 28; Meer, 2002, p 35; Sociaalemotioneel, 2009) 

2.4. Verschillende vormen van pesten. 

Volgens Fekkes (2005) en Olweus (1986) kan pesten direct en indirect zijn. Onder direct 

pesten wordt het openlijk, voor iedereen zichtbaar aanvallen van het slachtoffer bedoeld. Ook 

komen vormen van pesten voor die niet ‘zichtbaar’ zijn. Dit wordt indirect pesten genoemd. 

(Fekkes,2005; Olweus, 1986) 

De manier waarop leerlingen pesten kan nogal verschillen, er zijn 2 hoofdvormen namelijk 

lichamelijk pesten (direct), ook wel fysiek pesten genoemd en Geestelijk pesten (indirect), 

ook wel psychisch pesten genoemd. In sommige gevallen wordt er op beide manieren gepest. 

 

Lichamelijk pesten (direct) is onder meer het duwen en trekken, slaan, schoppen en spugen of 

zelfs bijten, krabben en haren uittrekken van gepeste slachtoffers. Ook kan het pesten met een 

wapen het geval zijn, hierbij kan gebruik gemaakt worden van messen, stokken en zelfs 

vuurwapens. Ook stelen en/of vernielen is een vorm van pesten die veel voorkomt. Hierbij 

kan het gaan om het afpakken van persoonlijke eigendommen of eigendommen van de school, 
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waardoor het slachtoffer in de problemen komt. Ook het beschadigen of kapot maken van 

eigendommen van slachtoffers zoals boeken brillen gymtassen en fietsen komt vaak voor. 

Achtervolgen van een slachtoffer is ook een vorm van pesten, hierbij loopt de pester het 

slachtoffer achterna zodat hij/zij zich bedreigd voelt. Ook kunnen de pester(s) het slachtoffer 

bij de achtervolging opjagen door steeds sneller achter hem of haar aan te lopen.  

Ook gebeurt het vaker dat er een afspraak wordt gemaakt en het slachtoffer met een smoesje 

in de val wordt gelokt, waardoor de pester(s) de overhand hebben en het slachtoffer geen kant 

op kan. Ook wordt het klemzetten, opsluiten en stalken gezien als een vorm van pesten. 

Het afpersen van leerlingen is een vorm van pesten, vooral omdat het slachtoffer gevraagd 

wordt om huiswerk te maken voor de pester  of er wordt gedwongen om geld of snoep af te 

staan. 

 

Geestelijk pesten (indirect) is onder meer het uitschelden en bedreigen van slachtoffers, ook 

wordt er geroddeld en worden leerlingen belachelijk gemaakt met een bijnaam. Ook is 

briefjes schrijven naar leerlingen een vorm van pesten. 

Uitsluiting kan een vorm van pesten zijn doordat niemand met een bepaalde leerling om wil 

gaan omdat hij of zij gepest wordt. Het niet gekozen worden in de gymles en niet uitgenodigd 

worden op feestjes zijn enkele voorbeelden hiervan. Een andere vorm van uitsluiting is een 

leerling helemaal “doodzwijgen”. Het doodzwijgen van een leerling wordt bewerkstelligt door 

het niet reageren op een leerling als deze wat doet of zegt en deze totaal negeren door niet 

meer met hem of haar te communiceren.  

 

De laatste tien jaar is er een nieuwe vorm van indirect pesten ontstaan, wat men digitaal 

pesten noemt. Digitaal pesten gebeurt vaak anoniem. De daders voelen zich veilig, 

ongenaakbaar en onherkenbaar, waardoor ze weinig terughoudend zijn. Digitaal pesten is 

vaak directer en harder dan “gewoon” pesten. Omdat dader en slachtoffer niet in direct 

contact met elkaar staan, maar enkel via de computer verbonden zijn, verschuiven hierdoor 

grenzen en gaat de dader verder, omdat deze zich niet geremd voelt. Niet enkel fysiek of 

sociaal dominante personen doen aan digitaal pesten. Door zijn kennis over het internet voelt 

de dader zich vaak machtiger dan het slachtoffer en denkt dan ‘veilig achter de computer’ zijn 

slag te kunnen slaan. Het slachtoffer voelt zich onveiliger dan bij gewoon pesten want hij is 

nergens vrij; niet op het werk, school of thuis. De impact van digitaal pesten is in potentie 

veel groter dan bij gewoon pesten, omdat er veel meer toeschouwers zijn door het medium 

internet. 

 

Het pesten speelt zich vaak af in het verborgene, dus op plaatsen zonder toezicht en/of 

toeschouwers, zoals bijvoorbeeld in de fietsenstalling na schooltijd. De geestelijke of 

psychisch pesten is niet te ‘zien’ en het pestprobleem kan hierdoor onzichtbaar zijn voor de 

andere partijen. Meisjes en jongens pesten ieder op een eigen manier, jongens pesten vaker 

lichamelijk (direct). Ze hoeven geen zekerheid te hebben dat iedereen achter ze staat om te 

gaan pesten terwijl meisjes juist geestelijk of psychisch pesten (indirect) door te roddelen of  

leerlingen buiten te sluiten, ze willen eerst de zekerheid hebben dat iedereen achter ze staat 

voordat zij over gaan tot pesten. 

(Fekkes, 2005; Freewebs, 2009; Olweus, 1986; Pestenopschool, 2009; Pestweb, 2009) 
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2.5. Wie zijn betrokken bij pesten? 

Van der Meer (2002) stelt dat bij pesten, evenals bij andere vormen van geweld, sprake is van 

vijf partijen. Van der Meer (2002) gaat uit van de volgende partijen: De dader/pleger/pester; 

het slachtoffer; de leerkracht; de ouder en de rest van de klas of groep (de zwijgende 

middengroep). 

 

De zwijgende middengroep bestaat weer uit vijf subgroepen. De eerste subgroep zijn kinderen 

die met de pester mee pesten, omdat ze bang zijn om zelf gepest te worden. De tweede 

subgroep bestaat uit leerlingen die niet mee pesten uit angst maar dit bewust doen om er zelf 

beter van te worden. De derde subgroep zijn de kinderen passief doordat ze niet mee pesten en 

ook geen duidelijke stelling hebben, waardoor de pester nog steeds ongestoord zijn gang kan 

gaan. De vierde subgroep is een enkeling die niet weet dat er in de groep gepest wordt. In de 

vijfde subgroep is sprake van een enkeling die in de klas of groep een hoge status heeft die 

erg belangrijk is voor iedereen in de groep of klas, en die de pester verteld ermee op te 

houden. Dit werkt meestal, maar een periode waarna de pester de draad weer gewoon oppakt. 

(Meer, 2002, p 47 - 48) 

 

Ook spreekt van der Meer (2002) van vier psychologische mechanismen, deze worden het 

zondebokfenomeen; de samenzwering om te zwijgen; het omstanders dilemma en de neiging 

van ons allen om het slachtoffer (een gedeelte van) de schuld te geven genoemd. Het 

zondebokfenomeen is niets anders dan de schuld geven aan iemand van je eigen fouten of 

problemen, je reageert je probleem of fout af op een onschuldig iemand. Het  tweede 

psychologische mechanisme is de samenzwering om te zwijgen (the conspiracy of silance). 

De term is afkomstig uit de literatuur over kindermishandeling. Iedereen in een groep of gezin 

weet van wat er binnen de groep of gezin afspeelt, maar er durft niemand met anderen te 

praten over de mishandeling of pesterijen. Men is bang om door de dader of pleger gestraft te 

worden voor het feit dat men geklikt heeft. Bij het derde psychologische mechanisme, het 

omstandersdilemma (the bystanders’ dilemma) kijkt een groep ‘onschuldige’ mensen toe hoe 

er mishandeld of gepest wordt, de omstanders kijken elkaar aan en zitten in een dilemma of ze 

nu wel of niet moeten ingrijpen met de kans dat ze zelf ook slachtoffer worden. Terwijl als 

iedereen tegelijk zou optreden er in de meeste gevallen de omstanders niets kan gebeuren. Het 

laatste psychologische mechanisme is de neiging om een (gedeelte van de) schuld te geven 

aan de slachtoffers in plaats van de daders van het pesten, de beredenering van sommige 

mensen is dat het slachtoffer meer aandacht en zorg krijgen dan zichzelf, zodat ze het 

slachtoffer een gedeelte van de schuld geven. “eigen schuld dikke bult” denken de omstanders 

dan. (Meer, 2002, p 49 t/m 58) 

2.5.1. Attituden 

Bij de bovengenoemde psychologische mechanismen kunnen in feite ook attitudes aan 

gekoppeld worden. Het gaat hierbij om de samenzwering om te zwijgen; het 

omstandersdilemma en de neiging van allen het slachtoffer de schuld te geven. 

De bovengenoemde wetmatigheden probeert men te veranderen door aandacht aan het 

onderwerp te besteden. Met andere woorden, door het onderwerp te behandelen, wordt er 

geprobeerd om de attitude bij de leerlingen te veranderen. 

Een attitude bestaat uit drie componenten, een cognitieve component; een conatieve (wils- of 

streef-) component en een emotioneel-affectieve component. Van deze componenten is de 

emotioneel-affectieve component de belangrijkste. Wanneer men attituden wil veranderen 
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moet men bij de aanpak van het probleem alle drie de componenten aan bod laten komen, 

waarbij de meeste nadruk moet komen te liggen op de emotioneel-affectieve component. Dit 

houdt in dat kennis en achtergrondinformatie wordt verschaft voor de cognitieve component. 

Hierbij een aanpak en regels met elkaar afspreken hoe met het probleem om te gaan 

(conatieve component) en als laatste de gevoeligheid van een ieder voor het probleem te 

vergroten. (emotioneel-affectieve component) (Meer, 1997) 

2.5.2. Leuk’ en ‘niet leuk’ gevonden worden 

Pelligrini & Bartini (2000) stellen dat kinderen die vrienden hebben minder worden gepest 

dan kinderen die geen vrienden hebben. Vrienden beschermen tegen pesten en houdt pesters 

op een afstand. Het krijgen van meer of minder vrienden heeft ook weer invloed op pesten en 

gepest worden. Kinderen die dus leuk gevonden worden hebben minder kans om gepest te 

worden door de bescherming van hun vrienden. Kinderen die geen vrienden hebben lopen dus 

juist een grotere kans om gepest te worden omdat zij er helemaal alleen voor staan. 

Meisjes en jongens sluiten op verschillende manieren vriendschappen. Meisjes hebben 

bijvoorbeeld meer exclusieve vriendschappen, waardoor er over het algemeen meer 

bescherming is van vrienden bij pestgedrag dan bij jongens. 

(Pelligrini & Bartini, 2000 in Kolstein, 2006) 

2.6. Waar word gepest? 

Pesten komt overal in de samenleving voor. School is een plek waar kinderen in een 

belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven bij elkaar komen. Op school leert men de eerste 

sociale vaardigheden te ontwikkelen. Op school worden vriendschappen gesloten en leert men 

om te gaan met positieve en negatieve ervaringen. Volgens Ter Boght, Dorsselaer & 

Vollenbergh (2003) zijn locaties waar kinderen het meest gepest worden niet alleen de school 

(66%) maar ook op straat (41%). Ook is pesten op het schoolplein of in de pauze in 

vergelijking met 2003 afgenomen (70%-66%) Bijna een kwart van de kinderen geeft aan thuis 

te worden gepest (23%) Jongens geven vaker aan op het schoolplein en bij de sportvereniging 

gepest te worden. Meisjes worden vaker in het klaslokaal en thuis gepest en jongens noemen 

meer het klaslokaal dan thuis. 

(Ter Boght, Dorsselaer, & Vollebergh, 2003 in Freeweb, 2009). 

2.7. Oorzaken van Pestgedrag 

Het ontstaan van een klimaat waarin geweld tegen kinderen kan gedijen is niet 

vanzelfsprekend. Veel factoren hangen aan elkaar vast voordat er een dergelijke situatie 

ontstaat. Deze factoren kunnen in grote lijnen in drie categorieën worden onderverdeeld. Als 

eerste zijn dat persoonlijkheids- en gedragskenmerken van kinderen. Deze verhogen het risico 

om slachtoffer of dader te worden. Ten tweede spelen de externe omgevingsfactoren een 

belangrijke rol in het ontstaan van een pestklimaat. De belangrijkste externe omgevingsfactor 

is de opvoeding, ook andere factoren zouden het gebruik van pestgedrag kunnen stimuleren. 

Als laatste zijn er ook nog interne omgevingsfactoren die een pestklimaat kunnen laten 

ontstaan. Dit zijn factoren zoals sociale processen in de omgang met elkaar die zich in een 

groep afspelen, ook groepsdynamische processen zoals groepsdruk, anonimiteit en het gedrag 

van de leraar. De factoren zorgen voor een pestklimaat waarin het gebruik van het pesten een 

effectief middel is, en dit gedoogd wordt door omstanders. (Gommans, 2009) 
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2.7.1. Opvoeding 

Olweus (1992) heeft het over een vijftal factoren in de opvoeding, waardoor de kans verhoogd 

wordt dat een kind later pestgedrag gaat vertonen. Het gaat hierbij om een gebrek aan warmte 

en betrokkenheid van de ouders t.o.v. het kind, maar ook de grens van het toelaten van 

agressief gedrag in de opvoeding is een factor waardoor kinderen een verhoogde kans hebben 

om later pestgedrag te vertonen. Verder heeft Olweus (1992) het over de mate waarin 

machtsmiddelen in de opvoeding gebruikt worden, zoals het mishandelen van de eigen 

kinderen. Ook heeft de mate waarin de ouders toezicht houden op het eigen kind invloed op 

het risico van pestgedrag en als laatste de problemen die in een gezin spelen kunnen invloed 

hebben op het pestgedrag van de kinderen binnen het gezin. 

(Olweus, 1992 in Gommans, 2009) 

 

In de visie van Langeveld (1989) van een goede stabiele opvoeding wordt hierin 

tekortgedaan, vooral het nemen van verantwoordelijkheid van de ouders, en het juiste 

voorbeeld geven, het vertrouwen winnen van het eigen kind en het leren van goede waarden 

en normen is hierbij van belang. (Langeveld,1989 in Gommans, 2009) 

2.7.2. Leefomgeving 

In de leefomgeving van kinderen is het belangrijk dat deze stabiel en betrouwbaar is. Volgens 

Junger-Tas & Van Kesteren (1999) die onderzoek gedaan hebben naar pesten op school is er 

een zeer sterke samenhang gevonden tussen negatieve eigenschappen in de leefomgeving en 

de mate waarin kinderen anderen pesten. Slechte woonwijken waar veel geweld, vandalisme, 

criminaliteit en geweld voorkomt is het pestgedrag onder kinderen erg hoog tot zelfs wel twee 

keer zo hoog dan bij normale woonwijken. (15,5% tegen 33%) Ook de leefomgeving is naast 

de school een belangrijke factor voor de ontwikkeling van het kind. (Hoeksema & Van der 

Werf, 2004 in Gommans, 2009). Omdat in de bovengenoemde leefomgeving niet de juiste 

waarden en normen worden aangeleerd is het ook duidelijk in het onderzoek van Junger-Tas 

& Van Kesteren (1999) dat de mate waarin kinderen blootstaan aan geweld in de 

leefomgeving een belangrijke invloed heeft op het pestgedrag van het kind. (Gommans, 2009) 

Dit wordt ook weer bevestigd in Kinderen en Pesten van Van der Meer in 2002. Ook Dan 

Olweus in het boek Treiteren op school in 2002 heeft het in dit verband over 

agressieopwekkende factoren in de leefomgeving. 

2.7.3. Verstoord evenwicht 

Van der Meer (2002) heeft het over een oorzaak van geweld dat op school een verstoord 

evenwicht kan zijn. Dit evenwicht in een groep kan verstoord raken door slechte relaties 

tussen groepsgenoten of er speelt zich een strijd om de macht fase af in de groep.(zie 

Paragraaf 5.2) Ook kunnen factoren zoals afgunst autoritair gedrag of jaloezie tot een 

verstoord evenwicht leiden. Ook kan een leraar het evenwicht in een groep verstoren door de 

macht die de leraar heeft uit te oefenen op de groep. Het verstoorde evenwicht leidt meestal 

tot conflicten waarbij de direct betrokkenen niet meer hun rollen kunnen uitoefenen in de 

groep. (Hoeksema & Van der Werf, 2004 in Gommans, 2009) Zo’n verstoring van het 

evenwicht in een groep kan leiden tot grote frustratie, zolang het evenwicht niet hersteld is. 

Hoe langer de frustratie aanhoud hoe groter de kans wordt dat de frustratie kan leiden tot 

agressie. Als deze agressie niet op een positieve manier (denk aan sporten of andere school 

activiteit) geuit kan worden, dan zal de agressie zich uiteindelijk op een negatieve manier 

geuit worden. (Gommans, 2009) 
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2.7.4. Oorzaken van slachtoffer worden. 

Elkerbout en van Lierop (2004)  geven aan dat slachtoffers van pesten vaak kwetsbaar zijn of 

zich kwetsbaar opstellen, de daders zien dit als signaal om juist deze kinderen te pesten. Perry 

(1999) toont aan dat pesters hun slachtoffers uitzoeken op de kwetsbaarheid. De pester 

gebruikt zijn of haar agressie om deze kwetsbare leeftijdsgenoten te gebruiken om macht te 

krijgen binnen een groep.(Perry,1999) Ook de thuissituatie is volgens Elkerbout en Lierop 

(2004) een graadmeter, als de thuissituatie niet optimaal is en waar evt. mishandeling, 

verwaarlozing of traumatische ervaringen zoals het overlijden van een ouder of dierbare, een 

echtscheiding van de ouders of een ruzie binnen een familie of als laatste seksueel misbruik 

voor komt, dan is de kans groter dat het slachtoffer gepest zal worden. 

(Elkerbout en Lierop, 2004) 

 

Allport (1978) geeft aan dat er vier individuele factoren zijn die het slachtofferschap van 

pesten bevorderen. Hierbij gaat het om het “anders zijn”. Bij dit fenomeen wijkt een leerling 

af van het normale patroon binnen een groep of klas. Hierbij kan gedacht worden aan een 

andere huidskleur, kleding of gedrag. Ook is “bereikbaar zijn” een factor die Allport 

beschrijft, hierbij gaat het om een frustratie van een klas of groep waarbij de oorzaak hiervan 

niet bereikbaar is. Hierdoor word er een zondebok gekozen die wel bereikbaar is en dus 

slachtoffer word van pesterijen. Ook kunnen leerlingen “weerloos zijn”, hierbij zijn leerlingen 

niet in staat zichzelf te verdedigen of voor zichzelf op te komen. Hierdoor worden ze 

uitgekozen als zondebok. Zolang het slachtoffer niet voor zichzelf opkomt gaan de pesterijen 

gewoon door. Doet het slachtoffer dit wel, dan zal er een andere zondebok uitgekozen gaan 

worden. Als laatste heeft Allport (1978) het over de “voorgeschiedenis”. Volgens onderzoek 

veranderd de rol van slachtoffer vaak niet als men in een andere groep terecht komt. De 

slachtoffers worden opnieuw als zondebok gezien, bijvoorbeeld bij een verandering van 

school. 

(Allport, 1978 in Meer, 1988). 

2.7.5. Oorzaken van pestgedrag dader 

Van der Meer stelt dat kinderen een grotere kans lopen om pester te worden als er weinig 

aandacht van de ouders aan het kind gegeven wordt. Ook als de ouders het kind niet 

corrigeren voor agressief gedrag en als ze gestraft worden het juist fysiek afhandelen met hun 

kind. Ook als een kind moet concurreren  met oudere broers en zussen en dit gedrag 

overneemt op school waardoor de agressie in het kind alleen maar kan groeien en een pester 

kan worden.(Meer, 2002, p 25) Ook kunnen gewelddadige tv-programma’s, dvd’s en 

computerspelletjes mogelijke oorzaken zijn van agressief gedrag.(Meer, 2002) Kinderen 

nemen volwassenen vaak als voorbeeld voor wat ze zelf rechtvaardig vinden. Vooral fout 

voorbeeldgedrag van ouders of volwassenen tegenover kinderen kan er toe leiden dat 

kinderen pestgedrag kunnen gaan vertonen. Daarnaast zijn er ook kinderen die op het 

basisonderwijs gepest zijn, maar op de middelbare school pester worden, doordat ze de kans 

aangrijpen om in een nieuwe groepssituatie van slachtofferrol te verwisselen naar daderrol. In 

de gedachte van: “beter pesten dan gepest worden”. Als laatste mogelijkheid bestaat er de 

kans dat een kind lijdt aan een psychiatrische stoornis waardoor het kind erg in de war is en 

kan lijden tot pestgedrag, maar zeker ook tot gepest worden. (Meer, 2002) 
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2.8. Gevolgen van pestgedrag 

Volgens van der Meer (2002) zijn er voor alle betrokkenen gevolgen op het gebied van 

motorische, cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Vooral slachtoffers hebben last 

van lichamelijke en geestelijke klachten. Vooral hoofdpijn buikpijn en misselijkheid zijn veel 

voorkomende klachten. Deze klachten uiten zich lichamelijk maar zijn deel van een geestelijk 

(psychisch) probleem. Door het pesten is er steeds een afleiding, dit gaat ten koste van de 

cognitieve ontwikkeling van het slachtoffer. (Meer 2002) 

2.8.1. Gevolgen voor slachtoffers pesten. 

Volgens van der Meer (2002) kan pesten dezelfde gevolgen hebben als de gevolgen van 

kindermishandeling of seksueel misbruik. Op het moment dat er sprake is van pesten heeft dit 

directe gevolgen voor alle partijen. Directe gevolgen voor slachtoffers kunnen tot een negatief 

zelfbeeld leiden en kan leiden tot lichamelijke en/of geestelijke klachten. Lichamelijke 

gevolgen zoals, blauwe plekken, krabbels, kapotte kleding of spullen kunnen voorkomen, 

maar ook somatische klachten zoals buik, hoofdpijn en vermoeidheid kunnen gevolgen zijn 

van pesten. Gevolgen voor het slachtoffer kunnen angst om naar school te gaan zijn waardoor 

kinderen vaker gaan verzuimen. Gepeste kinderen gaan op den duur geloven wat de pesters 

over ze zeggen. Het kind wordt onzeker in onderlinge relaties en kan zich zelfs eenzaam 

voelen, waardoor het kind in een sociaal isolement komt. Hierdoor kan er een aantasting van 

de sociale vaardigheden plaatsvinden. Kinderen die aan het begin van een schooljaar gepest 

worden, hebben een grotere kans dat ze een half jaar later in hetzelfde schooljaar ook 

gepest worden. Hierdoor heeft het slachtoffer weinig vriendjes of wordt weinig uitgenodigd 

voor feestjes of partijen. De schoolprestaties kunnen sterk verminderen door een 

concentratiestoornis. Nachtmerries , bedplassen en zelfs  slapeloosheid kunnen gevolgen zijn. 

Faalangst, depressies, eetstoornissen relatie en seksuele problemen kunnen ook gevolgen zijn 

van pesten. of zelfs zelfverminking, zelfmoord gedachten en pogingen. 

(Dugteren 2004, p 27-28; Fekkes 2005; Meer 2002, p 46; Sociaalemotioneel, 2009) 

2.8.2. Gevolgen voor daders van pesten 

Gevolgen voor daders van pesten is op een korte termijn niet negatief. In de schoolperiode 

kan men zich goed staande houden doordat ze controle hebben over de situatie. De 

schoolprestaties, populariteit en zelfwaardering ligt in tegenstelling tot de slachtoffers hoger. 

Ook zijn er directe gevolgen voor de daders. Deze kunnen in een sociaal isolement raken, dit 

mede doordat de dader denkt dat hij vrienden heeft, maar in werkelijkheid dit niet het geval is. 

De sociale vaardigheden worden niet of op een negatieve manier ontwikkeld waardoor hij/zij 

later problemen mee zal krijgen. Daders van pesten hebben een slechtere psychosociale 

gezondheid. Ze vertonen vaker delinquent gedrag en zijn vaker slachtoffer van een depressie. 

(Olweus, 1986) 

 

De pestkop zal, net zoals op school, in zijn latere leven op een negatieve manier macht uit 

blijven oefenen op mensen. Uit onderzoek blijkt dat de pestkop later vaker asociaal en 

crimineel gedrag lijkt te vertonen, drinken meer alcohol en plegen vaker zelfmoord dan 

kinderen die niet pesten. Meisjes die pesten hebben later grotere kans om betrokken te raken 

met huiselijk geweld en om tienermoeder te worden. Jongens die pesten zijn vaker betrokken 

met vechtpartijen. Zelfs kinderen van ouders die gepest hebben of nog steeds pesten blijken 

vaker problematisch gedrag te vertonen. 

(Fekkes,2005; Strassen Berger, 2007 in Sji, 2009) 
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2.8.3. Gevolgen voor omstanders van pesten 

Over het algemeen heeft iedere klas last van pestgedrag. Het veroorzaakt afleiding in de klas 

dat de schoolprestaties  en de sfeer niet ten goede komt. School word als minder leuk ervaren 

als er pestgedrag voorkomt in de klas. De omstanders krijgen soms het idee dat de slachtoffers 

verdienen wat ze krijgen omdat niemand van de toeschouwers ingrijpt. Zo krijgen leerlingen 

het idee dat macht belangrijker is dan rechtvaardigheid. 

Ook voor omstanders van pesters in een groep zijn er gevolgen zoals, angst om zelf het 

slachtoffer te worden en hierdoor vaker afwezig te zijn door het probleem in de groep te 

‘ontlopen’. De sociale vaardigheden lijden hieronder in de vorm van geen eigen mening 

durven te hebben. Ook voelen omstanders zich schuldig als ze het slachtoffer niet durven te 

helpen, door omgang met de dader is er een kans om zelf ook een potentiële dader te worden.  

2.8.4. Gevolgen voor ouders  

Ouders krijgen te maken met ziekte van het kind, ook kunnen ouders zelf ziek worden door 

gevoelens van wanhoop, onmacht en bezorgdheid. Als het pesten niet stopt raken ouders het 

vertrouwen in de school kwijt. 

2.8.5. Gevolgen voor Leerkrachten 

Ook kunnen er gevolgen optreden voor de leerkrachten die met deze leerlingen werken. Zo 

kan het gebeuren dat zelfs de leerkracht zelf gepest kan worden. De leerkracht kan door de 

problematiek vaker ziek worden (overspannen). Ook kan men het plezier in het beroep 

kwijtraken door het pestgedrag van leerlingen.  

2.8.6. Gevolgen voor de school 

De school kan door het pestklimaat op school een slechte naam krijgen. Ook zal er op school 

een bovengemiddeld verzuim zijn bij leerlingen en leerkrachten waardoor leerlingen 

achterstanden oplopen en dus de schoolprestaties zullen dalen. Hierdoor kunnen leerlingen 

vroegtijdig de school verlaten. Hierdoor raakt de school het vertrouwen van de ouders kwijt 

en zal er een terugloop plaats vinden in toekomstige schoolaanmeldingen. 

2.9. Samenvatting 

Samengevat gaat dit hoofdstuk over pesten in het algemeen. Het is duidelijk geworden wat 

pesten precies inhoud en wat het verschil is tussen plagen en pesten. Er word duidelijk welke 

vormen van pesten er zijn. Belangrijk is dat er duidelijkheid is wie er betrokken zijn bij het 

pestprobleem om later vast te kunnen stellen wie er geholpen moeten worden. De oorzaken en 

gevolgen van pesten op school zijn duidelijk naar voren gekomen zodat er in het volgende 

hoofdstuk de oorzaken aangepakt kunnen worden. Hiermee is de overgang van signaleren van 

pesten op school naar aanpakken van pesten op school een kleine stap.  
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3. Aanpak pesten 

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de inhoud van pesten op school. Wat is 

pesten nu precies en hoe kan men dit signaleren. Ook word duidelijk wat de oorzaken en 

gevolgen zijn van het pestgedrag. Met deze informatie is de volgende stap snel gemaakt 

naar het aanpakken van pesten. Wat is de beste manier om pesten aan te pakken en 

welke betrokken partijen moeten geholpen worden? Welke vormen van pestpreventie 

bestaan al? In dit hoofdstuk worden deze vragen beantwoord en word er bekeken welke 

aanpakken geschikt zijn voor het terugdringen van het pestprobleem. 

3.1. Wet en regelgeving 

Volgens school en veiligheid moeten scholen verplicht de leerlingen en personeel beschermen 

tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten. Pesten is een vorm van fysiek en/of 

psychisch geweld. Hiervan uitgaande zijn scholen verplicht om een anti pest beleid te hebben. 

Deze kunnen bestaan uit een introductieprogramma, literatuur, pestprotocollen etc. (School en 

veiligheid, 2009) 

3.2. Vijfsporenaanpak  

Van der Meer (1997) heeft het over de zogenaamde vijfsporenaanpak. Deze vijf sporen staan 

gelijk aan de partijen die in paragraaf 2.5 worden besproken. Ook op Het Hooghuis 

Ravenstein is voor deze vijfsporenaanpak gekozen. Er wordt hulp geboden aan de pester en 

slachtoffer. De zwijgende middengroep wordt gemobiliseerd en achtergrondinformatie wordt 

verstrekt aan ouders en leraren.  

3.2.1. Begeleiding van de pester. 

Hulp aan de pester bestaat uit straffen wanneer een klasgenoot slachtoffer is geworden van 

zijn pestgedrag. Als dit niet helpt, voert de leerkracht gesprekken met de pester over de 

mogelijke oorzaken van het pestgedrag en over de beleving van het slachtoffer. De leerkracht 

heeft hiermee als doel het empathisch vermogen van de pester te vergroten. Duidelijke 

afspraken over gedragsverandering van de pester worden ook gemaakt. Ook kan men de 

leerling laten ervaren om iemand helemaal uit te sluiten. Wanneer dit alles niet helpt, worden 

de ouders van de pester ingeschakeld en als laatste mogelijkheid kan de pester een sociale 

vaardigheidstraining worden aangeboden. Werkt dit alles niet dan kan men overwegen om de 

pester te schorsen of van school te verwijderen. (Meer, 1997, p13)  
 

 Steun bieden aan de leerling die pest 

 

 met hem/haar bespreken wat pesten voor een ander betekent 

 met hem/haar bespreken hoe het pestgedrag om te bouwen is naar een 

positiever gedrag 

 zonodig zorgen voor deskundige hulp, bijv. sociale vaardigheidstraining 
 
(Het Hooghuis Ravenstein pestprotocol) 
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3.2.2. Begeleiding van het slachtoffer 

Het allerbelangrijkste voor leerlingen die gepest worden om na te denken over het feit dat zij 

niet de enige zijn die gepest worden. Het is heel belangrijk dat het slachtoffer weet dat er 

oplossingen zijn voor het pesten. Het praten met ouders, vrienden of docenten kan er voor 

zorgen dat 'het probleem' bespreekbaar wordt, zodat er samen met anderen op zoek gegaan 

kan worden naar een oplossing. Leerlingen die niets durven te vertellen tegen hun vrienden of 

ouders dat zij gepest worden, kunnen contact opnemen met de kindertelefoon en 

vertrouwenspersoon op school. Bij de kindertelefoon en vertrouwenspersoon kunnen kinderen 

hun verhaal kwijt.. Tevens kunnen kinderen die gepest worden hun sociale vaardigheden 

verbeteren, door lid te worden sportvereniging of door een sociale vaardigheidstraining te 

doen. (van der Meer 1997, p13; Pestenopschool, 2009) 

 

Leerkrachten kunnen het slachtoffer helpen door te laten zien dat hij/zij het gepeste kind mag. 

De leerkracht heeft namelijk een voorbeeldfunctie. 

 

 Steun bieden aan de leerling die gepest wordt. 

 er achter proberen te komen hoe erg het is en het probleem serieus nemen 

 met de leerling overleggen welke mogelijke oplossingen er zijn 

 de leerling steunen bij het werken aan oplossingen 

 zo nodig zorgen voor deskundige hulp, bijv. sociale vaardigheidstraining 
 
(Het Hooghuis Ravenstein pestprotocol,2009) 

3.2.3. Begeleiding van de zwijgende middengroep (omstanders) 

Ook hulp aan de middengroep is nodig. Deze hulp kan geboden worden door leerkrachten, 

maar ook door ouders. De hulp bestaat uit het verschaffen van informatie aan de middengroep 

omtrent pesten.  

 

 De middengroep wordt betrokken bij de oplossingen van het pestprobleem 

 met andere leerlingen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij 

 in de introductieweek gebruik maken van een educatief toneelspel: “Carmen 

als zondebok” 

 met hen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen 

bijdragen aan die oplossingen 

 werken aan oplossingen waarbij leerlingen zelf een actieve rol spelen 
 
(Het Hooghuis Ravenstein pestprotocol,2009) 
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3.2.4. Wat kunnen ouders doen? 

Ouders worden door de kinderen weinig op de hoogte gesteld van het pesten. 

Hulp bestaat uit het verschaffen van informatie aan de ouders omtrent pesten.  
 

 De ouders steunen 

 ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen 

 informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan 

worden aangepakt 

 in samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken 

 zonodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning 
 
(Het Hooghuis Ravenstein pestprotocol,2009) 

3.2.5. Wat kunnen leraren doen? 

Leraren worden door de leerlingen maar weinig op de hoogte gesteld van het pestgedrag op 

school. Soms zien leerkrachten niet eens wat er gaande is, of weten ze niet hoe er mee om te 

gaan. De leerkracht moet informatie krijgen over de signalen, oorzaken, achtergronden en de 

aanpak van pesten om zo het pesten vroegtijdig te kunnen signaleren en aan te pakken. 

Het is voor docenten op school belangrijk dat zij de pestproblemen niet naast zich neerleggen, 

het slachtoffer duidelijk maken dat zijn probleem erkend wordt en juist de pester duidelijk 

maken dat zijn gedrag onacceptabel is en van de situatie melding maken bij partijen die er 

meer aan kunnen doen.  
 

 De school zelf 

 geeft informatie aan teamleiders, mentoren en docenten over pesten als 

algemeen verschijnsel en over het aanpakken van pesten in de eigen klas en op 

school 

 zorgt voor een algemeen beleid van de school rond veiligheid en pesten waar 

de hele school bij betrokken is.   
 

(Het Hooghuis Ravenstein pestprotocol,2009) 

3.3. Interventieprogramma Dan Olweus. 

Ook het interventieprogramma van Dan Olweus (1986) geeft ook een beeld van de aanpak 

van pesten. Deze aanpak komt op veel vlakken overeen met de vijfsporenaanpak van Van der 

Meer(1997). 

 

Maatregelen voor school als geheel: 

 Inventarisatie van het pestprobleem met behulp van vragenlijst en/of pesttest. 

 Organiseren van een themadag op school over pestproblemen. 

 Verbeteren van controle van leraren tijdens de pauzes. 

 Het aanstellen van een vertrouwenspersoon op school. 

 Organiseren van ouderbijeenkomsten om te praten en te discussiëren over het 

pestprobleem. 

 Teamoverleg over het klimaat binnen de school. 
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Maatregelen in de klas: 

 Opstellen van klassenregels tegen pesten. 

 Regelmatige kringgesprekken om pesten te kunnen signaleren. 

 Rollenspellen en leesmateriaal over pesten behandelen. 

 Coöperatief leren bevorderen. 

 Meer aandacht schenken aan de positieve activiteiten binnen de klas. 

 

Individuele maatregelen: 

 Gesprekken aangaan met daders en slachtoffers van pestgedrag. 

 Gesprekken voeren met ouders van de betrokken partijen. 

 Het inschakelen van neutrale kinderen. Bijv. koppels maken binnen een klas. 

 Hulp en ondersteuning aan ouders. 

 Discussiegroepen voor ouders van slachtoffers en daders. 

 Leerlingen van klas of school laten veranderen. 

 (Olweus, 1986) 

 

Volgens Olweus (1986) moeten de ouders zo snel mogelijk contact opnemen met de school. 

Om het probleem kenbaar te maken zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. 

Bij passieve slachtoffers is het van belang de ouder probeert het kind beter in de groep te laten 

liggen zodat het zelfvertrouwen vergroot word en het pesten minder. Ook is het van belang 

om positieve talenten aan te moedigen zodat het slachtoffer meer zelfvertrouwen krijgt. 

Ouders beschermen de eigen kinderen soms te veel zodat het kind zelf zich op dit vlak niet 

goed ontwikkeld en dus zwakker is en makkelijker het slachtoffer kan worden van pestgedrag. 

Ook als men ouder is van een pestkop moet men het een en ander willen veranderen aan het 

kind. Als eerste moeten ouders zelf laten blijken dat het pestgedrag serieus genomen wordt en 

dat het kind hiermee niet meer weg zal komen zonder consequenties. Bij agressieve leerlingen 

kunnen ouders eenvoudige omgangsregels opstellen zodat de basis van omgaan met elkaar 

positief veranderd. Belangrijk is dat ouders niet vergeten om het kind te belonen bij positieve 

naleving van de omgangsregels. Belangrijk is om te weten wie de vrienden zijn van het kind 

en wat ze zoal uitspoken om een beeld te krijgen of dat in deze omgeving veranderingen 

nodig zijn. 

 

Volgens Olweus (1986) kunnen leraren ook gesprekken aangaan met daders en slachtoffers 

van pestgedrag. Ook de ouders van slachtoffers en daders betrekken met een gesprek over de 

situatie van het kind. Hulp vanuit de leerkracht naar de ouders is belangrijk om zo het 

probleem bij alle betrokken partijen onder de aandacht te brengen. 

3.3.1. Wat kan de school er aan doen. 

Scholen kunnen een aantal maatregelen treffen om iets aan pestgedrag te doen. 

Er zal op de eerste plaats een schoolcultuur moeten komen waar voldoende bereidheid is om 

over het pestprobleem te praten. 

Om het probleem op alle fronten ten gronde aan te pakken is het raadzaam om de gehele 

schoolgemeenschap erbij te betrekken (integrale aanpak): leerlingen, onderwijzers, directie en 

bijzondere leerkrachten. Zij kunnen elk een waardevolle inbreng hebben. Men kan dan 

spreken van een meersporenbeleid waarbij een aanpak op verschillende niveaus voorzien 

wordt: thuis, schoolniveau, klasniveau en individueel niveau. In het interventieprogramma 

van Olweus (1986) worden maatregelen die voor de school als geheel genomen kunnen 

worden om het pestprobleem tegen te gaan. Als eerste moet de school een inventarisatie van 
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het pestprobleem maken zodat de omvang duidelijk wordt. Ten tweede moet de supervisie 

tijdens pauzes versterkt worden zodat er meer controle tijdens de pauze plaatsvindt. Ook moet 

er op school een vertrouwenspersoon aanwezig zijn waar leerlingen problemen aan kwijt 

kunnen. Om het pestprobleem te erkennen moeten er bijeenkomsten voor ouders en andere 

belanghebbenden georganiseerd worden zodat achtergrondinformatie vertrekt kan worden 

zodat men weet hoe met het pestprobleem om te gaan. 

Binnen de schoolgemeenschap is het vooral belangrijk om de houding van leerlingen te 

veranderen. Leerlingen moeten inzien dat geweld op school niet normaal is en niet leidt tot 

positieve gevolgen. Leerlingen zullen hun gedrag echter niet zomaar zelf veranderen, daar is 

hulp bij nodig. Alleen onder goede begeleiding van de docent en in een goed schoolklimaat 

kan verandering plaatsvinden. 

 

Docenten en de schoolleiding moeten over middelen beschikken om pesten te signaleren, te 

bestrijden en te voorkomen. Eerst moeten de schoolleiding en de docenten gevoelig gemaakt 

worden voor het probleem (sensibiliseren). Vervolgens kunnen ze helpen bij het doorgeven 

van informatie (signaleren) en tenslotte kan er worden ingegrepen (interveniëren). Om op een 

goede manier te kunnen interveniëren, moet men geleerd hebben hoe dit kan gebeuren. 

Anders brengt men soms ongewild meer schade toe dan dat men hulp aanbiedt. Het is ook 

belangrijk dat er op school vangnetten komen. Deze vangnetten kunnen op school de vorm 

aannemen van een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. 

(Olweus, 1986; pestenopschool, 2009) 

3.3.2. Wat kan de klas er aan doen. 

Meer dan de helft van de leerlingen die pesten zitten in dezelfde klas. Er moet dus ook op 

klasniveau het pestprobleem aangepakt worden. Volgens Olweus (1986) moeten er 

klassenregels tegen pesten opgesteld worden. Deze moeten duidelijk zijn en moeten belonend 

of straffend van aard zijn. Ook regelmatige kringgesprekken kunnen helpen om pestgedrag 

aan de orde te stellen en te signaleren. Ook kunnen er rollenspellen gespeeld worden en moet 

er leesmateriaal over het onderwerp beschikbaar zijn. Coöperatief (samenwerkend) leren moet 

bevorderd worden zodat men samen doelen bereikt en als laatste kunnen er discussiegroepen 

gevormd worden om over het pestprobleem te discussiëren en dus achtergrondinformatie te 

verschaffen aan de middengroep en andere betrokken partijen. (Olweus, 1986) 

3.4. Attitude verandering van de partijen 

In paragraaf 2.5.1 word beschreven hoe de attitudes veranderd moeten worden ten aanzien 

van het pestgedrag. Dit geld niet alleen voor de pester, maar ook voor de overige vier partijen. 

Van der Meer (1997) heeft het dan ook over strategieën om attituden te veranderen. Maar juist 

deze attituden zijn moeilijk om te veranderen. Er word onderscheid gemaakt in drie 

strategieën: de empirisch-rationele strategie, de machts- of dwangstrategie en de normatief- 

heropvoedende strategie. Geen enkele strategie apart of combinaties van twee is echter in 

staat aanwezige attituden te veranderen. Wanneer de drie strategieën tegelijkertijd worden 

toegepast, worden aanwezige attituden veranderd. Dit houd voor het onderwerp pesten in dat:  

Kennis en achtergrondinformatie moet worden verschaft (empirisch-rationele strategie).  

Ook moet er tegelijkertijd dwang worden gebruikt in de vorm van duidelijke afspraken of 

regels tussen leerlingen onderling en van een duidelijk afgesproken aanpak van het probleem. 

(machts- of dwang strategie) Er moeten tegelijkertijd nieuwe normen worden afgesproken 

zodat een ieder goed met elkaar om zal gaan(normatief heropvoedende strategie).(Meer,1997) 
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3.5. Bestaande anti pest aanpakken 

Er worden veel anti pest aanpakken beschreven en gebruikt om pesten aan te pakken op 

scholen. In onderstaande sub paragraven zijn een aantal anti pest aanpakken beschreven. 

3.5.1. No-blame anti-pest methode. 

De No-Blame methode is oplossingsgericht en werkt vanuit een niet straffend model. Er 

wordt gewerkt met de visie dat leraren beter niet emotioneel betrokken kunnen raken om dus 

alles objectief te bekijken en niet een deel van het probleem wordt en dus sneller en preciezer 

in kunnen grijpen. Er wordt een stappenplan gevolgd. Als eerste worden de problemen met 

het gepeste kind besproken waarna een groepje kinderen wordt geformeerd die samen een 

steungroep vormen en samen gaan helpen om het pesten te stoppen. In deze steungroep zitten 

de pester(s), positieve kinderen en het slachtoffer zelf die allemaal uit dezelfde klas komen. 

Na een of twee weken word er gekeken wat er veranderd is. (NoBlame, 2010) 

3.5.2. Het Marietje Kessels Project. 

Het MKP heeft als doel om de weerbaarheid bij kinderen te vergroten. Er wordt gebruik 

gemaakt van groepsgesprekken, fysieke (zelfverdedigings-)oefeningen, rollenspelen en 

opdrachten. Hierdoor leren de kinderen situaties van machtsmisbruik te herkennen. In 

ongewenste of onveilige situaties wordt er getracht het handelingsvermogen te vergroten. Ook 

is het belangrijk dat de kinderen weten waar en hoe ze hulp kunnen krijgen in onveilige of 

ongewenste situaties.(Nji, 2009) 

3.5.3. Bullying prevention Progamma 

Dit programma is ontwikkeld door Dan Olweus in 1978 in Noorwegen. Deze aanpak is 

schoolbreed en bied op drie niveaus interventie. De interventie wordt op school, klas en 

individueel niveau aangepakt. Opvallend is dat onderzoeken naar de effectiviteit van dit 

programma zeer uiteenlopende resultaten weergaf. Het programma is vaak met aanpassingen 

uitgevoerd over de hele wereld maar ook met deze aanpassingen heeft het programma geen 

positieve resultaten. Er moet dus bepaald worden wanneer en bij welke scholen deze 

schoolbrede aanpak effectief is. 

3.5.4. Rots en water programma 

Dit programma heeft als doel leerlingen bewust maken van eigen kwaliteiten en richtingen. 

Bewust in contact komen met eigen gevoelens, deze herkennen en leren beheersen. Hierbij 

licht het accent op het vergroten van eigen kracht. Het omgaan met anderen en zichzelf en met 

respect, begrip en gevoel leren omgaan met anderen. 

Het programma is psycho fysiek er word gewerkt met lichaam en geest. Het gaat hierbij om 

bewustwording van het eigen lichaam. Maar ook zelfreflectie, zelfbeheersing en 

zelfvertrouwen zijn sleutelbegrippen in het programma. Verschillen tussen het geslacht in het 

programma worden gekenmerkt door de fysiek-emotionele aanpak bij jongens en de verbaal-

emotionele aanpak bij meisjes. Lichaamsbewustzijn is nodig om tot een zelfbewustzijn te 

komen. Weerbaarheidsoefeningen zijn van toepassing in het programma deze zorgen ervoor 

dat men efficiënter en beter sociale en mentale vaardigheden ontwikkeld. 

Zelfkennis, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie zijn de bouwstenen van de rots en 

watermethode. 
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3.6. Samenvatting 

Scholen zijn volgens School en veiligheid (2009) verplicht een anti-pest beleid te voeren. Het 

Hooghuis heeft gekozen voor de vijfsporen aanpkan van Van der Meer (1997). Hierin worden 

alle betrokken partijen ondersteund. Er wordt hulp geboden aan pester en slachtoffer. De 

zwijgende middengroep  wordt gemobiliseerd en achtergrondinformatie wordt verstrekt aan 

ouders en leraren. Ook Dan Olweus (1986) heeft een interventieprogramma ontwikkeld tegen 

pestgedrag. Deze aanpak komt op veel vlakken overeen met de vijfsporenaanpak van Van der 

Meer (1997). Verder komen er nog een aantal bestaande anti-pest programma’s aan bod. 

Onderdelen uit deze aanpakken kunnen ook gebruikt worden in het eindproduct.  

In het volgende hoofdstuk zal de ontwikkelingsfase van de leerlingen aan bod komen om nog 

beter te kunnen begrijpen hoe de leerling zich voelen en ontwikkelen en in hoeverre 

pestgedrag beïnvloed word hierdoor. 
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4. Ontwikkeling van middelbare school leerling 

De aanpak van pesten is in het vorige hoofdstuk naar voren gekomen. Om de waarom 

vraag op pestgedrag nog beter te kunnen beantwoorden word er nog dieper ingegaan op 

de ontwikkelingsfase van middelbare school leerlingen. Om nog meer te kunnen 

begrijpen hoe de leerlingen zich voelen en hoe ze zich ontwikkelen op de middelbare 

school word er in dit hoofdstuk ingegaan op de ontwikkelingsfase van middelbare 

schoolleerlingen. Centraal in de adolescentie staan de lichamelijke, cognitieve en sociaal 

emotionele veranderingen. Deze zullen uitgebreid aan bod komen in dit hoofdstuk. 

4.1. Welke ontwikkelingsfase? 

De leerlingen bevinden zich volgens Verhulst (2005) in de adolescentie, deze begint met de 

puberteit en eindigt met de volwassenheid, meestal rond het achttiende of negentiende 

levensjaar 

 

De term adolescentie moet onderscheiden worden van de term puberteit. Met puberteit wordt 

de rijping van de seksuele functies bedoeld. Dit is de periode waarin het kind veranderd van 

onrijp persoon naar het in staat zijn zich voort te kunnen planten. De aanvang van de puberteit 

markeert het begin van de adolescentie.(Verhulst, 2005) 

 

Centraal in de adolescentie staan de: 

1. Lichamelijke veranderingen 

2. Cognitieve veranderingen 

3. Sociale (emotionele) veranderingen 

4.1.1. Lichamelijke veranderingen 

Gedurende de kindertijd tot aan de pubertijd zijn er geen duidelijke verschillen tussen jongens 

en meisjes in de productie van geslachtshormonen. Zowel bij jongens als bij meisjes worden 

kleine hoeveelheden geslachtshormonen geproduceerd door de bijnieren, deze hoeveelheden 

leiden niet tot verandering van het lichaam. In de tweede helft van de schoolleeftijd is er een 

toename van de productie van gonadotrope hormonen door de hypofyse. Hierdoor worden de 

geslachtsklieren, testes en ovaria aangezet tot hormoon productie. Wanneer de concentraties 

geslachtshormonen boven een bepaalde grens komen, treden er lichamelijke veranderingen 

op. Er zijn ook factoren die deze aanmaak van hormonen tegen kan houden. Dit kan onder 

andere ontstaan door stress, lichamelijke activiteit zoals overmatig sporten en als laatste 

voeding ten gevolge van een afslankdieet. 

 

De mannelijke puberteitsveranderingen bestaan uit groei van de testes, verandering van vorm 

en kleur van de scrotumhuid en groei van de penis. Ook groeit de prostaatklier en 

zaadblaasjes. De zaadproductie komt op gang en er ontwikkelt zich schaam, borst, oksel en 

baardhaar ook worden de stem zwaarder en worden de schouders breder. 

De vrouwelijke puberteitsveranderingen bestaan uit borstontwikkeling (tussen 8 en 13 jaar) 

gevolgd door groei van schaamhaar. Ook vind de menarche plaats, gemiddeld is dit omstreeks 

bij de leeftijd van 13 jaar.(Mul e.a., 2001 in Verhulst, 2005) Dit is het moment dat de 

groeispurt al weer aan het afnemen is. Vrouwen komen aanzienlijk vroeger in de puberteit dan 

mannen. 

(Verhulst, 2005 p. 138) 
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4.1.2. Cognitieve verandering 

Volgens Piaget ontwikkelen de cognitieve vaardigheden zich als kinderen ouder worden. 

Piaget onderscheid de cognitie in drie hoofdaspecten, inhoud, functie en structuur. Naar mate 

de kinderen ouder worden kunnen steeds ingewikkeldere problemen opgelost worden.  

De structurele en de inhoudelijke aspecten veranderen tijdens de levensloop en ontwikkelen 

zich van pre-operationeel (2-7 jaar) via concreet-operationeel (7-11) en formeel-operationeel 

(adolescentie) naar post-formeel (jonge volwassenheid). 

Volgens Piaget ontstaan de metacognitieve vaardigheid en het abstracte denken in de formeel-

operationele fase. Het denken in de adolescentie kenmerkt vijf vaardigheden, denken over 

mogelijkheden, denken door hypothesen, vooruit denken, denken over het denken 

(metacognitie) en denken voorbij eerdere grenzen. Nieuwe fenomenen in de ontwikkeling zijn 

het egocentrisme en het onderscheiden van eigen en andermans standpunt.(De adolescent in 

de ontwikkelings psychologie, 2009) 

4.1.3. Sociaal emotionele verandering 

Het zelfbeeld van kinderen verandert in de loop van de ontwikkeling. Door de cognitieve 

ontwikkeling, vooral door het toenemende vermogen tot introspectie (zelfreflectie) en de 

veranderde betekenis die relaties krijgen, verandert ook het zelfbeeld in de adolescentie. 

Adolescenten zijn in staat om zichzelf gedifferentieerd te beschrijven en het vermogen tot 

zelfreflectie neemt toe. Het herkennen van tegenstrijdigheden en dit ook als een kenmerk zien 

is een eigenschap die zich later in de adolescentie ontwikkelt.  

In de adolescentie ontwikkeld zich het vermogen tot wederzijds begrip. Er ontstaat behoefte 

om innerlijke gevoelens en ervaringen met leeftijdgenoten te delen.(Coleman & Hendry, 1990 

in Verhulst, 2005) Er ontstaat een behoefte aan vriendschap en intimiteit, adolescenten gaan 

vriendschappen aan waar trouw en loyaliteit een grote rol spelen. In de late adolescentie 

ontstaat het vermogen om meerdere vriendschappen te onderhouden zonder de extreme 

exclusiviteit van de vriendschappen in de eerste fasen van de adolescentie. (Verhulst, 2005) 

4.2. Identiteitscrisis 

Volgens Erikson zitten de middelbare schoolleerlingen in een identiteitscrisis. De leerlingen 

zitten in de adolescentie. De adolescent ontwikkelt een eigen identiteit. In deze periode kan er 

een rolverwarring plaatsvinden bijv. bij twijfels over de eigen seksualiteit. De leerlingen zijn 

in deze adolescentieperiode op zoek naar een eigen identiteit, wat veranderingen en 

onzekerheden met zich meebrengt waardoor Erikson dit als een identiteitscrisis typeert. 

Erikson stelt dat iedereen deze identiteitscrisis moet doorlopen om te komen tot een optimale 

persoonlijkheidsontwikkeling. Een identiteitscrisis is, als elke crisis, een aanvankelijk negatief 

beleefde emotionele ervaring, maar een onvermijdelijke hindernis om tot een verdere 

ontplooiing te komen. De crisis is van voorbijgaande aard en word gekenmerkt door een 

overvloed aan beschikbare energie. Deze energie kan voor angsten en nieuwe conflicten 

zorgen, maar kan ook zorgen voor mogelijkheden om tot nieuwe oplossingen te komen. Dit 

gebeurd vaak experimenterend  op een speelse manier om nieuwe ervaringen te ontdekken. 

Erikson ziet de identiteitscrisis als een “noodzakelijk keerpunt waarop de ontwikkeling op een 

of andere wijze voort moet gaan en mogelijkheden tot groei herstel en verdere differentiatie 

gemobiliseerd worden.” (Erikson, 2009) 
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4.3. Pesten en de ontwikkelingsfase 

Volgens mens en samenleving zijn de sociale vaardigheden om de vorming van 

vriendschappen te sluiten erg belangrijk. Een kind met een vriend wordt beter geaccepteerd en 

minder gepest. Als kinderen gepest worden kan juist een probleemoplossende reactie helpen 

terwijl emotioneel reageren het pesten kan verergeren. Daarnaast kan armoede de 

ontwikkeling van het kind verstoren, evenals de hechtingsrelatie met de ouders, wat ook weer 

kan leiden tot een kwetsbare positie op school.(Infonu, 2009) 

Ook geeft kennislink aan dat jongeren die zelf pestgedrag vertoonden vaker aangaven 

verkering te hebben dan jongeren die geen pestgedrag vertoonden. Maar ook adolescenten die 

gepest werden gaven relatief vaak aan verkering te hebben, wellicht als gevolg van een 

‘vlucht’ naar een in sociaal-emotioneel opzicht veiliger plek in de context van relaties met 

leeftijdgenoten. Verder bleek dat niet zozeer pestgedrag, maar vooral gevoelens van 

buitensluiting in de groep met leeftijdgenoten en een lage waargenomen kwaliteit van de beste 

vriendschapsrelatie, belangrijke voorspellers waren van de kwaliteit van de romantische 

relatie. 

(kennislink, 2009) 

4.4. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is weergegeven in welke ontwikkelingsfase de middelbare schoolleerlingen 

zich bevinden. De leerlingen zitten in de adolescentie. In deze periode veranderd er veel op 

lichamelijk, cognitief en sociaal emotioneel vlak. Het lichaam veranderd van kind naar 

volwassenheid. In het denkvermogen ontstaat de metacognitieve vaardigheid en het abstracte 

denken. Het vermogen tot zelfreflectie neemt toe en de veranderde betekenis die relaties 

krijgen, verandert ook het zelfbeeld in de adolescentie. Er ontstaat een behoefte om innerlijke 

gevoelens en relaties met leeftijdsgenoten te delen. Er ontstaat een behoefte aan vriendschap 

en intimiteit, adolescenten gaan vriendschappen aan waar trouw en loyaliteit een grote rol 

spelen. In de late adolescentie ontstaat het vermogen om meerdere vriendschappen te 

onderhouden zonder de extreme exclusiviteit van de vriendschappen in de eerste fasen van de 

adolescentie. 

 

In het volgende hoofdstuk worden de groepsprocessen beschreven die elke groep doorloopt. 

Doordat er een nieuwe groep ontstaat als leerlingen van het basis naar het voortgezet 

onderwijs gaan is het belangrijk om te weten welke fases deze groepen doorlopen. 
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5. Groepsontwikkeling middelbare school leerling 

In het vorige hoofdstuk is de ontwikkelingsfase van de middelbare schoolleerlingen 

beschreven. Het is ook van belang om de groepsontwikkeling te bekijken. 

Groepsprocessen kunnen invloed hebben op het pestgedrag van een groep of klas. 

5.1. Wat is een groep? 

Volgens Wijsman wordt onder een groep, “een begrensde eenheid van twee of meer 

persoenen die (in zekere mate) van elkaar afhankelijk zijn, gemeenschappelijke uitganspunten 

of waarden hebben en elkaar wederzijds beïnvloeden.” (Wijsman, 2001) 

 

Belangrijke kenmerken van een (duurzame groep), zoals gedragswetenschappers die 

onderscheiden zijn: 

Directe interactie, er is een directe wisselwerking in de groep, men is direct met elkaar 

betrokken. Het gedrag van elk individu wordt op elkaar afgestemd, je krijgt van elkaar 

feedback en men reageert daar weer op. 

Gezamenlijke waarden en doelen, men heeft een aantal gezamenlijke waarde, deze waarden 

worden niet expliciet in de groep uitgesproken, het zijn zaken die men gezamenlijk belangrijk 

vind om na te streven. De gezamenlijke doelen worden duidelijk uitgesproken. Men streeft 

dezelfde doelen na binnen de groep. (Wijsman, 2001) 

 

Groepsstructuur, binnen de groep ontstaat ook een bepaalde structuur: een netwerk van 

realties tussen groepsleden. Mensen nemen een bepaalde positie of plaats in , in de groep. 

Iedereen krijgt zijn of haar eigen plaats binnen die structuur. (Wijsman, 2001) 

 

Een middelbare school is een collectiviteit. Een collectiviteit is een groep die dezelfde 

waarden opvattingen of doelen hebben. Vergeleken met een groep is hier veel minder directe 

interactie mogelijk. De groepering is zo groot, dat je elkaar meestal niet kent en dagelijks kunt 

beïnvloeden. Binnen een collectiviteit zijn meestal weer groepen/klassen te onderscheiden. 

Sommige groepen/klassen, zijn niet vrijwillig gekozen. Hiervoor geldt het profijtbeginsel: 

men blijft lid van de groep als men van mening is dat de voordelen sterker opwegen dan de 

nadelen. Men heeft er belang bij om een bepaald doel te bereiken en daar heeft men wel 

inspanning en tijd voor over.(Wijsman, 2001) 

 

Een belangrijke rol in het omgaan met de leeftijdgenoten in de adolescentie is die van de 

groep. Vooral voor de jonge adolescenten is het van belang om tot een bepaalde groep te 

behoren. Elke groep heeft een label die vaak een karikaturale omschrijving is van een 

bepaalde groep en die als functie heeft de sociale identiteit van groepsleden te benoemen, 

zoals kakkers, gothics of skaters. Zo is snel duidelijk waar potentiële vrienden te vinden zijn 

en is het gedrag van groepsleden voorspelbaar. De ontwikkeling van groepsvorming in de 

adolescentie volgt een vrij vaste volgorde (Coleman & Hendry, 1990 in Verhulst, 2005) in de 

vroege adolescentie ontstaan groepen van hetzelfde geslacht.  
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Vervolgens ontstaan er interacties tussen groepen jongens en groepen meisjes, hoewel de 

groepen blijven bestaan uit adolescenten van hetzelfde geslacht. Daarna ontstaan er groepen 

van gemengd geslacht. Het belang van de groepen wordt minder tegen het einde van de 

adolescentie, wanneer verliefdheden en romantische relaties hun intrede doen. Niet altijd zijn 

de onderlinge interacties in groepen gunstig voor de ontwikkeling. Een belangrijk probleem 

op scholen is pestgedrag waar sommige adolescenten het slachtoffer van kunnen zijn. 

Slachtoffers van pestgedrag lopen een grotere kans op problemen zoals depressie, angst en 

zich eenzaam voelen. Ook heeft het regelmatig gepest worden een negatieve invloed op het 

gevoel van eigenwaarde ( Bond e.a., 2001 in Verhulst, 2005)  

Het behoren tot een groep heeft ook een prijs. Groepen eisen van de leden dat zij zich 

gedragen en denken volgens voorgeschreven regels. Deze druk kan zowel afkeuring als 

aanmoediging van gedrag betreffen. Alcoholgebruik, roken en seksueel gedrag kunnen sterk 

aangemoedigd worden door de druk die de groep uitoefent. 

(Coleman & Hendry, 1990 in Verhulst,2005) 

5.2. De ontwikkeling van de groep. 

Volgens Wijsman (2001) zijn er bij taakgerichte groepen de volgende fasen in de 

groepsontwikkeling: 

5.2.1. Testfase 

Bij nieuwe groepen zie je eerst een testfase ontstaan. Men is voorzichtig, tast af, probeert het 

een en ander uit en stemt het gedrag af op elkaar. Eerst ligt alles nog open, maar al snel starten 

de ‘onderhandelingen’ over de taak, de werkwijzen, de taakverdeling en de rollen. Dit zal in 

de adolescentie niet bewust gebeuren, maar vormen deze ontwikkelingen zich uit een 

natuurlijk oogpunt. 

5.2.2. Stormfase 

In deze tweede fase, de stormfase is de groep nog steeds druk bezig allerlei zaken te regelen. 

Maar de rollen en de posities zijn eigenlijk al verdeeld. Wel zijn er allerlei conflicten bennen 

de groep. Er is competitie en machtsstrijd. Meningen lopen uiteen en er ontstaat weerstand 

tegen de leider.  

5.2.3. Normfase 

Deze derde fase wordt ook wel de normfase genoemd. Na verloop van tijd is er een bepaald 

patroon ontstaan. Je weet niet beter: ‘zo gaat dan nu eenmaal in de groep’. De conflicten zijn 

opgelost. Er ontstaat meer openheid en acceptatie. Er zijn duidelijke (vaak stilzwijgende) 

afspraken gemaakt over hoe je met elkaar omgaat in de groep. De groepsnormen zijn nu 

geheel ontwikkeld. In deze fase is er meer harmonie ontstaan. 

5.2.4. Uitvoeringsfase 

De laatste fase wordt ook wel uitvoeringsfase genoemd. Langzamerhand komt er in de 

taakgerichte groep energie vrij voor uitvoering van de taak. De groep functioneert als een 

eenheid. Emoties spelen geen grote rol. De groep kan nu planmatig werken en er is een (goed) 

werkklimaat ontstaan. 
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5.2.5. Oplosfase 

Er zou ook nog een vijfde fase kunnen ontstaan namelijk de oplosfase. De groep gaat uit 

elkaar, omdat de taak is afgerond. (Wijsman, 2001) 

Van der Meer (1997) geeft ook fases van groepsontwikkeling weer in het boek pesten op 

school. Deze fases worden dichter om de leerling geformuleerd. Van der Meer heeft het over 

de oriëntatiefase, strijd om de macht fase, fase van het ontstaan van groepsnormen, 

productiviteitsfase en de afsluitingsfase. 

5.2.6. Oriëntatiefase 

De eerste keren dat leerlingen in de klas bij elkaar zitten, voelen ze zich onzeker. Ze komen in 

aanraking met onbekende mensen in een nieuwe situatie. Iedereen vraagt zich af hoe het er in 

de nieuwe situatie aan toe zal gaan, wat er van hen verwacht wordt, wat ze precies moeten 

doen en of dat ze dat wel kunnen. In het begin houd iedereen zich dus op de vlakte en zijn in 

het begin zelfs nerveus of angstig wat zich kan vertalen in stoer gedrag. 

Na enige tijd is er een structuur gegroeid, waardoor elke leerling vrij goed weet wat van hen 

verwacht wordt en hoe veilig ze in verschillende situaties zijn. Ze kennen de omgeving van 

naam en gedrag. De groep is gevormd. 

5.2.7. Strijd om de macht fase 

Naarmate alles helder wordt kunnen persoenen zich meer gaan profileren. Eerst voorzichtig, 

later steeds opener en testen ze elkaar en de leraren in hoeverre ze kunnen gaan en waar de 

grenzen liggen. Er breekt een machtstrijd uit. In deze periode wordt iedereen als het ware op 

zijn plaats gezet en worden functies, die elke groep nodig heeft verdeeld. Het resultaat van 

deze fase kan heel verschillend zijn. Het kan ertoe leiden dat een klas een samenhangende 

groep wordt, maar ook dat er twee op drie groepen ontstaan die apart en in concurrentie 

opereren. 

5.2.8. Fase van ontstaan van groepsnormen. 

Hoe duidelijker de functies van de groep worden, des te duidelijker wordt ook wie er bepaalt 

‘hoe er met elkaar wordt omgegaan’. Onder invloed van de sterksten komt er een geheel van 

onderlinge gedragsregels tot stand, onuitgesproken maar wel aan ieder bekend. Dit bepaald 

verder het klimaat in de klas. De gedragsregels of normen hebben hoofdzakelijk te maken met 

groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect, samenwerken, besluitvorming en problemen 

aanpakken. Deze normen geven de veiligheid aan de groepsleden, zelfs als ze negatief zijn. 

Iedereen weet immers hoe hij zich kan opstellen, welk gedrag tolerabel is of niet. De groep 

staat dan ook niet toe dat er in deze fase gediscussieerd wordt over deze normen die een 

zekere stabiliteit hebben gekregen. 

5.2.9. Productiviteitsfase 

Pas als de vorige drie fasen zijn doorlopen kan alle aandacht gericht worden op het doel, 

waarvoor de groep bij elkaar gekomen, in dit geval het leren met als doel het diploma halen. 

Hebben de eerste drie fasen geleid tot het ontstaan van een sterke samenhang in de groep, dan 

kan de klas optimaal aan het werk. Als de klas weinig samenhang vertoont, gaat het er in deze 

fase opportunistisch en individualistisch aan toe. Het klimaat is dan niet goed. Er wordt veel 

energie besteed aan het hoofd boven water houden. Er wordt dan weinig gewerkt. 
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5.2.10. Afsluitingsfase 

Als het einde van de groep in zicht is, weet de groep dat ze uiteen zal vallen. Er kunnen dan 

twee soorten verschijnselen optreden. De eerste soort is makkelijk te herkennen: het uitstellen 

van het afscheid. De groepsleden zijn vaker bij elkaar of spreken een reünie af. Een tweede 

verschijnsel is het optreden van desintegrerende verschijnselen. Er ontstaan meer ruzies dan 

men gewend was, de samenwerking vermindert en eerder opgebouwde normen gaan minder 

gelden.(Meer, 1997) 

Volgens van der Meer is het zaak dat de fase van het ontstaan van groepsnormen nog voor de 

machtsfase te laten plaatsvinden door middel van schoolnormen en regels duidelijk toe te 

lichten of men laat de leerlingen zelf gedragsregels opstellen waardoor  er sociale controle 

ontstaat binnen de groep. Zo wordt er gezorgd voor de juiste normen en waarden binnen de 

school en groep voordat er zich in de groep normen en waarden ontstaan die niet geliefd zijn 

binnen de school.(van der Meer, 1997,p65) 

5.3. Samenvatting 

In de groepsontwikkeling zijn er verschillende fases te onderscheiden. Van der Meer (1997) 

beschrijft deze fases dichter om de leerling dan Wijsman (2001). Volgens van der Meer 

(1997) loopt de groep de oriëntatiefase, strijd om de macht fase, fase van het ontstaan van 

groepsnormen, productiviteitsfase en de afsluitingsfase door. Het ontstaan van groepsnormen 

moet volgens van der Meer (1997) nog voor de strijd om de machtfase geplaatst worden om 

schoolnormen en regels voor deze fase in te voeren. Zo wordt er voorkomen dat leerlingen 

zelf normen gaan stellen die de school niet wenst. In het volgende hoofdstuk zal de 

vraagstelling die gemaakt is geoperationaliseerd worden. Zodat er een meetbare vragenlijst 

gemaakt kan worden. 
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6. Operationalisatie 

In dit hoofdstuk wordt de vraagstelling concreter gemaakt door het te operationaliseren, 

de begrippen uit de vraagstelling worden beschreven en uitgewerkt. Er zijn vanuit de 

hoofdvraag en de deelvragen concrete waarnemingsvragen voor de vragenlijst 

ontwikkeld waarmee gemeten kan worden. Door het operationaliseren van de begrippen 

in de vraagstelling word er duidelijk gemaakt wat er precies onderzocht moet worden. 

Hierdoor is er voor het verdere onderzoeksproces een leidraad van onschatbare waarde 

ontstaan.  

6.1. Onderzoeksplan “pesten op school” 

 
 

 

 

 

 

 

Probleemstelling: 

 

Doelstelling: 
Inzicht krijgen in het pestgedrag van leerlingen op Het Hooghuis te Ravenstein, waardoor er een 

lessenreeks opgesteld kan worden voor de lessen LO die toegespitst is op de behoeften van de 

leerlingen, waardoor er meer begrip komt voor het pestprobleem. 
 

Vraagstelling:  

Hoe kan men inzicht krijgen in het pestgedrag van leerlingen en wat is de inhoud van een 

lessenreeks LO waarmee er meer begrip word gecreëerd tegen het pestprobleem? 

 

Deelvragen: 
(literatuuronderzoek) 

 Wat is pesten? 

 Wat zijn de oorzaken en gevolgen van pesten en gepest worden? 

 Welke oplossingen zijn er om pesten tegen te gaan? 

 Wat doet Het Hooghuis te Ravenstein tegen het pestprobleem? 

 In welke levensfase zitten de leerlingen van Het Hooghuis? 

 Heeft de groepsontwikkeling invloed op pesten en gepest worden? 

 
 

 (praktijkonderzoek) 

 Hoeveel leerlingen worden op Het Hooghuis gepest? 

 In welk leerjaar word het meest gepest? 

 Wie pesten op school? 

 Waar wordt op school het meest gepest? 

 Welke vorm van pesten komt het meeste voor op Het Hooghuis? 

 Aan wie vertellen slachtoffers van pesten het pestprobleem op Het Hooghuis Ravenstein? 

 Wat doen de leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein als ze zien dat er gepest wordt? 

 Hoeveel leerlingen pesten op Het Hooghuis Ravenstein? 

 Hoeveel leerlingen worden er op Het Hooghuis aangesproken op zijn/haar pestgedrag? 
 Hoeveel leerlingen worden gepest die op een sport zitten? 

 In welke sport zijn het meest pestende/gepeste leerlingen? 
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Dit onderzoek meet de hoeveelheid, omvang en frequentie van pesten op school. Er wordt 

gestructureerd data verzameld door middel van een literatuuronderzoek en een vragenlijst die 

breed over pesten op school zal gaan. Deze vragenlijst zal ingevuld worden door iedere 

leerling van Het Hooghuis te Ravenstein en zal een beeld gaan geven van het pestgedrag op 

school. De onderzoeker zal zoveel mogelijk afstand nemen van het onderzoek zodat er een 

neutrale oordeling op het onderzoek komt. Kortom dit onderzoek is kwantitatief. Dit 

onderzoek heeft geen vastgestelde hypothese, maar wil het pestprobleem op een 

systematische wijze in kaart brengen, waardoor het een beschrijvend onderzoek is.  

 

Het eigenschapbegrip voor het onderzoek is ‘pesten (op school)’. In het literatuuronderzoek is 

de definitie van pesten weergegeven in paragraaf 2.1 en zal nog een keer worden 

weergegeven ter verduidelijking. 

 

“Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een 

leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn 

zichzelf te verdedigen” (Dugteren, 2004, p16; Meer,1997, p4). 

 

De dimensies die gevormd gaan worden komen uit de definitie van het eigenschapbegrip. 

Vervolgens worden per dimensie indicatoren benoemd. Uit deze indicatoren worden de 

vragen geformuleerd die in de vragenlijst komen te staan. Voor de gesloten vragen zijn 

verschillende antwoordcategorieën geformuleerd. Aangezien de vragen uit de vragenlijst niet 

in één tabel passen word er gebruik gemaakt van meerdere tabellen. Er zal een tabel voor de 

dimensies naar de indicatoren, indicatoren naar vragen naar antwoordcategorieën gemaakt 

worden, zodat er een duidelijk overzicht is van stappen die gemaakt zijn. 

Onderzoeksopzet: 

 

Plaats:    Het Hooghuis te Ravenstein 

 Tijd:    Maart 2010 

    Vragenlijst wordt s’morgens afgenomen 

De leerstructuur is sinds een paar jaar veranderd, maar zal 

waarschijnlijk geen invloed hebben op de resultaten van dit 

onderzoek. 

 

Eenheden:   Leerlingen van het 1e,2e,3e,4e leerjaar 

Over het algemeen zijn de leerlingen normaal te noemen in het kader 
van lichamelijke, psychische en culturele kenmerken. 

 Eigenschappen:   Pesten en gepest worden op school 

Technieken:  Empirisch onderzoek, kwantitatief onderzoek, praktijkonderzoek, 

beschrijvend onderzoek, schriftelijke vragenlijst. 

 

Tijdsplanning:  literatuur onderzoek: wk 48 t/m  wk 4 

 Operationalisatie : wk 6 t/m  wk 10 

    Verwerking vragenlijst wk 11 t/m wk 12 

    Afronding onderzoek: wk 13 t/m wk 16 
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6.2. Verantwoording van dimensies naar indicatoren 

 

Tabel 6.1: Stap van eigenschapbegrip naar dimensie naar indicator. 

6.3. Verantwoording van indicatoren naar vragen. 

Indicatoren Vragen Antwoordcategorie 

Frequentie pesters 26.  Pest je zelf wel eens? 1. Ja, Soms                               (Ordinaal) 

2. Ja, veel     

2. Nee, nooit 

Wie pesten 13. Word je gepest door jongens of 

door meisjes? 

 

 

14. Door wie wordt je gepest op 

school? 

1. Alleen door jongens            (Nominaal) 

2. Door jongens en meisjes 

3. Alleen door meisjes 

 

1. Klasgenoten                         (Nominaal) 

2. Leeftijdgenoten uit een andere klas 

3. Leerlingen uit een hogere klas 

4. Leerlingen uit een lagere klas 

Eigenschap Dimensie indicator 

Pesten (op school): “Pesten 

is het systematisch 

uitoefenen van psychische 

en/of fysieke mishandeling 

door een leerling of een 

groep leerlingen van één of 

meer klasgenoten, die niet 

(meer) in staat zijn zichzelf 

te verdedigen” (Dugteren, 

2004, p16; Meer,1997, p4). 

 

Daders Frequentie pesters 

Wie pesten 

Hoeveelheid daders 

schuldgevoel 

Slachtoffers Gepest worden 

Duur pesten 

Openheid 

Verdedigen Bestrijding pesten 

Oorzaken Welke vorm van pesten 

Waarom pestgedrag 

Gevolgen Schoolresultaten 

zelfbeeld 

Persoonlijke omgeving Persoonlijk 

School 

Lokaliseren pestgedrag 

vrienden 

Sportbeoefening Welke sport 

Hoeveel uur 
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Hoeveelheid 

daders 

21. Als je gepest word is de pestkop 

alleen of met meer den één? 

 

 

 

 

27. Wanneer je andere leerlingen pest, 

doe je dat alleen of samen met 

anderen? 

1. Meestal is hij/zij alleen        (Nominaal) 

2. Meestal met tweeën  

3. Meestal met drieën 

4. Meestal met een groep 

 

1. Alleen                                   (Nominaal) 

2. Met iemand anders 

3. Met 2 anderen 

4. We zijn meestal met een groep  

Schuldgevoel 28. Wat voelde je toen je pestte? 1. Ik was bang dat ze me terug (Nominaal) 

zouden pakken  

2. Ik vond het leuk 

3. Ik was bang dat ik straf zou krijgen van 

leraren of mijn ouders 

4. Hij/zij verdiende om gepest te worden 

5. Ik voelde me schuldig 

6. Ik voelde niets 

Gepest worden 12. Word je wel eens gepest? 1. Ja                                         (Nominaal) 

2. Nee 

Duur pesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Hoe vaak ben je dit schooljaar al 

gepest? 

 

 

 

20. Hoe lang duurde het pesten? 

1. Éen of twee keer                          (Ratio) 

2. Een paar keer per maand 

3. Één of twee keer per week 

4. Drie keer per week of vaker 

 

1. Ongeveer 2 dagen                       (Ratio) 

2. Ongeveer een week 

3. Ongeveer een maand 

4. Ongeveer een half jaar 

5. Ongeveer vanaf begin schooljaar 

6. Het duurt al een jaar of langer 

Openheid 22. Heb je iemand verteld dat je op 

school gepest word? 

1. Nee, ik heb het aan niemand(Nominaal) 

Verteld 

2. Ja, aan de mentor 

3. Ja, aan een andere leraar 

4. Ja, aan de vertrouwenspersoon 

5. Ja, aan de schoolleiding 

6. Ja, aan mijn vader of moeder 

7. Ja, aan mijn broer/zus 

8. Ja, aan mijn vrienden 

9. Ja, aan de kindertelefoon 

10. Ja, aan iemand anders namelijk: 
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Bestrijding pesten 10. Heeft Het Hooghuis een 

pestprotocol? 

 

11. Weet je wat er in het pestprotocol 

staat? 

 

 

 

 

 

24. Heeft iemand van de leraren op 

school geprobeerd het pesten te 

stoppen? 

 

 

 

 

 

 

 

25.Wie zou er iets aan het pesten 

moeten doen? 

 

 

 

 

 

 

 

29. Ben je aangesproken op je 

pestgedrag? 

 

 

 

1. Ja                                          (Nominaal) 

2. Nee 

 

1. Ja                                          (Nominaal) 

2. Nee 

 

 

 

 

 

1. Nee, want ze wisten niet dat(Nominaal) 

ik gepest werd 

2. Nee, dat hebben ze niet geprobeerd 

3. Ja, ze hebben dat geprobeerd maar het 

pesten werd erger 

4. Ja, dat hebben ze geprobeerd maar het 

pesten bleef hetzelfde 

5. Ja, ze hebben dat geprobeerd en het 

pesten werd minder 

 

1. Ik zelf                                   (Nominaal) 

2. De mentor 

3. Een andere Leraar 

4. De schoolleiding 

5. Mijn ouders 

6. Mijn Broer/zus 

7. Mijn vrienden 

8. Iemand anders namelijk: 

 

1. Ja, door mijn ouders              (nominaal) 

2. Ja, door mijn leraren 

3. Ja, door mijn vrienden 

4. Nee, nog nooit 

Welke vorm 

pesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Hoe word je gepest op school? 1. Ik werd uitgescholden         (nominaal) 

2. Ik werd buitengesloten 

3. Ik werd geduwd geslagen en geschopt 

4. Er werden dingen van mij afgepakt, 

verstopt of vernield 

5. Er werd over mij geroddeld 

6. Ik werd opgewacht of werd achtervolgd 

na school 

7. Ik moest huiswerk maken of spullen 

afgeven. 

8. Ik kreeg gemene briefjes 

9. Ik werd digitaal gepest (internet, sms) 

10. Anders namelijk: 
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Waarom 

pestgedrag 

15. Waarom wordt je gepest op 

school? 

1. Slechte cijfers                        (nominaal) 

2. Nationaliteit 

3. Gedrag 

4. Thuissituatie 

5. Uiterlijk 

6. Anders namelijk: 

Schoolresultaten 7. Hoe zijn jouw cijfers vergeleken 

met je klasgenoten? 

1. Veel beter dan de meesten      (ordinaal) 

2. Beter dan de meesten 

3. Ongeveer hetzelfde 

4. Slechter dan de meesten 

5. Veel slechter dan de meesten 

Zelfbeeld 9. Denk je wel eens dat leerlingen jou 

minder aardig vinden dan de rest? 

1. Nooit                                       (ordinaal) 

2. Bijna nooit 

3. Soms 

4. Best vaak 

5. Bijna altijd 

Persoonlijk 1. Ben je een jongen of een meisje? 

 

 

3. Waar woon je? 

1. Jongen                                   (nominaal) 

2. Meisje 

 

1. Ravenstein                            (nominaal) 

2. Herpen 

3. Oss 

4. Overlangel/Neerlangel 

5. Haren 

6. Deursen/Dennenburg/Dieden 

7. Wijchen 

8. Megen 

9. Hernen 

10. Reek 

11. Overige 

School 2. In welke leerjaar zit je? 

 

 

 

4. Vind je het op deze school leuk?  

 

 

 

5. Waarom vind je deze school niet 

leuk? 

 

 

 

 

 

 

1. 1e                                              (interval) 

2. 2e 

3. 3e 

4. 4e 

1. Nooit                                       (ordinaal) 

2. Soms 

3. Vaak 

4. Heel vaak 

1. Ik heb geen leuke klas           (nominaal) 

2. Ik vind het niet gezellig op school 

3. De leraren zijn te streng op school 

4. Ik voel me niet op mijn gemak op 

school 

5. Ik heb helemaal geen 

vrienden/vriendinnen op deze school 
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6. Wat vind je van de pauzes op 

school? 

 

1. Erg vervelend                          (ordinaal) 

2. Een beetje vervelend 

3. Niet vervelend, maar ook niet leuk 

4. Leuk 

5. Erg leuk 

Lokaliseren 

pestgedrag 

16.Waar word je op school gepest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ben je buiten deze school ook wel 

eens gepest? 

1. Buiten op het plein                (nominaal) 

2. In de klas 

3. Op de gang of in de hal 

4. Bij de Toiletten 

5. Bij de Fietsenstalling 

6. In de Aula 

7. In de gymzaal 

8. Op internet of telefoon 

9. Ergens anders namelijk: 

 

 

1. Nee, helemaal niet              (nominaal) 

2. Ja, onderweg naar school 

3. Ja, in de buurt waar ik woon 

4. Ja, thuis of bij iemand anders thuis 

5. Ja, bij de sportvereniging 

6. Ja, op Internet of telefoon 

7. Ja, ergens anders namelijk: 

Vrienden 8. Hoeveel goede vrienden of 

vriendinnen heb je in de klas? 

1. Geen                                             (ratio) 

2. Één 

3. 2 – 3 

4. 4 – 5 

5. Meer dan 5  

Welke sport 30. Beoefen je een sport? 

 

 

31. Welke sport beoefen je? 

1. Ja                                          (nominaal) 

2. Nee 

 

1. Tennis                                   (nominaal) 

2. Korfbal 

3. Volleybal 

4. Basketbal 

5. Voetbal 

6. Hockey 

7. Zelfverdediging 

8. Anders namelijk 

Hoeveel uur 32. Hoeveel sport je per week? 1. Minder dan 2 uur                         (ratio) 

2. 2 – 4 uur 

3. 4 – 6 uur 

4. meer dan 6 uur 
 

Tabel 6.2: Stap van indicatoren naar vragen en antwoordcategorieën. 
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6.4. Verantwoording Dimensies 

Dimensie Verantwoording 

Daders Uit de definitie van pesten (op school) in tabel 6.1 word er gesproken 

over “systematisch geweld van een leerling of groep” (Dugteren, 2004, 

p16; Meer,1997, p4). Hierdoor is er een dimensie ‘daders’ ontstaan, 

waardoor er meer duidelijkheid komt rond de daders van pestgen ( op 

school). 

Slachtoffers Uit de definitie van pesten (op school) in tabel 6.1 word er gesproken 

over “ten opzichte van één of meer klasgenoten” (Dugteren, 2004, p16; 

Meer,1997, p4). Hierdoor is er een dimensie ‘slachtoffers’ ontstaan, 

waardoor er meer duidelijkheid komt rond de slachtoffers van pesten 

(op school). 

Verdedigen Uit de definitie van pesten (op school) in tabel 6.1 word er gesproken 

over “niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen” (Dugteren, 2004, 

p16; Meer,1997, p4). Hierdoor is er een dimensie ‘verdedigen’ ontstaan 

waardoor de bestrijding tegen het pesten aan het licht komt binnen de 

school. 

Oorzaken De demensie ‘oorzaken’ is ontstaan doordat het belangrijk is om te 

weten ‘hoe’ het pestprobleem ontstaat. Hierdoor kan er een oplossing 

aangedragen worden om het pestprobleem (gedeeltelijk) op te lossen. 

Gevolgen De demensie ‘gevolgen’ is ontstaan door de waarom vraag op de 

definitie van pesten in tabel 6.1 toe te passen. Waarom worden 

leerlingen gepest en zijn ze niet in staat zichzelf te verdedigen. 

Hierdoor worden de gevolgen zichtbaar van pestgedrag in de 

vragenlijst en in het onderzoek op Het Hooghuis. 

Persoonlijke 

omgeving 

De demensie ‘persoonlijke omgeving’ is gevormd omdat het belangrijk 

is om de achtergrond en omgeving van daders en slachtoffers te 

vergelijken, om zo tot een verband of gedeeltelijke oplossing van het 

pestprobleem te komen. 

Sportbeoefening De demensie ‘sportbeoefening’ is tot stand gekomen door de relatie 

met de sportopleiding en pesten in sport aan te halen. Er word duidelijk 

of dat pesten op school en pesten in een sportomgeving een relatie met 

elkaar hebben. 
 

Tabel 6.3: Dimensie verantwoording 
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6.5. Verantwoording Indicatoren 

Indicatoren Verantwoording 

Frequentie pesters Het is belangrijk om te weten hoeveel er gepest word, om zo 

relaties te kunnen leggen in leeftijd, geslacht, sportbeoefening, 

enz. 

Wie pesten De indicator ‘wie pesten’ is gemaakt om te weten te komen welke 

leerlingen pesten en in welke richting er gepest word. 

Bijvoorbeeld word er gepest in de eigen klas of pesten leerlingen 

van een hoger leerjaar? 

Hoeveelheid daders Om het pestprobleem aan te pakken is er ook inzicht nodig in de 

hoeveelheid daders die tegelijk pesten. Dit om een algemener 

beeld te krijgen en te kijken of dat het een individueel of een 

groepsfenomeen is. 

Schuldgevoel De indicator ‘schuldgevoel’ is ontstaan om te kijken of dat de 

daders schuldgevoelens hebben omdat ze leerlingen pesten. 

Hiermee word geprobeerd de empathie van de daders te lezen. 

Gepest worden Om inzicht te krijgen in het aantal leerlingen dat gepest word. 

Ook word er gekeken of dat er een relatie bestaat tussen leeftijd, 

leerjaar, sportbeoefening, enz. 

Duur pesten Hierbij word gekeken naar de duur van pesten bij de leerlingen, 

om zo te kijken of dat het een tijdelijk of een langdurig probleem 

is. Ook word gekeken naar het aantal keren dat iemand gepest 

word in een bepaalde tijd, om zo de intensiteit van het 

pestprobleem in kaart te brengen. 

Openheid Om te kijken of dat het probleem genoeg besproken word door de 

slachtoffers met anderen. Ook is het van belang als het besproken 

word, met wie dat dan is. Om een duidelijk beeld te krijgen waar 

de slachtoffers hulp zoeken. 

Bestrijding pesten Het bestrijden van pesten is belangrijk, ook is het belangrijk om 

te weten wie volgens de slachtoffers er iets aan het pestprobleem 

doet of moet doen. Word er wel genoeg tegen pesten gedaan 

volgens de slachtoffers? De daders moeten worden aangesproken 

op het pestgedrag, maar gebeurd dit ook? Bij de indicator 

‘bestrijding pesten’ zal dit aan het licht komen. 

Welke vorm van pesten Er zijn vele vormen van pesten die toegepast worden op een 

middelbare school. Het is dan ook van belang om te weten welke 

vormen (het meest) voorkomen op Het Hooghuis. Zo kunnen 

leraren de signalen van deze vormen beter in de gaten houden. 

Waarom pestgedrag Het inzicht van het slachtoffer waarom hij/zij gepest word is een 

belangrijk gegeven. Sommige oorzaken hiervan kunnen 

‘verbeterd’ worden om zo het pestprobleem op te lossen. 

Schoolresultaten Gevolgen van pesterijen kunnen slechte schoolresultaten zijn, 

daarom word er bij deze indicator bekeken hoe de 

schoolresultaten zijn in relatie met daders en slachtoffers en de 

rest van de klas. 

Zelfbeeld Om na te gaan of dat slachtoffers een minder zelfbeeld hebben 

dan pesters of klasgenoten is deze indicator gemaakt. 
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Persoonlijk 

 

 

 

Bij deze indicator word nagegaan of dat pesten in kleine dorpen 

of juist grotere dorpen of steden voorkomt en in hoeverre er 

verschil is tussen voorgaande woonsituaties. 

School De indicator ‘school’ is ontstaan om te kijken of dat leerlingen het 

wel naar de zin hebben op school in relatie met pesten en gepest 

worden. Ook word er gekeken in welk leerjaar de leerlingen zitten 

om een gedifferentieerd beeld te krijgen van de leerlingen op 

school in relatie met het pestprobleem. 

Lokaliseren pestgedrag Deze indicator is ontstaan doordat er veer verschillende plaatsen 

zijn waar gepest kan worden. Het is van belang dat er meer 

duidelijkheid komt over waar de leerlingen gepest worden. Om zo 

de plek van pesten overzichtelijker of controleerbaar te maken. 

Vrienden In paragraaf 2.5.2 word duidelijk dat als je veel vrienden hebt ook 

minder kans hebt gepest te worden. Het onderzoek wil weten of 

dat de leerling veel of weinig vrienden heeft. Om zo deze stelling 

te bevestigen of te verwerpen. 

Welke sport Er is voor deze indicator gekozen omdat de onderzoeker wil 

weten of dat er veel verschillen zijn in wel of niet sportende 

leerlingen en in verschillende sporten in combinatie met pesten en 

gepest worden.  

Hoeveel uur Om een algemener beeld de krijgen van sportende leerlingen is er 

een onderscheid gemaakt van hoeveel uur men aan sport doet. 

Doel hiervan is om te kijken of het aantal uur sporten ook minder 

slachtoffers van pesten herbergt. 
 

Tabel 6.4: Verantwoording indicatoren 

6.6. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is het eigenschapbegrip “pesten (op school)” Vanuit dit eigenschapbegrip zijn 

er dimensies ontstaan. Vanuit deze dimensies zijn er indicatoren ontstaan waaruit de 

antwoordcategorie is ontstaan. Ook de verantwoording van deze stappen om tot een 

vragenlijst te komen is opgenomen in paragraaf 6.4. Hierna is de vragenlijst gemaakt en 

afgenomen op Het Hooghuis te Ravenstein. De vragenlijsten zijn verwerkt met het 

statistiekprogramma SPSS. Hieruit zijn resultaten gekomen die antwoord geven op de 

deelvragen van het praktijkonderzoek. 
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7. Resultaten 

In hoofdstuk 6 is het eigenschapbegrip ‘pesten op school’ geoperationaliseerd, zodat er 

een meetbare vragenlijst is ontstaan. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de 

afgenomen vragenlijst beschreven.  

7.1. Persoonlijke resultaten 

Op Het Hooghuis te Ravenstein hebben 187 leerlingen de vragenlijst afgenomen. Hiervan zijn 

90 leerlingen een jongen en 97 leerlingen een meisje. Uit het onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat er meer meisjes dan jongens op school aanwezig zijn. In figuur 7.1 worden deze 

resultaten weergegeven in een staafdiagram. 

 

           
 

Op Het Hooghuis is er in alle klassen onderzoek gedaan naar pesten op school. In 

onderstaande tabel 7.1 wordt weergegeven hoeveel leerlingen er per leerjaar op school 

aanwezig zijn. 

In welk leerjaar zit je? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1e leerjaar 58 31,0 31,0 31,0 

2e leerjaar 53 28,3 28,3 59,4 

3e leerjaar 29 15,5 15,5 74,9 

4e leerjaar 47 25,1 25,1 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

Tabel 7.1: Frequentie leerlingen per leerjaar. 

 

In tabel 7.1 is te zien dat maar 15,5 procent van het totaal aantal leerlingen uit het 3e leerjaar 

komt. Meer dan de helft 59,4 procent van de leerlingen komt uit het 1e en 2e leerjaar.  
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In onderstaande figuur7.2 zijn tabel 7.1 en figuur 7.1 samengevoegd.  

 
Figuur 7.2: Aantal jongens en meisjes per leerjaar 

 

In figuur 7.2 is duidelijk te zien dat er in het 1e en 2e leerjaar meer jongens dan meisjes zijn in 

tegenstelling tot het 3e en 4e leerjaar waar er juist meer meisjes dan jongens in het leerjaar 

zitten. Op Het Hooghuis Ravenstein leren veel verschillende kinderen uit een weide 

omgeving. In onderstaande figuur 7.3 is de verdeling over het aantal leerlingen per dorp/stad 

te zien. 

 

 

In figuur 7.3 word duidelijk dat het dorp Schaijk de meeste leerlingen levert. Hieronder zijn 3 

woonplaatsen Ravenstein, Herpen en Wijchen die ver boven de rest van de woonplaatsen 

uitschieten qua aantal leerlingen. 
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7.2. School Resultaten 

In deze paragraaf staan de resultaten beschreven van de vragen uit de vragenlijst die over 

school gaan. In onderstaande tabel 7.2 word de tevredenheid over de school weergegeven. 
 

Vind je school leuk? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nooit 5 2,7 2,7 2,7 

Soms 59 31,6 31,6 35,3 

Vaak 105 56,1 56,1 90,4 

Altijd 18 9,6 9,6 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

 

Tabel 7.2: Tevredenheid school 
 

In tabel 7.2 geeft 35,3 procent van de leerlingen aan dat ze school soms of nooit leuk vinden. 

In tegenstelling tot 64,7 procent van de leerlingen die school vaak of altijd leuk vinden. Van 

de 35,3 procent van de leerlingen die school soms of nooit leuk vinden is gevraagd waarom ze 

school niet leuk vinden. Het resultaat hiervan is in onderstaande figuur 7.4 beschreven. 

 

 
Uit figuur 7.4 blijkt dat 50 leerlingen oftewel 26,7 procent van alle leerlingen aangeven dat ze 

de leraren op school te streng vinden. 
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In onderstaande tabel 7.3 word duidelijk wat de mening is van de leerlingen ten opzichte van 

de pauzes op Het Hooghuis Ravenstein. 

 

Wat vind je van de pauzes op school? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Erg vervelend 2 1,1 1,1 1,1 

Een beetje vervelend 6 3,2 3,2 4,3 

Niet vervelen, maar ook niet 

leuk 
19 10,2 10,2 14,5 

Leuk 116 62,0 62,4 76,9 

Erg leuk 43 23,0 23,1 100,0 

Total 186 99,5 100,0  

Missing System 1               0,5   

Total 187 100,0   

Tabel 7.3: Opinie van schoolpauze op Het Hooghuis Ravenstein 

 

In tabel 7.3 is te zien dat 14,5 procent oftewel 27 leerlingen de pauzes op school ‘vervelend’ 

of ‘niet vervelend, maar ook niet leuk’ vind. Hiertegenover staat dat 85 procent oftewel 159 

leerlingen de pauzes op school leuk tot erg leuk vind.  

 

 

 
 

In figuur 7.5 is te zien dat 140 leerlingen oftewel 74,9 procent zich hetzelfde inschat op het 

niveau van klasgenoten. 14,1 procent of 26 leerlingen schatten zich hoger in en denken dat ze 

beter dan de meeste klasgenoten scoren. 10,2 procent oftewel 19 leerlingen denken dat ze 

slechter dan de meeste klasgenoten scoren op de cijferlijst. 
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In tabel 7.4 word weergegeven hoeveel goede vrienden of vriendinnen de leerlingen hebben 

binnen de klas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Tabel 7.4: Frequentie goede vrienden in de klas. 
 

In bovenstaande tabel wordt duidelijk dat 126 leerlingen oftewel 67,4 procent meer dan 5 

goede vrienden in de klas heeft. 31,1 procent of 58 leerlingen hebben 2 tot 5 goede vrienden 

in de klas. 1,6 procent geeft aan geen vrienden te hebben.  

 

 

Het Hooghuis heeft een pestprotocol wat nageleefd wordt. In de onderstaande tabel zijn de 

resultaten weergegeven op de vraag of dat Het Hooghuis een pestprotocol heeft. 

Heeft Het Hooghuis een pestprotocol? 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 120 64,2 64,2 64,2 

Nee 67 35,8 35,8 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

Tabel 7.5: Pestprotocol kennis 

 

In tabel 7.5 geven 120 leerlingen oftewel 64,2 procent aan dat ze weten dat er een 

pestprotocol bestaat op Het Hooghuis. Ruim één derde van de leerlingen geeft aan dat ze geen 

weet hebben van een pestprotocol.  

 

Hoeveel goede vrienden of vriendinnen heb je in de klas? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Geen 3 1,6 1,6 1,6 

2-3 22 11,8 11,8 13,4 

4-5 36 19,3 19,3 32,6 

Meer dan 5 126 67,4 67,4 100,0 

Total 187 100,0 100,0  
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Om duidelijkheid te scheppen over de relatie van kennis van de leerling over het pestprotocol 

en het leerjaar is onderstaande figuur 7.6 gemaakt. 

 

 
Figuur 7.6: kennis van pestprotocol in relatie met het leerjaar van een leerling 

 

 

 

Uit figuur 7.6 kan worden geconcludeerd dat men in het begin van de gehele schoolperiode 

weet dat er een  pestprotocol op school aanwezig is, en daalt naarmate de leerlingen langer op 

school zitten. In onderstaande figuur 7.7 wordt duidelijk dat men nagenoeg alleen in het 1e 

leerjaar kennis heeft over de inhoud van dit pestprotocol. 
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7.3. Resultaten gepest worden 

In onderstaande tabel word het aantal gepeste leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein 

weergegeven. 18 leerlingen oftewel 9,6 procent van de leerlingen geeft aan op school gepest 

te worden. 

 

Word je wel eens gepest? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 18 9,6 9,7 9,7 

Nee 168 89,8 90,3 100,0 

Total 186 99,5 100,0  

Missing System 1                   0,5   

Total 187 100,0   

Tabel 7.6: Frequentie en percentage van gepeste leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein. 

 

Als er in onderstaande figuur 7.8 gekeken word naar het geslacht in relatie tot pestgedrag is er 

een klein verschil te zien. Volgens het onderzoek worden 11 meisjes dat is 10,6 procent van 

het totaal aantal meisjes en 7 jongens gepest dat is 6,3 procent van het totaal aantal jongens. 

Volgens het onderzoek worden meisjes meer gepest dan jongens op Het Hooghuis 

Ravenstein. 
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In figuur 7.9 word duidelijk dat er in het 1e leerjaar 10 leerlingen gepest worden, dit komt 

overeen met 55.5 procent van het totale aantal gepeste leerlingen. Het aantal gepeste 

leerlingen loopt af van 5 gepeste leerlingen in het 2e leerjaar dit komt overeen met 27,7 

procent van het totale aantal gepeste leerlingen naar 1 in het 3e leerjaar (5,5%) en 2 in het 4e 

leerjaar(11%).  

 

In onderstaande figuur word weergegeven wie er op school pesten. Volgens het onderzoek 

pesten klasgenoten van gepeste leerlingen het meest. 14 gepeste leerlingen geven aan dat ze 

gepest worden door klasgenoten. 3 gepeste leerlingen geven aan dat ze gepest worden door 

leeftijdgenoten uit een andere klas en 1 gepeste leerling geeft aan gepest te worden door 

leerlingen uit een hogere klas. 

 
Figuur 7.10: Wie pesten op school 
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In figuur 7.11 wordt weergegeven waarom leerlingen gepest worden.  9 Leerlingen geven aan 

dat uiterlijk de grootste reden is waarom ze gepest worden. Ook het gedrag van gepeste 

leerlingen is een reden om gepest te worden volgens 3 gepeste leerlingen. 2 gepeste leerlingen 

geven aan dat de nationaliteit of huidskleur de reden is waarom ze gepest worden. Als laatste 

zijn er 3 gepeste leerlingen die geen idee hebben waarom ze gepest worden. 

 

In onderstaande tabel 7.8 wordt weergegeven waar dat leerlingen op school gepest worden. 

Totaal is er 23 keer geantwoord waarvan bijna de helft (11 antwoorden, 47,8 procent) 

aangeeft dat er in de klas gepest wordt.  3 leerlingen of 13 procent geven aan dat ze op 

internet of telefoon gepest worden. Ook 3 leerlingen of 13 procent geven aan niet op school 

gepest te worden. 

Waar word je op school gepest? 

  Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buiten op het plein 1 4,3 4,3 

In de klas 11 47,8 52,1 

Op de gang of hal 2 8,8 60,9 

Bij de toiletten 1 4,3 65,2 

In de aula 2 8,8 74,0 

Op internet of telefoon 3 13,0 87,0 

Niet op school 3 13,0 100,0 

Total 23 100,0 
 

 
Total cases 18  

 

Tabel 7.8: Locatie gepest worden op Het Hooghuis Ravenstein. 
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Ben je buiten deze school ook wel eens gepest? 

  
Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nee, helemaal niet 4 20 20 

Ja, Onderweg naar school 4 20 40 

Ja, In de buurt waar ik woon 4 20 60 

Ja, Thuis of bij iemand anders 

thuis 
3 15 75 

Ja, Bij de sportvereniging 2 10 85 

Ja, op internet of telefoon 3 15 100,0 

Total 20 100,0 
 

 
Total cases 18  

 

Tabel 7.9: Locatie pesten buiten school 

 

In bovenstaande tabel 7.9 wordt aangegeven dat leerlingen die gepest worden op school ook 

buiten de school gepest worden. 4 leerlingen oftewel 20 procent wordt alleen op school 

gepest. 20 procent van de gepeste leerlingen wordt onderweg naar school gepest. Ook 20 

procent wordt in de eigen buurt waar de leerlingen wonen gepest.  2 leerlingen geven aan dat 

ze bij de sportvereniging gepest worden en 3 leerlingen geven aan dat ze op internet en 

telefoon gepest worden. 

 

Hoe word je gepest op school? 

  
Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ik werd uitgescholden 8 29,7 29,7 

Ik werd buitengesloten 3                        11,1 40,8 

Ik werd geduwd geslagen en 

geschopt 
3 11,1 51,9 

Er werden dingen van mij afgepakt, 

verstopt of vernield 
1                          3,7 55,6 

Er werd over mij geroddeld 9 33,3 88,9 

Ik werd digitaal gepest (internet, 

sms) 
3                        11,1 100,0 

Total  27 100,0 
 

 
Total cases 18  

 

Tabel 7.10:  Vormen van pesten die word en gebruikt. 
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In tabel 7.10 staat de frequentie van het aantal vormen van pesten die gebruikt worden op Het 

Hooghuis Ravenstein. Volgens het onderzoek steken 2 vormen met kop en schouders er 

bovenuit. Uitschelden word 8 maal genoemd en is goed voor 29,7 procent van het totaal 

aantal gegeven antwoorden. Roddelen wordt zelfs 9 keer genoemd als antwoord en is goed 

voor 33.3 procent van het totale aantal genoemde antwoorden. Ook word buitensluiten 11,1%; 

duwen,slaan en schoppen 11,1%; en digitaal pesten 11.1% genoemd als meest voorkomende 

vormen van pestgedrag.  

 

Hoe vaak ben je dit schooljaar al gepest? 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Één of twee keer 9 4,8 50,0 50,0 

Een paar keer per maand 6 3,2 33,3 83,3 

Een paar keer per week 3 1,6 16,7 100,0 

Total 18 9,6 100,0  

Missing System 169 90,4   

Total 187 100,0   

Tabel 7.11: Frequentie gepest worden. 

 

De frequentie van gepest worden in een schooljaar staat in tabel 7.11 beschreven. 9 leerlingen 

oftewel 50 procent geeft aan maar één of twee keer gepest te zijn in het schooljaar. 6 

leerlingen oftewel 33.3 procent  geeft aan een paar keer per maand gepest te worden en 3 

leerlingen oftewel 16.7 procent word een paar keer per week gepest. 

Hoe lang duurde het pesten? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ongeveer 2 dagen 7 3,7 43,8 43,8 

Ongeveer een week 4 2,1 25,0 68,8 

Ongeveer een maand 2 1,1 12,5 81,2 

Ongeveer een half jaar 1                 0,5 6,2 87,5 

Het duurt al een jaar of langer 2 1,1 12,5 100,0 

Total 16 8,6 100,0  

Missing System 171 91,4   

Total 187 100,0   

Tabel 7.12: Duur van het pesten 

 

In tabel 7.12 is te zien hoe lang er al gepest wordt bij de leerlingen. 2 gepeste leerlingen 

hebben er voor gekozen om deze vraag niet te beantwoorden.  68,8 procent oftewel 11 

leerlingen geven aan dat ze maar 1week of minder gepest zijn. 5 leerlingen oftewel 31,8 

procent van de leerlingen worden al meer dan een maand tot een jaar gepest. 
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Hoe vaak ben je dit schooljaar al gepest? * Hoe lang duurde het pesten? Crosstabulation 

Count        

  Hoe lang duurde het pesten? 

  Ongeveer 2 

dagen 

Ongeveer een 

week 

Ongeveer 

een maand 

Ongeveer 

een half jaar 

Het duurt al een 

jaar of langer Total 

Hoe vaak 

ben je dit 

schooljaar al 

gepest? 

Één of twee 

keer 
6 2 0 0 0 8 

Een paar keer 

per maand 
1 2 1 1 1 6 

Een paar keer 

per week 
0 0 1 0 1 2 

Total 7 4 2 1 2 16 

.  
Tabel 7.13: Frequentie gepest worden in relatie met de duur van het pesten 
 

In bovenstaande tabel 7.13 zijn de tabellen 7.11 en 7.12 samengevoegd. Hierdoor is er 

duidelijkheid ontstaan over de duur in relatie tot de frequentie van pesten. 8 leerlingen oftewel 

44,4 procent van de gepeste leerlingen geven aan dat ze één week of minder gepest werden en 

dat dit maar één of twee keer voorgekomen is. 1 leerling geeft aan één maand een aantal keren 

per week gepest te zijn en 1 leerling geeft aan dat hij/zij een paar keer per week gedurende 

een jaar of langer gepest te zijn. 

 

 

 
Figuur 7.12: Frequentie aantal pesters volgens slachtoffers 

 

 

In figuur 7.12 is de frequentie van het aantal pesters volgens slachtoffers weergegeven. 7 

leerlingen oftewel 38,9 procent geeft aan dat ze door meestal twee pestkoppen gepest worden. 

4 leerlingen oftewel 22,2 procent geeft aan dat de pesters meestal met z’n drieën pesten. 4 

leerlingen oftewel 22,2 procent van de leerlingen geeft aan door een groep van meer dan 4 

personen gepest te worden. Als laatste geven 3 leerlingen aan dat ze gepest worden door één 

persoon, dit is 16,7 procent van de leerlingen die gepest worden. 
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Heb je iemand verteld dat je op school gepest word? 

  
Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nee, ik heb het aan niemand verteld 6 20,7 20,7 

Ja, aan de mentor 3 10,4 31,1 

Ja, aan een andere leraar 1 3,4 34,5 

Ja, aan de vertrouwenspersoon 1 3,4 37,8 

Ja, aan de schoolleiding 1 3,4 41,2 

Ja, aan mijn vader of moeder 6 20,7 61,9 

Ja, aan mijn broer/zus 1 3,7 65,6 

Ja, aan mijn vrienden 9 31,0 96,6 

Ja, aan de kindertelefoon 1 3,4 100,0 

Total 29 100,0  

 Total cases 18   

Tabel 7.14: frequentie van vertellen gepest worden. 

 

In bovenstaande tabel 7.14 wordt duidelijk aan wie gepeste leerlingen het pestprobleem 

vertellen. 9 leerlingen oftewel 31 procent vertelt het pestprobleem aan zijn of haar vrienden. 6 

leerlingen oftewel 20,7 procent verteld het probleem aan zijn of haar ouders/verzorgers. Ook 

zijn er 6 leerlingen oftewel 20,7 procent die juist de problemen aan niemand verteld. 

Opvallend is dat maar 20,6 procent van de leerlingen met het pestprobleem naar mentor, 

vertrouwenspersoon, schoolleiding of andere leraar gaat. 

 
 

In figuur 7.13 staat weergegeven wat de leerlingen doen als ze zien dat er gepest wordt. Ruim 

de meerderheid van de leerlingen 66,2 procent van de 71 leerlingen die deze vraag 

beantwoorden bemoeit zich niet met pestgedrag van anderen. Maar 12 leerlingen oftewel 16,9 

procent van de leerlingen die deze vraag beantwoorden probeert het pesten te stoppen. 
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In figuur 7.14 word de pestpreventie van leraren op Het Hooghuis Ravenstein weergegeven. 

35 leerlingen oftewel 53,8 procent van de totaal 65 leerlingen die deze vraag hebben ingevuld 

vinden dat de pestpreventie van de leraren op Het Hooghuis Ravenstein goed werkt. 16 

leerlingen oftewel 24,6 procent van de leerlingen zegt dat de leraren wel aan pestpreventie 

doen maar dat het niet helpt. 6 leerlingen oftewel 9,2 procent geven aan dat de leraren niets 

geprobeerd hebben om pesten te stoppen. 8 leerlingen oftewel 12,3 procent geeft aan dat de 

leraren helemaal niets van het pesten af wisten.  

Wie zou er iets aan het pesten moeten doen? 

  Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ik zelf 22 19,1 19,1 

De mentor 47 40,9 60,0 

Een andere leraar 13 11,3 71,3 

De schoolleiding 23 20,0 91,3 

Mijn ouders 4 3,5 94,8 

Mijn broer/zus 1 0,9 95,7 

Mijn vrienden 5 4,3 100,0 

Total 115 100,0  

 Total cases 66 
  

Tabel 7.15: Wie moet hulp verlenen bij pesten. 

 

In tabel 7.15 word de mening gevraagd wie er iets aan het pesten zou moeten doen. Totaal 

hebben 66 leerlingen 115 antwoorden gegeven. Uit het onderzoek komt dat 40,9 procent van 

de antwoorden de mentor aanwijst als degene die hulp zou moeten aanbieden bij pestgedrag. 

19,1 procent van de antwoorden gaat naar “ik zelf”. 3,5 procent van de antwoorden gaat naar 

de ouders en tot slot gaat er 4,3 procent naar “mijn vrienden”. Opvallend is dat 72,2 procent 

van de antwoorden naar hulpverleners vanuit de school zelf gaat.  
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7.4. Resultaten van pester zijn. 

In onderstaande tabel 7.16 staat het pestgedrag van leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein 

weergegeven. 19,8 procent van het totale aantal leerlingen op Het Hooghuis pest wel eens dit 

komt overeen met 37 leerlingen. Daarentegen hebben 80,2 procent oftewel 150 leerlingen 

aangegeven dat ze nog nooit gepest hebben. 
 

Pest je zelf wel eens? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja, soms 36 19,3 19,3 19,3 

Ja, veel 1            0,5                  0,5 19,8 

Nee, nooit 150 80,2 80,2 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

 

Tabel 7.16: Frequentie pesten op Het Hooghuis Ravenstein.  
 

In figuur 7.15 word het verschil weergeven van pestgedrag in relatie met het geslacht. Hierin 

is duidelijk te zien dat er meer jongens pestgedrag vertonen dan meisjes. 26,6 procent oftewel 

24 van het totale aantal jongens pest wel eens. 13,4 procent oftewel 13 van het totale aantal 

meisjes pest wel eens. 

 

 
 

 

In figuur 7.16 wordt de relatie van pestgedrag en leerjaren duidelijk. 19 leerlingen die pesten 

komen uit het 1e leerjaar dit is 51,4 procent van het totale aantal pestende leerlingen. In het 

gehele 1e leerjaar wordt er 33,3 procent oftewel door 19 leerlingen gepest.  

11 leerlingen die pesten komen uit het 2e leerjaar dit is 29,7 procent van het totale aantal 

pestende leerlingen. In het gehele 2e leerjaar wordt er 20,7 procent oftewel door 11 leerlingen 

gepest. 
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In onderstaande tabel 7.17 word de relatie tussen gepest worden en zelf pesten weergegeven. 

31 leerlingen die soms zelf wel eens pesten worden zelf niet gepest. 12 leerlingen die gepest 

worden, pesten zelf nooit. Opvallend is dat 6 leerlingen zijn die zelf pesten en gepest worden 

waaronder er 1 leerling is die veel pest. 

 

Word je wel eens gepest? * Pest je zelf wel eens? Crosstabulation 

Count      

  Pest je zelf wel eens? 

  Ja, soms Ja, veel Nee, nooit Total 

Word je wel eens gepest? Ja 5 1 12 18 

Nee 31 0 137 168 

Total 36 1 149 186 

Tabel 7.17: Gepest worden in relatie met zelf pesten. 

 

 
Figuur 7.17: Frequentie aantal pesters volgens daders 
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In figuur 7.17 is de frequentie van het aantal pesters volgens daders weergegeven. 21 

leerlingen oftewel 56,7 procent geeft aan dat ze met iemand anders pesten. 6 leerlingen 16,2 

procent geeft aan dat ze alleen pesten. 4 leerlingen oftewel 10.8 procent pest in een groep en 2 

leerlingen oftewel 5,4 procent pest met 2 anderen. 

 

 
 

In figuur 7.18 staat de frequentie van gevoelens tijdens pestgedrag weergegeven. Opvallend is 

dat 14 leerlingen oftewel 40,0 procent aangeeft dat ze pesten omdat het slachtoffer het 

verdiende om gepest te worden. 22,9 procent oftewel 8 leerlingen geven aan niets te voelen 

tijdens het pesten. 7 leerlingen oftewel 20,0 procent geeft aan zich schuldig te voelen tijdens 

het pesten en 11,4 procent oftewel 4 leerlingen vonden het pesten leuk. 

 

In onderstaande figuur 7.19 wordt de frequentie weergegeven van aangesproken worden op 

pestgedrag van daders. 3 leerlingen oftewel 8,6 procent is door de ouders/verzorgers 

aangesproken op het pestgedrag. 7 leerlingen oftewel 20,0 procent is door de leraren 

aangesproken op het pestgedrag. 1 leerling is door zijn/haar vrienden aangesproken op het 

pestgedrag en maar liefst 24 leerlingen oftewel 68,6 procent is nog nooit aangesproken op zijn 

of haar pestgedrag. 

 

 
Figuur 7.19: Frequentie aangesproken worden op pestgedrag. 
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7.5. Resultaten sportvragen. 

In onderstaande tabel 7.18 worden de resultaten op de vraag beoefen je een sport 

weergegeven. 170 leerlingen oftewel 90,9 procent beoefend een sport. 17 leerlingen sporten 

niet dit komt overeen met 9,1 procent. 

 

Beoefen je een sport? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 170 90,9 90,9 90,9 

Nee 17 9,1 9,1 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

Tabel 7.18: Frequentie sportbeoefening. 

 

In onderstaande tabel 7.19 wordt de relatie met gepest worden en sportbeoefening gelegd. 

Hierin word duidelijk dat 16 leerlingen oftewel 9,5 procent van het totale aantal sportende 

leerlingen gepest word. Ook zijn er 2 leerlingen oftewel 11,8 procent van het totale aantal niet 

sportende leerlingen die gepest worden. 

 

Word je wel eens gepest? * Beoefen je een sport? Crosstabulation 

Count     

  Beoefen je een sport? 

  Ja Nee Total 

Word je wel eens gepest? Ja 16 2 18 

Nee 153 15 168 

Total 169 17 186 

Tabel 7.19: Frequentie gepest worden in relatie met sportbeoefening. 

 

In onderstaande figuur 7.20 wordt de frequentie van sporten die beoefend worden door 

leerlingen duidelijk. 60 leerlingen oftewel 32,1 procent van het totale aantal leerlingen op 

school geeft aan voetbal te beoefenen. Hierna is dansen met 31 leerlingen oftewel 16,6 

procent de meest beoefende sport. Ook paardrijden met 20 leerlingen oftewel 10,7 procent en 

tennis met 16 leerlingen oftewel 8,5 procent zijn sporten die relatief veel beoefend worden 

door leerlingen van Het Hooghuis Ravenstein. 
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In tabel 7.20 wordt de relatie tussen sportbeoefening en gepest worden duidelijk.  De sport 

volleybal heeft 2 van de 8 leerlingen die gepest worden, wat neer komt op 25 procent van de 

leerlingen die volleybal beoefenen worden gepest. Badminton heeft 1 gepeste leerling. Totaal 

spelen er 5 leerlingen badminton, het komt er dus op neer dat 20 procent van de leerlingen 

gepest word bij het beoefenen van badminton. Het meeste aantal gepeste kinderen per sport is 

voetbal. Er beoefenen in totaal 60 leerlingen voetbal. 10 procent van de leerlingen die 

voetballen worden ook gepest. 
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Welke sport beoefen je? * Word je wel eens gepest? Crosstabulation 

Count 
     

 
 Word je wel 

eens gepest?  

  Ja Nee Total % gepest worden 

Welke sport beoefen je? Tennis 2 14 16 12,5 

Korfbal 1 7 8 12,5 

Volleybal 2 6 8 25,0 

Basketbal 0 3 3 0,0 

Voetbal 6 54 60 10,0 

Hockey 0 3 3 0,0 

Zelfverdediging 0 4 4 0,0 

Paardrijden 1 18 19 5,3 

Zwemmen 0 4 4 0,0 

Badminton 1 4 5 20,0 

Dansen 1 16 17 5,8 

Rugby 0 1 1 0,0 

Fitness 1 8 9 11,1 

Tafeltennis 0 4 4 0,0 

Waterpolo 0 1 1 0,0 

Ijshockey 0 1 1 0,0 

Fietscross 0 1 1 0,0 

Handboogschieten 0 1 1 0,0 

Honkbal 0 1 1 0,0 

Klimsport 0 1 1 0,0 

Acrogym 0 1 1 0,0 

Total 15 153 168  

Tabel 7.20: Sportbeoefening in relatie met gepest worden. 

 

In tabel 7.20 werd er gekeken naar de relatie van sportbeoefening en gepest worden. In 

onderstaande tabel 7.21 wordt ’gepest worden’ vervangen door ‘zelf pesten’. Opvallend is dat 

2 van de 3 leerlingen die basketbal spelen pesten, wat overeen komt met 66.6 procent.  Bij de 

sport voetbal zijn de meeste leerlingen die pesten. 12 leerlingen oftewel 21,1 procent van het 

totale aantal leerlingen die voetbal beoefenen pest wel eens. 5 leerlingen pesten die 

paardrijden beoefenen, dat is 26,3 procent van het totale aantal leerlingen die paardrijden. 

Opvallen is dat zowel zelfverdediging als zwemmen en tafeltennis 2 van de totaal 4 leerlingen 

wel eens pest. Het percentage van pestende leerlingen ligt op 50 procent. 
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Welke sport beoefen je? * Pest je zelf wel eens? Crosstabulation 

Count 
      

 
 Pest je zelf wel 

eens?  

  

Ja, soms Ja, veel Nee, nooit Total 

% pester in de 

sport 

Welke sport beoefen je? Tennis 4 0 12 16 25,0 

Korfbal 2 0 6 8 25,0 

Volleybal 1 0 7 8 12,5 

Basketbal 2 0 1 3 66,6 

Voetbal 12 1 47 60 21,1 

Hockey 0 0 3 3 0,0 

Zelfverdediging 2 0 2 4 50,0 

Paardrijden 5 0 14 19 26,3 

Zwemmen 2 0 2 4 50,0 

Badminton 1 0 5 6 16,6 

Dansen 1 0 16 17 5,8 

Rugby 0 0 1 1 0,0 

Fitness 0 0 9 9 0,0 

Tafeltennis 2 0 2 4 50,0 

Waterpolo 0 0 1 1 0,0 

Ijshockey 0 0 1 1 0,0 

Fietscross 0 0 1 1 0,0 

Handboogschieten 0 0 1 1 0,0 

Honkbal 0 0 1 1 0,0 

Klimsport 0 0 1 1 0,0 

Acrogym 0 0 1 1 0,0 

Total 34 1 131 169  

 

Tabel 7.21: Sportbeoefening in relatie met pester zijn. 
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In onderstaande tabel 7.22 wordt duidelijk hoeveel uur de leerlingen sporten. Wat opvalt is 

dat 95,8 procent van de sportende leerlingen  minimaal 2 tot 4 uur sporten en dat 62,5 procent 

van de sportende leerlingen minimaal 4 tot 6 uur sport per week. 

 

Hoeveel sport je per week? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Minder dan 2 uur 7 3,7 4,2 4,2 

2-4 uur 56 29,9 33,3 37,5 

4-6 uur 56 29,9 33,3 70,8 

Meer dan 6 uur 49 26,2 29,2 100,0 

Total 168 89,8 100,0  

Missing System 19 10,2   

Total 187 100,0   

Tabel 7.22: Frequentie uren sport per week. 

 

In tabel 7.23 word de relatie gelegd tussen het aantal uren sport per week en het gepest 

worden. Opvallen is dat de frequentie van de aantal uren sportbeoefening bijna geen invloed 

heeft op het slachtofferschap van gepeste leerlingen. In elke antwoordcategorie zitten 

minimaal 8,2 procent en maximaal 14,3 procent van de gepeste leerlingen. 6 leerlingen van de 

totaal 56 leerlingen die 2 tot 4 uur in de week sporten word wel eens gepest dat is 10,7 

procent van 56 leerlingen. Maar 1 leerling word gepest die minder dan 2 uur in de week sport, 

maar omdat er maar in totaal 7 leerlingen minder dan 2 uur sporten in de week is het 

percentage 14,3 procent. 

 

Hoeveel sport je per week? * Word je wel eens gepest? Crosstabulation 

Count    

  Word je wel eens gepest? 
 

  Ja Nee Total 
  % gepest 

Hoeveel sport je 

per week? 

Minder dan 2 uur 1 6 7        14,3 

2-4 uur 6 50 56        10,7 

4-6 uur 5 50 55          9,1 

Meer dan 6 uur 4 45 49          8,2 

Total 16 151 167  

Tabel 7.23: Frequentie uren sport per week in relatie met gepest worden.  
 

In tabel 7.24 wordt de relatie van uren per week sport en zelf pesten duidelijk. 2 leerlingen 

pesten soms en sporten zelf minder dan 2 uur in de week. 28,6 procent van het totaal aantal 

leerlingen dat minder dan 2 uur sport in de week pest wel eens. 56 leerlingen sporten tussen 

de 4 en 6 uur in de week, hiervan pesten soms 16 leerlingen dit komt overeen met 28,6 

procent van het totale aantal leerlingen die 4 tot 6 uur in de week sporten. 
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Hoeveel sport je per week? * Pest je zelf wel eens? Crosstabulation 

Count    

  Pest je zelf wel eens? 
 

  Ja, soms Ja, veel Nee, nooit Total 
 % zelf pesten 

Hoeveel sport je 

per week? 

Minder dan 2 uur 2 0 5 7          28,6 

2-4 uur 8 0 48 56          14,3 

4-6 uur 16 0 40 56          28,6 

Meer dan 6 uur 8 1 40 49          16,3 

Total 34 1 133 168  

 

Tabel 7.24: Frequentie  uren sport in relatie met pestgedrag daders. 

 

7.6. Samenvatting 

In dit hoofdstuk werden de resultaten weergegeven die uit de geoperationaliseerde vragenlijst 

kwamen. De vragenlijst is ingevuld op Het Hooghuis Ravenstein door 187 leerlingen uit het 

1e,2e,3e,4e leerjaar. De resultaten waren onderverdeeld in persoonlijke resultaten, resultaten 

over school, resultaten van gepest worden, resultaten van pester zijn en resultaten van 

sportvragen. Het hoofdstuk resultaten heeft als doel om de deelvragen van het praktisch 

onderzoek te beantwoorden. 
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8. Conclusies 

In hoofdstuk zeven zijn de resultaten beschreven van het praktijkonderzoek pestgedrag 

op school. In dit hoofdstuk zal er getracht worden om concreet en duidelijk de 

vraagstelling te beantwoorden. Dit zal gebeuren door middel van het beantwoorden van 

de deelvragen die hieronder in de probleemstelling staan beschreven. Er wordt per 

deelvraag een beknopt antwoord gegeven. Bronnen uit het literatuur en 

praktijkonderzoek zullen gebruikt worden om de deelvragen te beantwoorden. 

 

Onderzoeksplan “pesten op school”: 

 

 
 

 

Probleemstelling: 

 

Doelstelling: 
Inzicht krijgen in het pestgedrag van leerlingen op Het Hooghuis te Ravenstein, waardoor er een 

lessenreeks opgesteld kan worden voor de lessen LO die toegespitst is op de behoeften van de 
leerlingen, waardoor er meer begrip komt voor het pestprobleem. 

 

Vraagstelling:  

Hoe kan men inzicht krijgen in het pestgedrag van leerlingen en wat is de inhoud van een 

lessenreeks LO waarmee er meer begrip word gecreëerd tegen het pestprobleem? 

 

Deelvragen: 
(literatuuronderzoek) 

 Wat is pesten? 

 Wat zijn de oorzaken en gevolgen van pesten en gepest worden? 

 Welke oplossingen zijn er om pesten tegen te gaan? 

 Wat doet Het Hooghuis te Ravenstein tegen het pestprobleem? 

 In welke levensfase zitten de leerlingen van Het Hooghuis? 

 Heeft de groepsontwikkeling invloed op pesten en gepest worden? 
 

 

 (praktijkonderzoek) 

 Hoeveel leerlingen worden op Het Hooghuis gepest? 

 In welk leerjaar word het meest gepest? 

 Wie pesten op school? 

 Waar wordt op school het meest gepest? 

 Welke vorm van pesten komt het meeste voor op Het Hooghuis? 

 Aan wie vertellen slachtoffers van pesten het pestprobleem op Het Hooghuis Ravenstein? 

 Wat doen de leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein als ze zien dat er gepest wordt? 

 Hoeveel leerlingen pesten op Het Hooghuis Ravenstein? 
 Hoeveel leerlingen worden er op Het Hooghuis aangesproken op zijn/haar pestgedrag? 

 Hoeveel leerlingen worden gepest die op een sport zitten? 

 In welke sport zijn het meest pestende/gepeste leerlingen? 
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8.1. Conclusies deelvragen literatuuronderzoek. 

In deze paragraaf worden de conclusies gegeven op de deelvragen die uit het 

literatuuronderzoek komen.  

8.1.1. Wat is pesten? 

"Pesten op school is ‘het op systematische wijze toepassen van lichamelijk, geestelijk of 

seksueel geweld door een of meer leerlingen ten opzichte van meestal een klasgenoot die niet 

(meer) in staat is zichzelf te verdedigen’. (Meer, 2002, p10)“ 

 

Of mooier geformuleerd: 

“Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een 

leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn 

zichzelf te verdedigen. (Dugteren, 2004, p16; Meer,1997, p4)” 

(paragraaf 2.1) 

 

8.1.2. Wat zijn de oorzaken van pesten en gepest worden? 

Oorzaken pester zijn: 

 Gebrek aan warmte en betrokkenheid van ouders ten opzichte van het 

kind.(Olweus,1992; Meer, 2002) 

 Toelaten van agressief gedrag in de opvoeding. (Olweus,1992; Meer, 2002) 

 De mate waarin machtsmiddelen worden gebruikt in de opvoeding. Men kan hierbij 

denken aan het mishandelen van eigen kinderen. (Olweus,1992; Meer, 2002) 

 De mate waarin ouders toezicht houden op het eigen kind. (Olweus,1992) 

 De problemen in een gezin kunnen invloed hebben op het pestgedrag van kinderen. 

(Olweus,1992) 

 Het moeten concurreren met broers of zussen kan leiden tot pestgedrag bij 

kinderen.(Meer 2002) 

 Het kijken naar of spelen van gewelddadige computerspelletjes en tv-programma’s. 

(Meer, 2002) 

 Fout voorbeeldgedrag van ouders of andere rolmodellen voor kinderen. (Meer, 2002) 

 Kinderen kunnen de slachtofferrol verruilen in een nieuwe situatie naar een daderrol. 

(Meer, 2002) 

 Kinderen kunnen lijden aan een psychiatrische aandoening. ( Meer, 2002) 

 Negatieve eigenschappen in de leefomgeving zoals veel geweld, vandalisme en 

criminaliteit vergroten de kans op pestgedrag bij kinderen. (Junger-Tas & Van 

Kesteren, 1999; Meer, 2002; Olweus, 2002) 

 Een verstoord evenwicht in klas of groep kan de orde verstoren met als gevolg dat er 

pestgedrag kan ontstaan als de agressie niet op een positieve manier naar buiten 

komt.(Meer, 2002) 

 

(paragraaf 2.7) 
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Oorzaken gepest worden: 

 Het vaak kwetsbaar zijn of kwetsbaar opstellen van slachtoffers, daders zien dit als 

signaal om ongestoord te pesten en macht te verkrijgen binnen een klas of groep. 

(Elkerbout en van Lierop, 2004; Perry, 1999; Allport, 1978 in Meer, 1988) 

 Geen optimale thuissituatie kan een oorzaak zijn van gepest worden, omdat kinderen 

veranderen of zich niet normaal gedragen binnen een groep. (Elkerbout en Lierop, 

2004; Meer, 2002) 

 Het afwijken van het normale patroon binnen een klas of groep. (Allport, 1978 in 

Meer, 1988) 

 De frustratie van een groep die niet afgereageerd kan worden op de juiste persoon die 

bereikbaar is word afgereageerd op een persoon die wel bereikbaar is binnen een klas 

of groep. ( Allport 1978 in Meer, 1988) 

 Als een kind al eens eerder in zijn of haar voorgeschiedenis gepest is heeft hij/zij een 

grote kans om in een nieuwe klas of groep ook gepest te worden. (Allport, 1978 in 

Meer, 1988) 

 Kinderen kunnen lijden aan een psychiatrische aandoening. (Meer, 2002) 

 Een verstoord evenwicht in klas of groep kan de orde verstoren met als gevolg dat er 

pestgedrag kan ontstaan als de agressie niet op een positieve manier naar buiten 

komt.(Meer, 2002) 

 

(paragraaf 2.7) 

8.1.3. Wat zijn de gevolgen van pesten en gepest worden? 

Gevolgen daders van pestgedrag: 

 Daders kunnen in een sociaal isolement raken, doordat de dader denkt dat hij vrienden 

heeft, maar in werkelijkheid niet zo is. (Olweus, 1993) 

 De sociale vaardigheden worden niet of nauwelijks ontwikkeld, waardoor er later 

problemen komen op dit gebied. (Olweus, 1993) 

 Er wordt vaker delinquent gedrag vertoond. (Olweus, 1993) 

 Men heeft vaker last van een depressie. (Olweus, 1993) 

 Op latere leeftijd zullen daders nog steeds op een negatieve manier macht blijven 

uitoefenen op mensen. (Fekkes,2005; Strassen Berger, 2007 in Sji, 2009) 

 Vaker op latere leeftijd asociaal en crimineel gedrag vertonen. (Fekkes,2005; Strassen 

Berger, 2007 in Sji, 2009) 

 Relatief meer alcohol gebruik en meer zelfdodingen dan bij kinderen die niet pesten. 

(Fekkes,2005; Strassen Berger, 2007 in Sji, 2009) 

 Meisjes die pesten hebben later grotere kans om bij huiselijk geweld betrokken te 

raken. (Fekkes,2005; Strassen Berger, 2007 in Sji, 2009) 

 Jongens die pesten raken vaker betrokken bij vechtpartijen. (Fekkes,2005; Strassen 

Berger, 2007 in Sji, 2009) 

 Het nageslacht van pestende kinderen blijken vaker problematisch gedrag te vertonen 

dan nageslacht van niet pestende kinderen. (Fekkes,2005; Strassen Berger, 2007 in Sji, 

2009) 

 

(paragraaf 2.8) 
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Gevolgen slachtoffers gepest worden: 

 Last hebben van lichamelijke klachten. Blauwe plekken, krabbels, kapotte kleding of 

spullen maar ook somatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid en 

misselijkheid komen veel voor.(Meer, 2002; Dugteren, 2004; Sociaalemotioneel, 

2009) 

 De cognitieve ontwikkeling is niet optimaal, omdat er steeds afleiding van pestgedrag 

van daders. (Meer, 2002) 

 Ontwikkeling van een negatief zelfbeeld. (Meer,2002) 

 Angst om naar school te gaan, waardoor het kind veel verzuimd.(Dugteren, 2004; 

Meer 2002) 

 Onzekerheid in onderlinge relaties en zich eenzaam voelen, waardoor het kind in een 

sociaal isolement komt. Hierdoor kan er een aantasting van de sociale vaardigheden 

plaatsvinden. (Sociaalemotioneel, 2009) 

 Weinig vrienden hebben of weinig contact hebben met leeftijdgenoten. (Meer, 2002) 

 Schoolprestaties kunnen sterk verminderen door een 

concentratiestoornis.(Sociaalemotioneel, 2009) 

 Nachtmerries, slapeloosheid en bedplassen kunnen gevolgen zijn van gepest worden. 

(Dugteren,2004 ;Meer, 2002) 

 Het last hebben van Geestelijke klachten zoals faalangst, depressies, eetstoornissen, 

zelfverminking, zelfmoordgedachten en pogingen.(Dugteren, 2004; Fekkes, 2005; 

Meer, 2002) 

 Tot slot kunnen ook relatie en seksuele problemen gevolgen zijn van gepest worden. 

(Meer, 2002) 

 

(paragraaf 2.8) 

 

Gevolgen voor omstanders van pesten: 

 Het veroorzaakt afleiding in een groep of klas waardoor (school) prestaties en sfeer 

niet positief beïnvloed worden.  

 Omstanders geloven op den duur dat het pesten gerechtvaardigd is omdat niemand 

ingrijpt. 

 Angst om zelf slachtoffer van pestgedrag te worden. 

 Vaker niet aanwezig om problemen in de groep of klas te ‘ontlopen’. 

 Sociale vaardigheden in de vorm van geen eigen mening durven te hebben kan een 

gevolg zijn. 

 Schuldgevoelens voor het niet helpen van het slachtoffer. 

 Door omgang met dader is er een kans dat men zelf ook dader wordt. 

 

(paragraaf 2.8) 

8.1.4. Welke oplossingen zijn er om pesten tegen te gaan? 

De vijfsporenaanpak van Van der Meer (1997) wordt door meerdere instanties gevolgd, en 

ook Het Hooghuis Ravenstein volgt deze aanpak. In deze aanpak worden alle betrokken 

partijen namelijk slachtoffer, dader, omstanders, leraren en ouders (zie paragraaf 2.5) die met 

pesten te maken krijgen ondersteund en begeleid (zie paragraaf 3.2).  
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Deze betrokken partijen moeten bewust gemaakt worden over het pestprobleem om meer 

begrip te creëren. Zo ontstaat er een cultuur die van mening is dat pesten niet juist is en er 

actie ondernomen moet worden voor iedere betrokken partij om het te verminderen of te 

stoppen. 

De pester wordt bestraft en worden er gesprekken gevoerd over oorzaak van het pestgedrag. 

Er worden afspraken gemaakt over het pestgedrag. Ouders worden ingelicht over gedrag van 

de leerling. Als laatste hulpmiddel kan er een sociale vaardigheidstraining gevolgd worden. 

Wanneer dit alles niet geholpen heeft kan men er voor kiezen om de dader te schorsen of van 

school te sturen. (Meer, 1997) 

 

Het slachtoffer moet bewust gemaakt worden dat niet alleen zij gepest worden en dat het met 

zijn/haar probleem terecht kan bij ouders, vrienden, leraren en vertrouwenspersonen op school 

en thuis. Sociale vaardigheden kunnen verbeterd worden door lid te worden van een 

sportvereniging of door een sociale vaardigheidstraining te volgen. (Meer 1997; 

Pestenopschool, 2009) 

 

De zwijgende middengroep (omstanders) moet gemobiliseerd worden door het verschaffen 

van informatie rond het onderwerp pesten en worden betrokken bij het oplossen van het 

pestprobleem. 

Ouders en leraren moeten op de hoogte zijn van de mogelijke oplossingen van het 

pestprobleem en hoe de school hiermee omgaat. Als men pesten signaleert moet men ook de 

school inlichten en vise versa zodat er directe verbinding is tussen school en thuis. 

Het signaleren van het pesten moet voor iedere betrokken partij duidelijk zijn. Dit kan door 

middel van het organiseren van informatie/discussie avonden.(Meer, 1997)(paragraaf 3.2) 

 

Ook Dan Olweus (1986) heeft een interventieprogramma ontwikkeld en lijkt erg op de 

vijfsporenaanpak van Van der Meer (1997). Uit dit programma zal de toegevoegde waarde 

aan dit onderzoek beschreven worden. 

Olweus heeft het over het verbeteren van controle van leraren tijdens de pauzes om zo pesten 

snel te kunnen signaleren en daders geen kans te laten om te kunnen pesten. Ook in de klas 

kunnen er klassenregels tegen pesten opgesteld worden, zodat er sociale controle van deze 

regels binnen de klas plaats gaat vinden. Het coöperatief leren moet worden bevorderd zodat 

iedere leerling binnen de klas met elkaar leert omgaan en er dus meer begrip voor elkaar 

krijgt. Ook is het van belang om alleen aan positieve activiteiten aandacht te schenken zodat 

er een positieve sfeer in de klas aanwezig is. Als laatste kan men ‘neutrale’ leerlingen 

inschakelen om het pesten te verminderen. (Olweus, 1986) (paragraaf 3.3) 

 

Attitudes moeten veranderd worden ten aanzien van het pestgedrag. Dit geldt voor alle 

betrokken partijen. Er wordt in paragraaf 2.5.1 beschreven hoe de attitudes veranderd moeten 

worden. Er wordt onderscheid gemaakt in drie strategieën: de empirisch-rationele strategie, de 

machts- of dwangstrategie en de normatief- heropvoedende strategie. De attituden worden 

alleen veranderd als alle strategieën tegelijkertijd worden toegepast. (Meer, 1997) 

(paragraaf 3.4) 
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8.1.5. Wat doet Het Hooghuis te Ravenstein tegen het pestprobleem? 

Het Hooghuis Ravenstein heeft een zorgplan waarin het pestprotocol is opgenomen. Hierin 

wordt de vijfsporenaanpak van Van der Meer (2002) gevolgd. Men kan terecht bij de 

vertrouwenspersoon om te praten over het pestprobleem en wordt er een weg gekozen om tot 

een oplossing van het probleem te komen. 
(Paragraaf 1.4; 1.5) 

 

Het Hooghuis Ravenstein probeert langs de vijfsporenaanpak het pestprobleem te voorkomen 

en te bestrijden. 

 

 Steun bieden aan de leerling die gepest wordt. 

 

 er achter proberen te komen hoe erg het is en het probleem serieus nemen 

 met de leerling overleggen welke mogelijke oplossingen er zijn 

 de leerling steunen bij het werken aan oplossingen 

 zo nodig zorgen voor deskundige hulp, bijv. sociale vaardigheidstraining 

 

 Steun bieden aan de leerling die pest 

       

 met hem/haar bespreken wat pesten voor een ander betekent 

 met hem/haar bespreken hoe het pestgedrag om te bouwen is naar een positiever 

gedrag 

 zo nodig zorgen voor deskundige hulp, bijv. sociale vaardigheidstraining  

          

 De middengroep wordt betrokken bij de oplossingen van het pestprobleem 

        

 met andere leerlingen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij 

 in de introductieweek gebruik maken van een educatief toneelspel: “Carmen als 

zondebok” 

 met hen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen 

bijdragen aan die oplossingen 

 werken aan oplossingen waarbij leerlingen zelf een actieve rol spelen 

 

 De school zelf 

 

 geeft informatie aan teamleiders, mentoren en docenten over pesten als algemeen 

verschijnsel en over het aanpakken van pesten in de eigen klas en op school 

 zorgt voor een algemeen beleid van de school rond veiligheid en pesten waar de 

hele school bij betrokken is.  (project de veilige school) 

 

 De ouders steunen 

 

 ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen 

 informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden 

aangepakt 

 in samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken 

 zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning 

 

(Paragraaf 3.2; Locatiegids Ravenstein, 2008) 
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Uit het praktijkonderzoek blijkt dat 53,8 procent van de leerlingen vind dat de pestpreventie 

van de leraren op Het Hooghuis Ravenstein goed werkt. 24,6 procent van de leerlingen geeft 

aan dat er wel aan pestpreventie gedaan wordt maar niet helpt en 9,2 procent geeft aan dat 

leraren niets hebben geprobeerd om het pesten te stoppen. Ook een gegeven is dat 8 leerlingen 

aangaven (12,3%) dat de leraren van het pestprobleem niets af wisten. (figuur 7.14)  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat 78,4 procent van de leerlingen vind dat er door leraren 

aan pestpreventie gedaan wordt waarvan 53,8 procent succesvol is. 

8.1.6. In welke levensfase zitten de leerlingen van Het Hooghuis? 

Volgens Verhulst (2005) zitten de middelbare schoolleerlingen “in de adolescentie, deze 

begint met de puberteit en eindigt met de volwassenheid, meestal rond het achttiende of 

negentiende levensjaar.” 

 

 De term adolescentie moet onderscheiden worden van de term puberteit. Met puberteit 

wordt de rijping van de seksuele functies bedoeld. Dit is de periode waarin het kind 

veranderd van onrijp persoon naar het in staat zijn zich voort te kunnen planten. De 

aanvang van de puberteit markeert het begin van de adolescentie.(Verhulst, 2005) 

 In de adolescentie zijn er verschillende veranderingen die de leerlingen ondergaan. 

Het lichaam veranderd door de aanmaak van hormonen door de hypofyse. De 

geslachtsklieren worden aangezet tot hormoonproductie waardoor er lichamelijke 

veranderingen optreden.(Verhulst, 2005) 

 Het cognitieve denkvermogen van de leerlingen veranderd in de adolescentie. Volgens 

Piaget kunnen kinderen naar mate ze  ouder worden ook steeds ingewikkeldere 

problemen oplossen. De leerlingen zitten in de formeel-operationele fase waar de 

metacognitieve vaardigheden en het abstracte denken ontstaat. De leerlingen kunnen 

in deze fase, denken over mogelijkheden, denken door hypothesen, vooruit denken, 

denken over het denken en denken voorbij eerdere grenzen. Ook het egocentrisme net 

als het onderscheiden van eigen en andermans standpunt is nieuw in deze fase. 

 Op sociaal emotionele vlak veranderen de leerlingen, het vermogen tot introspectie 

(zelfreflectie) en de veranderde betekenis die relaties krijgen veranderd ook het 

zelfbeeld in de adolescentie. Het vermogen tot zelfreflectie neemt toe en later in de 

adolescentie kan men tegenstrijdigheden herkennen en dit ook als kenmerk zien. Het 

wederzijds begrip ontwikkelt zich en er is een behoefte om innerlijke gevoelens er 

ervaringen niet met ouders maar met leeftijdsgenoten te delen.(Coleman & Hendry, 

1990 in Verhulst, 2005) 

 Verhulst (2005) geeft ook aan dat er behoefte ontstaat voor vriendschappen en 

intimiteiten. Trouw en loyaliteit spelen een grote rol hierin. Later in de adolescentie 

ontstaat het vermogen om meerdere vriendschappen te onderhouden zonder de 

extreme exclusiviteit van vriendschappen in de eerste fase van de adolescentie. 

(Verhulst, 2005) 

8.1.7. Heeft de groepsontwikkeling invloed op pesten en gepest worden? 

 Groepen eisen van de leden dat zij zich gedragen en denken volgens voorgeschreven 

regels. Deze druk kan zowel afkeuring als aanmoediging van gedrag betreffen. 

Waardoor pestgedrag ontstaat. (Verhulst, 2005) 
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 In de Stormfase is de groep nog steeds bezig allerlei zaken te regelen. Er zijn allerlei 

conflicten binnen de groep. Er is competitie en machtsstrijd. Meningen lopen uiteen en 

er ontstaat weerstand tegen de leider. (Wijsman, 2001) Waardoor er op deze manier 

pestgedrag tegen klasgenoten kan ontstaan.  

 Van der Meer (2002) heeft het over de oriëntatiefase waarin leerlingen zich onzeker 

voelen en zich op de vlakte houden. Leerlingen kunnen zelfs nerveus of angstig zijn 

wat zich kan vertalen in stoer gedrag met als uitkomst dat er gepest wordt. (Meer, 

2002) 

 Van der Meer (2002) heeft het in de strijd om de macht fase over het testen van elkaar 

en opener worden in de groep. De leerlingen kijken in hoeverre ze kunnen gaan, waar 

de grenzen liggen. Pesten is een manier om macht te krijgen en dus zal in deze fase 

veelal gepest worden. (Meer, 2002) 

8.2. Conclusies deelvragen praktijkonderzoek. 

In deze paragraaf worden de conclusies gegeven op de deelvragen die uit het 

praktijkonderzoek komen. 

8.2.1. Hoeveel leerlingen worden op Het Hooghuis gepest? 

Op Het Hooghuis Ravenstein geven 18 leerlingen aan dat ze gepest worden. Dat is 9,6 procent 

van het totale aantal leerlingen.(tabel 7.6) 

 

Maar als er gekeken wordt naar het aantal keren dat men gepest word en de duur van het 

pesten in tabel 7.13. Kan er geconcludeerd worden dat 6 leerlingen aangeven dat ze maar één 

of twee keer gepest zijn met de duur van ongeveer 2 dagen in dit schooljaar waarin 8 maanden 

verstreken zijn. Dit wordt als plagen gezien omdat in de definitie die gebruikt wordt in deze 

scriptie duidelijk naar voren komt dat pesten systematisch is en plagen incidenteel. 

De conclusie is dan ook dat er op Het Hooghuis Ravenstein 12 leerlingen zijn die gepest 

worden wat overeen komt met 6,4 procent van het totaal aantal leerlingen. (Tabel 7.13) 

 

In paragraaf 2.1 komt uit het onderzoek van ter boght, van Dorsselaer, & Vollebergh in 2003 

dat er gebleken is dat ongeveer 9,4 procent van de kinderen in het voortgezet onderwijs wel 

eens slachtoffer van pestgedrag is geweest. Uit het praktijk onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat er op Het Hooghuis Ravenstein 3 procent minder gepest wordt dan gemiddeld op 

andere scholen.  

 

Overige conclusies: 

Als er naar het geslacht in relatie tot pestgedrag gekeken wordt dan is er een klein verschil te 

zien. Volgens het onderzoek worden 11 meisjes dat is 10,6 procent van het totaal aantal 

meisjes en 7 jongens gepest dat is 6,3 procent van het totaal aantal jongens. Volgens het 

onderzoek worden meisjes meer gepest dan jongens op Het Hooghuis Ravenstein. 

8.2.2. In welk leerjaar word het meest gepest? 

In figuur 7.9 word duidelijk dat er in het 1e leerjaar 10 leerlingen gepest worden, dit komt 

overeen met 55.5 procent van het totale aantal gepeste leerlingen. Het aantal gepeste 

leerlingen loopt af van 5 gepeste leerlingen in het 2e leerjaar dit komt overeen met 27,7 

procent van het totale aantal gepeste leerlingen naar 1 in het 3e leerjaar (5,5%) en 2 in het 4e 
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leerjaar(11%). Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat in het 1e leerjaar het meest 

gepest wordt. Opmerkelijk is wel dat de onderbouw ( leerjaar 1 en 2) 83,2 procent van de 

gepeste kinderen van de totale school herbergt. (Figuur 7.9) 

8.2.3. Wie pesten op school? 

 Als er gekeken wordt naar geslacht in relatie met pestgedrag dan kan er geconcludeerd 

worden dat 24 jongens oftewel 26,6 procent van het totaal aantal jongens wel eens of 

veel pest. 13,4 procent oftewel 13 van het totale aantal meisjes pest wel eens. 

 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat jongens duidelijk meer pestgedrag 

vertonen dan meisjes op Het Hooghuis Ravenstein. (Figuur 7.15) 

 

 In figuur 7.10 wordt in een cirkeldiagram door slachtoffers aangegeven door wie ze 

gepest worden. 14 leerlingen geven aan dat ze gepest worden door klasgenoten dit 

komt overeen met 77,7 procent van de gepeste leerlingen. (Figuur 7.10) 

8.2.4. Waar wordt op school het meest gepest? 

In tabel 7.8 wordt weergegeven waar dat slachtoffers gepest worden op school. Totaal is er op 

deze vraag 23 keer geantwoord door 18 gepeste leerlingen. 11 keer is de plaats “in de klas” 

genoemd dat komt overeen met 47,8 procent. Ook word internet en telefoon 3 maal genoemd 

dat overeenkomt met 13 procent. Uit paragraaf 3.3.2 kan opgemaakt worden dat gemiddeld 

meer dan de helft van de pestende leerlingen uit de eigen klas komt. Uit dit onderzoek kan 

worden geconcludeerd dat veruit de meeste pestgevallen in de klas voorkomen, maar dat dit 

aantal met 47,8 procent net onder het gemiddelde ligt. 

8.2.5. Welke vorm van pesten komt het meeste voor op Het Hooghuis? 

Uit tabel 7.10 blijkt dat 9 maal roddelen genoemd word wat overeenkomt met 33,3 procent 

van de antwoorden. Ook word 8 maal uitschelden genoemd wat overeenkomt met 29,7 

procent van de antwoorden. Buitensluiten, duwen slaan schoppen en digitaal pesten worden 

alle drie 11,1 procent benoemd als vormen die op Het Hooghuis Ravenstein voorkomen. 

Hieruit kan er een conclusie getrokken worden dat roddelen samen met uitschelden de twee 

hoofdvormen zijn van pestgedrag op Het Hooghuis Ravenstein.(tabel 7.10) 

 

8.2.6. Aan wie vertellen slachtoffers van pesten het pestprobleem op Het 
Hooghuis Ravenstein? 

18 slachtoffers van pestgedrag hebben 29 antwoorden gegeven op bovenstaande vraag. 9 keer 

oftewel 31 procent is geantwoord dat aan “vrienden” het meest verteld word over de 

pestproblemen. Maar ook de “ouders” worden veel genoemd, maarliefst 6 maal wat overeen 

komt met 20,7 procent. Ook is er 6 maal geantwoord dat slachtoffers het aan “niemand” 

vertellen wat ook overeenkomt met 20.7 procent. (Tabel 7.14) 

Uit paragraaf 2.3 wordt duidelijk dat in het voortgezet onderwijs gemiddeld 90 procent van de 

leerlingen niets van het gepest worden aan zijn/haar ouders verteld. Uit het praktijkonderzoek 

(tabel 7.14) blijkt dat 20,7 procent dat op Het Hooghuis wel doet dit is een verschil van ruim 

10 procent. Geconcludeerd kan worden dat leerlingen van Het Hooghuis Ravenstein 

gemiddeld vaker het pestprobleem aan zijn/haar ouders verteld. 
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Op Het Hooghuis Ravenstein worden problemen het meest aan vrienden verteld. Maar ook 

ouders en het aan niemand vertellen zijn significant groter dan de rest van de 

antwoordcategorie. 

 

8.2.7. Wat doen de leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein als ze zien dat er 
gepest wordt? 

 In figuur 7.13 staat weergegeven wat de leerlingen doen als ze zien dat er gepest 

wordt. Ruim de meerderheid van de leerlingen 66,2 procent van de 71 leerlingen die 

deze vraag beantwoorden bemoeit zich niet met pestgedrag van anderen. Maar 12 

leerlingen oftewel 16,9 procent van de leerlingen die deze vraag beantwoorden 

probeert het pesten te stoppen.(Figuur 7.13) 

 In tabel 7.15 word de mening gevraagd wie er iets aan het pesten zou moeten doen. 

Totaal hebben 66 leerlingen 115 antwoorden gegeven. Uit het onderzoek komt dat 

40,9 procent van de antwoorden de mentor aanwijst als degene die hulp zou moeten 

aanbieden bij pestgedrag. 19,1 procent van de antwoorden gaat naar “ik zelf”. 3,5 

procent van de antwoorden gaat naar de ouders en tot slot gaat er 4,3 procent naar 

“mijn vrienden”. Opvallend is dat 72,2 procent van de antwoorden naar hulpverleners 

vanuit de school zelf gaat.  

8.2.8. Hoeveel leerlingen pesten op Het Hooghuis Ravenstein? 

Op Het Hooghuis Ravenstein geven 36 leerlingen aan dat ze soms en 1 leerling veel aan te 

pesten. Bij elkaar opgeteld pesten 37 leerlingen wat overeenkomt met 19,8 procent van het 

totale aantal leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein. (tabel 7.16) 

 

Uit paragraaf 2.1 wordt duidelijk dat er gemiddeld 39,3 procent van de leerlingen wel eens 

pest. (Ter Boght, Dorsselaer, & Vollebergh, 2003) Op Het Hooghuis zitten gemiddeld gezien 

19,5 procent minder leerlingen die wel eens pesten. Uit het praktijkonderzoek kan dus 

geconcludeerd worden dat er veel minder leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein zijn die wel 

eens pesten. (paragraaf 2.1) 

 

Overige conclusies: 

 6 van de 18 Pestende leerlingen geven in tabel 7.17 aan dat ze zelf ook wel eens 

gepest worden. Uit dit onderzoek kan men concluderen dat 33,3 procent van de 

pestende kinderen ook zelf gepest worden. 

 31 van de 37 pestende kinderen worden zelf niet gepest wat overeenkomt met 83,8 

procent van de leerlingen die pestgedrag vertonen. (tabel 7.17) 

8.2.9. Hoeveel leerlingen worden er op Het Hooghuis aangesproken op 
zijn/haar pestgedrag? 

3 leerlingen worden door de ouders aangesproken, 7 door de leraren op school en 1 leerling 

geeft aan door de vrienden aangesproken te zijn. Totaal zijn er van de 35 antwoorden er 11 

leerlingen oftewel 31,4 procent die aangesproken wordt op zijn/haar pestgedrag. Maar liefst 

24 leerlingen zijn nog nooit op het pestgedrag aangesproken dit is 68,6 procent van het totaal 

aantal pestende leerlingen.  

Uit het onderzoek is te concluderen dat 11 leerlingen (31,4%) van Het Hooghuis op zijn/haar 

pestgedrag aangesproken wordt. 
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8.2.10. Hoeveel leerlingen worden gepest die op een sport zitten? 

Volgens tabel 7.19 blijkt dat 16 leerlingen oftewel 9,5 procent die een sport beoefenen gepest 

worden. Hiertegenover staat dat er 2 leerlingen die gepest worden niet sporten wat 

overeenkomt met 11.8 procent. (tabel 7.19) 

 

Er kan geconcludeerd worden dat niet sportende leerlingen dus meer kans hebben om gepest 

te worden dan wel sportende leerlingen. 

 

Overige conclusies:  

 170 leerlingen oftewel 90,9 procent van het totaal aantal leerlingen beoefend een 

sport. 17 leerlingen beoefenen geen sport wat overeen komt met 9,1 procent van het 

totaal aantal leerlingen op Het Hooghuis Ravenstein. 

 7 leerlingen (3,7%) sporten minder dan 2 uur in de week. Geconcludeerd mag worden 

dat 86,1  procent van alle leerlingen meer dan 2 uur in de week sporten. 

 Uit het onderzoek blijkt dat wanneer leerlingen sporten het gepest worden afneemt 

naar mate de duur van sporten in de week toeneemt. In figuur 7.23 is dit duidelijk 

waarneembaar in de ‘% gepest’ colom. Conclusie is dat leerlingen op Het Hooghuis 

Ravenstein minder gepest worden naarmate ze langer aan sport beoefenen in de week. 

 Pesten in combinatie met de duur van sporten in de week laat geen stijging of daling in 

het pestgedrag zien. Bij minder dan 2 uur sporten in de week zijn 28, procent van de 

leerlingen dader, maar ook bij 4 tot 6 uur blijkt het percentage hetzelfde te zijn terwijl 

2 tot 4 uur en meer dan 6 uur sport in de week rond de 15 procent blijft steken. Het 

onderzoek kan dus concluderen dat er geen verband is tussen daders en het aantal uren 

sportbeoefening in de week. 

8.2.11. In welke sport zijn het meest pestende/gepeste leerlingen? 

 Het hoogste percentage gepeste leerlingen die gepest worden zijn bij volleybal te 

vinden. Hier waren 2 van de 8 leerlingen het slachtoffer van pestgedrag wat overeen 

komt met 25 procent. Badminton heeft een percentage van 20 procent maar wordt er 

maar 1 leerling gepest op de totaal 5 leerlingen die aan badminton doen. Bij voetbal 

zitten 6 leerlingen die gepest worden, dit is het grootste aantal leerlingen die gepest 

worden. Maar omdat er 60 leerlingen voetbal beoefenen komt het percentage maar op 

10 procent uit. 

Geconcludeerd mag worden dat de sporten volleybal en badminton het hoogste 

percentage gepeste kinderen herbergt, maar dat voetbal het meeste aantal leerlingen 

heeft dat gepest wordt. (tabel 7.20) 

 Het hoogste percentage pestende leerlingen zijn bij basketbal te vinden. Hierin zijn 2 

van de 3 leerlingen pester (66,6%). Zelfverdediging en zwemmen hebben met 2 van de 

4 leerlingen een percentage van 50 procent. Paardrijden heeft met 5 pestende 

leerlingen een percentage van 26,3 procent. Maar ook tennis heeft met 4 van de 16 

leerlingen een percentage van 25 procent. Ook heeft korfbal hetzelfde percentage met 

2 van de 8 leerlingen. Voetbal heeft het meest aantal pestende leerlingen met 12 wat 

een percentage geeft van 21,1 procent omdat er in totaal 60 leerlingen voetbal 

beoefenen.  

Geconcludeerd mag worden dat basketbal, zelfverdediging en zwemmen de grootste 

kans hebben om pestende leerlingen tegen te komen, maar dat er bij voetbal het meest 

aantal leerlingen zijn die pesten. (tabel 7.21) 
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8.2. Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de deelvragen van de probleemstelling beantwoord en zijn er conclusies 

getrokken. Uit dit hoofdstuk zal informatie gehaald worden om te komen tot een lessenreeks 

tegen pesten op school. In het volgende hoofdstuk zullen gemaakte keuzes die in de 

lessenreeks voorkomen worden verantwoord. 
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9. Verantwoording keuzes eindproduct 

In het vorige hoofdstuk zijn conclusies getrokken en wordt er geantwoord op de 

deelvragen van het literatuur en praktijkonderzoek. Het is belangrijk om deze 

informatie te gebruiken om keuzes te maken wat er in een lessenreeks voor LO tegen 

pesten moet komen te staan. De keuzes die gemaakt worden door de onderzoeker 

worden zoveel moegelijk onderbouwd met resultaten of antwoorden uit het literatuur of 

praktisch onderzoek, zodat de hele scriptie meer samenhang krijgt. 

 

9.1. Vanuit welke aanpak? 

Het Hooghuis heeft er voor gekozen om pesten aan te pakken met de vijfsporenaanpak van 

Van der Meer (2002). Deze aanpak zal dan ook gevolgd worden om tot een lessenreeks te 

komen. Ook heeft Dan Olweus (1986) veelal dezelfde werkwijze met andere benaming. 

Onderdelen die niet in de vijfsporenaanpak zitten maar wel van toegevoegde waarde kunnen 

zijn in een LO les, zullen ook gebruikt worden. Voornamelijk kan gedacht worden aan 

coöperatief leren. 

 

Onderdelen van de vijfsporenaanpak die verwerkt worden in de lessenreeks zijn: 

 met hem/haar bespreken wat pesten voor een ander betekent. 

 Doel is om de klas te laten ervaren hoe het voelt als men gepest wordt. Het 

empathisch vermogen wordt hierdoor vergroot waardoor er meer begrip komt voor 

het pestprobleem. 

 

 met de leerling overleggen welke mogelijke oplossingen er zijn 

 Tijdens de evaluatie van het rollenspel zal men naar persoonlijke ervaringen 

vragen en hoe dit probleem op te lossen. 

 

 werken aan oplossingen waarbij leerlingen zelf een actieve rol spelen 

 Klassenregels worden aan het begin van de lessenreeks opgesteld over omgang 

met elkaar die in de gymles gelden. Deze regels worden door de leerlingen zelf 

opgesteld met ondersteuning van de leraar.(paragraaf 3.2) 

 Bij naleving van deze klassenregels kan belonend opgetreden worden d.m.v. 

spelkeuze aan het einde van de les. (paragraaf 3.3.2) 

 

Onderdelen die gebruikt gaan worden uit het interventieprogramma van Dan Olweus (1986) 

in de lessenreeks zijn: 

 Verbeteren van controle van leraren tijdens de pauzes. 

 De leraar probeert voor en na de les regelmatig te controleren in en om de 

kleedkamers om pestgedrag te signaleren en evt. leerlingen te corrigeren. 

 

 Rollenspellen en leesmateriaal over pesten behandelen. 

 Rolspellen over pesten kan bewustwording van het pestprobleem bevorderen. Het 

is meestal in een ontspannen setting met een serieuze ondertoon zodat na het 

rollenspel gediscussieerd kan worden. 
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 Coöperatief leren bevorderen. 

 Door het samenwerken te bevorderen, worden leerlingen gedwongen met elkaar 

samen te werken om een doel te bereiken. 

 

 Meer aandacht schenken aan de positieve activiteiten binnen de klas. 

 Doordat er meer aandacht uitgaat naar een positieve activiteit wordt het 

pestprobleem naar de achtergrond verschoven. 

(Paragraaf 3.3) 

9.2. Welk jaar & klassenverdeling 

Uit figuur 7.9 blijkt dat in het 1e en 2e leerjaar de meeste slachtoffers van pesten zitten, maar 

ook is in figuur 7.16 te zien dat veruit de meeste leerlingen die zelf pesten uit het 1e en 2e 

leerjaar komen. De lessenreeks tegen pesten wordt dan ook alleen aan de 1e en 2e jaars 

leerlingen gegeven omdat er in het 3e en 4e leerjaar pesten relatief klein is. 

 

In figuur 7.10 is te zien dat veruit de meeste leerlingen die pesten uit dezelfde klas komen. 

Ook in figuur 7.10 is te zien dat 47,8 procent van de slachtoffers van pestgedrag gepest 

worden in de eigen klas.  

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de lessen alleen in de eigen klas gegeven worden. Om 

vriendschappen te versterken en het groepsgevoel te verbeteren. Maar omdat er op Het 

Hooghuis Ravenstein jaarklassen gevormd zijn bij de lessen LO, moet er gedifferentieerd 

worden per klas zodat er op klassenniveau geopereerd kan worden. 

9.3. Bespreekbaar maken pestprobleem 

In tabel 7.14 word gesproken over aan wie slachtoffers vertellen over het pestprobleem. 

Duidelijk wordt dat leerlingen het probleem vooral vertellen aan vrienden, ouders of aan 

niemand vertellen. Maar 20,6 procent van de slachtoffers praat met mentor, 

vertrouwenspersoon, schoolleiding of andere leraar. Het is van belang dat het pestprobleem in 

de les bespreekbaar wordt zodat slachtoffers weten waar ze op school terecht kunnen met 

problemen zodat men op dit gebied het probleem kan aanpakken. 

 

In figuur 7.13 wordt duidelijk dat veruit de meeste leerlingen zich niet bemoeien met het 

pestgedrag van anderen. Ook geeft maar 1 leerling aan, aangesproken te zijn door vrienden in 

figuur7.19. De lessenreeks moet zich erop richten dat leerlingen zich wel gaan bemoeien met 

pestgedrag van anderen. De cultuur in de klas moet erop gericht worden dat men voor elkaar 

opkomt. De klassenregels die opgesteld worden aan het begin van de lessenreeks zal voor 

sociale controle zorgen. Men kan iemand erop wijzen dat men de regels breekt en dat daar 

consequenties aan verbonden zijn.  

9.4. Zelfvertrouwen 

Bij passieve slachtoffers is het van belang het zelfvertrouwen te verbeteren zodat het pesten 

verminderd. (paragraaf 3.3) 

 

In paragraaf 5.1 heeft Bond e.a.(2001) het over dat regelmatig gepest worden invloed heeft op 

het gevoel van eigenwaarde.  
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Het gevolg voor slachtoffers kan een negatief zelfbeeld zijn (Meer, 2002). Hieraan wordt in 

de lessenreeks gewerkt door oefeningen waarin leerlingen aan kunnen geven waar zijn/haar 

grenzen liggen. (paragraaf 2.8.1) 

9.5. Voor jezelf opkomen 

In paragraaf 2.5 wordt de betrokkenheid van de partijen die te maken hebben met pesten op 

school besproken. In de zwijgende middengroep zijn er vijf subgroepen die in de lessenreeks 

aangepakt kunnen worden om pesten in de klas tegen te gaan. Het gaat hierbij vooral om het 

opkomen voor zichzelf die een belangrijke rol speelt. Als dit bereikt kan worden in de 

lessenreeks dan zal het pestprobleem in de klas ook teruggedrongen worden.  

9.6. Rollenspel 

Om duidelijk te maken dat pesten echt niet kan, wordt er bij de begeleiding van de dader van 

pestgedrag een beroep gedaan op zijn/haar empathisch vermogen. Ook kan men laten ervaren 

iemand helemaal uit te sluiten.(paragraaf 3.2.1) Dit kan in een oefening naar voren komen, 

door leerlingen te laten voelen hoe het is om gepest te worden. Allemaal 1 leerling uitlachen 

bijvoorbeeld! (rol dader – slachtoffer) 

Situatie:  

 Omstandersdilemma. 

Men kijkt toe hoe iemand gepest word. Leerlingen zitten in een dilemma of ze nu 

wel of niet moeten ingrijpen met de kans dat ze zelf slachtoffer worden.(voorbeeld 

als iedereen tegelijk zou handelen er meestal niets kan gebeuren voor omstanders) 

9.7. Omgang met elkaar 

In paragraag 2.5.2 word er door Pelligrini & Bartini (2000) vastgesteld dat als leerlingen veel 

vrienden hebben ze minder kans hebben om gepest te worden dan leerlingen die bijna geen 

vrienden hebben. Ook geeft Verhulst (2005) in paragraaf 4.1 aan dat er grote behoefte is aan 

vriendschappen en intimiteit bij adolescenten hierin spelen trouw en loyaliteit een grote rol.  

Uit dit onderzoek blijkt dat in tabel 7.4. 126 leerlingen oftewel 67,4 procent van alle 

leerlingen meer dan 5 goede vrienden in de klas heeft. Zelfs 31,1 procent oftewel 58 

leerlingen hebben 2 tot 5 goede vrienden. Op Het Hooghuis Ravenstein heeft bijna iedereen 

meer dan 2 goede vrienden. 

 

Het is in de lessenreeks dan ook belangrijk om de omgang met elkaar zo positief mogelijk te 

houden om vriendschappen te kunnen laten ontstaan. Dit kan bereikt worden door zoveel 

mogelijk intensief samen te werken met zoveel mogelijk versschillende leerlingen in de klas. 

Waardoor er meer begrip voor elkaar komt. Positieve kanten van leerlingen in de gymles 

moeten belicht worden zodat iedereen van elkaar kan leren waaruit hopelijk vriendschappen 

kunnen ontstaan. Samenwerkingsvormen bieden in de lessenreeks een goede uitkomst om 

leerlingen samen te laten werken om een doel te bereiken. 

 

In paragraaf 5.1 wordt duidelijk dat er in de vroege adolescentie, groepen van hetzelfde 

geslacht ontstaan. Pas later in de adolescentie ontstaan er interacties tussen groepen jongens 

en meisjes, hoewel de groepen blijven bestaan uit adolescenten van hetzelfde geslacht. 

Vriendschappen zijn dus sneller te sluiten bij het eigen geslacht. Bij de lessenreeks moet er 
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ook rekening mee gehouden worden dat er per geslacht goed samengewerkt wordt om zo 

vriendschapsrelaties te laten ontstaan. (Coleman & Hendry, 1990 in Verhulst,2005) 

(paragraaf 5.1) 

 

In paragraaf 5.2 wordt de fase van ontstaan van groepsnormen beschreven. In deze fase van 

de groepsontwikkeling komen gedragsregels in een groep tot stand. Deze gedragsregels 

bepalen het klimaat in de klas. Deze normen hebben te maken met 

groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect, samenwerken, besluitvorming en problemen 

aanpakken. Deze normen geven veiligheid aan de groepsleden, zelfs als ze negatief zijn. 

Volgens van der Meer (1997) is het zaak dat de fase van het ontstaan van groepsnormen nog 

voor de machtsfase te laten plaatsvinden en  door middel van schoolnormen en regels 

duidelijk toe te lichten of men laat de leerlingen zelf gedragsregels opstellen waardoor  er 

sociale controle ontstaat binnen de groep. Zo wordt er gezorgd voor de juiste normen en 

waarden binnen de school en groep voordat er zich in de groep normen en waarden ontstaan 

die niet geliefd zijn binnen de school.(van der Meer, 1997,p65) 

 

Uit figuur 7.4 blijkt dat 50 leerlingen oftewel 26,7 procent van alle leerlingen aangeven dat ze 

de leraren op school te streng vinden. Er moet getracht worden tijdens deze speciale lessen de 

sfeer positief te houden binnen de les. Als leraren te streng optreden of te aanwezig zijn zal dit 

het maken van vriendschappen en onderlinge relaties negatief beïnvloeden.  

9.8. Weerbaarheid 

Allport (1978) heeft het over individuele factoren die het slachtofferschap van pesten 

bevorderen. Er wordt gesproken over “weerloos zijn” ook hierbij zijn kinderen niet in staat 

zich te verdedigen of voor zichzelf op te komen waardoor ze een grotere kans hebben om 

gepest te worden. Dit stopt pas als het slachtoffer leert voor zichzelf op te komen. (Paragraaf 

2.7.1) 

 

In paragraaf 2.7.1 stellen Elkerbout en van Lierop (2004) vast dat slachtoffers van pesten vaak 

kwetsbaar zijn of zich zo opstellen. Ook stelt Perry (1999) vast dat daders van pestgedrag de 

slachtoffers uitkiezen op kwetsbaarheid. In de lessenreeks worden weerbaarheidoefeningen 

gegeven om de kwetsbaarheid van mogelijke slachtoffers te vergroten zodat de kans op 

pestgedrag verminderd wordt. 

 

Een weerbaarheidcursus is het Marietje Kessels project waarin groepsgesprekken, fysieke 

(zelfverdediging-)oefeningen, rollenspelen en opdrachten verwerkt zijn. Ook is het belangrijk 

dat kinderen weten hoe ze hulp kunnen krijgen in onveilige of ongewenste situaties. De 

lessenreeks zal een aantal oefeningen uit deze cursus nemen om de leerlingen weerbaarder te 

maken.(Paragraaf 3.5) 

 

In tabel 7.10 wordt duidelijk dat roddelen en uitschelden de meest voorkomende vormen van 

pesten zijn binnen Het Hooghuis Ravenstein. Om roddelen en uitschelden tegen te gaan 

moeten slachtoffers sterker in de schoenen staan. Leren voor zichzelf op te komen waardoor 

ze meer zelfvertrouwen uitstralen en het pesten zal verminderen. 
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9.9. Einde van de les 

Aan het einde van elke les vind er nog een klein evaluerend gesprek plaats met de hele klas. 

Hierin kunnen ervaringen, gevoelens geuit worden hoe de leerlingen de les beleefd hebben. 

Ook is er nog tijd voor vragen. De leraar sluit het gesprek af met de mededeling dat men altijd 

met problemen terecht kan bij mentoren en de vertrouwenspersoon op school 

(evt.kindertelefoon), zodat de leerlingen weten waar ze terecht kunnen om over problemen te 

praten en ook serieus genomen worden. 

 

Aanbevelingen aan de leraar tijdens de lessenreeks LO tegen pesten 

In paragraaf 2.5 word gesproken over vijf subgroepen van de zwijgende middengroep. Hierin 

word duidelijk dat een enkeling die in een klas of groep een hoge status heeft ook het 

pestprobleem aan kan pakken. (Meer, 2002) In de lessenreeks kan dit gebruikt worden om 

leerlingen in te schakelen binnen de klas of groep die “status” hebben. Deze leerlingen 

kunnen gebruikt worden om bepaalde opdrachten correct uit te voeren of deze personen een 

leider rol te geven waardoor leerlingen binnen deze groep in eerste instantie luisteren 

waardoor de sfeer in de groep positief is en dit weer een bijdrage levert aan het ontstaan van 

vriendschappen en vertrouwen in elkaar binnen de klas. 

9.10. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is er gekeken naar de samenhang van de hoofdstukken in relatie met het 

eindproduct. Er is verantwoord welke aanpak er gevolgd zal worden, waarna er gekeken is in 

welk leerjaar de lessenreeks het beste tot zijn recht komt. Ook zal er gedifferentieerd gaan 

worden per klas, zodat de lessen afgezonderd per klas gegeven gaan worden om het 

groepsgevoel te versterken en vriendschappen te laten groeien. Hierna is het bespreekbaar 

maken van het pestprobleem, het zelfvertrouwen en het opkomen voor zichzelf verantwoord. 

Het rollenspel wordt verantwoord en de omgang met elkaar wordt verwoord en ondersteund 

door bronnen in de hoofdstukken. Ook is hierna de weerbaarheid verantwoord die in de 

lessenreeks naar voren zal komen. 
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10. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden er aanbevelingen aan Het Hooghuis Ravenstein gegeven. De 

aanbevelingen gaan over de algemene pestpreventie, het informeren van betrokken 

partijen, het behandelen van het pestprotocol, Het afnemen van vragenlijst of pesttest en 

het signaleren en opstellen van een stappenplan voor leraren. 

 

10.1. Algemene pestpreventie 

Op Het Hooghuis Ravenstein is volgens dit onderzoek (paragraaf 8.2.1.) aangetoond dat het 

pestgedrag van leerlingen 3 procent onder het gemiddelde ligt. De pestpreventie hoeft daarom 

ook niet veranderd te worden op Het Hooghuis Ravenstein omdat deze al voldoende werkt. 

Het aanhouden van de vijfsporenaanpak van Van der Meer (2002) is belangrijk om structureel 

het pestprobleem aan te pakken en het pestgedrag laag te houden.  

Aanbeveling: De pestpreventie op Het Hooghuis is goed en blijkt effectief te zijn. Daarom is 

het van belang de structuur zo te houden.  

10.2. Informeren betrokken partijen 

Men kan van deze scriptie gebruik maken om achtergrondinformatie van het pestprobleem te 

krijgen om de betrokken partijen te informeren. Ook kan men in de gymles de lessenreeks 

tegen pesten invoeren om een goede start van het schooljaar te maken waarbij de preventie 

van pestgedrag centraal staat bij de 1e en 2e jaars klassen. 

Aanbeveling: Om extra informatie te krijgen over pesten op school en om evt. betrokken 

partijen te informeren is deze scriptie met eindproduct beschikbaar. 

10.3. Behandelen pestprotocol 

In het begin van het schooljaar is het belangrijk om het pestprotocol te behandelen met de 

leerlingen. Klassenregels voor de omgang met elkaar zijn hierbij heel belangrijk, omdat deze 

dan voor de strijd om de machtfase geplaatst wordt en er sociale controle ontstaat binnen de 

groep op de naleving van de “anti-pest” regels.(Meer, 2002; Olweus, 1986) 

Aanbeveling: Dit wordt aan het begin van het 1e leerjaar ook gedaan, advies is om hiermee 

door te gaan. Het is belangrijk om duidelijke omgangsregels te hebben voordat de strijd om de 

machtfase aanbreekt. 

 

Ook is het belangrijk dat er in het 2e leerjaar ook aandacht wordt besteed aan het pestprotocol 

zodat de leerlingen weer herinnerd worden aan de inhoud hiervan. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat leerlingen naarmate ze langer op school zitten de inhoud van het pestprotocol 

niet meer weten. Het is vooral belangrijk in de onderbouw, omdat hier het meest gepest wordt 

volgens dit onderzoek. 

Blijkt in de toekomst dat er ook in de bovenbouw veel pestgedrag voorkomt is het belangrijk 

om ook hier het pestprotocol op te frissen, zodat de leerlingen weten wat in het protocol staat 

en men hierop ook op aangesproken wordt. 
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10.4. Vragenlijst & pesttest 

Om een actueel beeld te krijgen van het pestprobleem op school is het van belang om dit met 

regelmaat te testen. Dit kan door de leerlingen een pesttest of een vragenlijst in te laten vullen. 

Het beste is dat dit na 3 á 4 maanden na het begin van het schooljaar plaatsvindt. Dit omdat 

vooral de 1e jaars klassen de strijd om de machtfase al gehad hebben en de groepen bepaald 

zijn. Zo kan men een duidelijk beeld krijgen of dat er in de eerste maanden van het schooljaar 

gepest is of niet en zo nodig extra ingrijpen waar nodig. 

Als er een vervolgonderzoek tegen pestgedrag komt is het belangrijk dat aanvullend in de 

vragenlijst in bijlage III, ook de pestende leerlingen uitgebreider bevraagd worden, zodat het 

onderzoek specifieker kan concluderen. 

10.5. Signalering & Stappenplan 

Uit dit onderzoek blijkt dat pestgedrag het meeste in de eigen klas voorkomt. Het is dan ook 

belangrijk voor de leraren om te weten wat de signalen zijn en wat de stappen zijn als men 

pestgedrag opmerkt. 

 

Aanbeveling: Geef als schoolleiding duidelijkheid over signalen van pestgedrag en wat een 

leraar moet doen als men dit signaleert. Men kan hierbij denken aan een stappenplan voor het 

omgaan met pestgedrag. 

10.6. Weerbaarheid & samenwerken 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat het belangrijk is om als klas samen te werken, en de weerbaarheid te 

vergroten bij zwakkere leerlingen.  

Aanbeveling: In het reguliere schooljaar zijn er in de lessen LO ook lessen met 

samenwerkingsvormen en weerbaarheid. Het is van belang om deze in de onderbouw (1e en 2e 

leerjaar) aan het begin van het schooljaar te plannen om zo het samenwerken met elkaar te 

bevorderen en de weerbaarheid bij zwakkere leerlingen te vergroten.  

10.7. Surveilleren tijdens de pauze 

Uit niets blijkt dat er in de pauzes overmatig wordt gepest, maar als blijkt dat dit in de 

toekomst verergerd is het raadzaam om meer surveillanten tijdens de pauzes te hebben. 

(Olweus, 1986) 
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11. Discussie 

In het vorige hoofdstuk zijn er aanbevelingen gedaan die uit het onderzoek komen. In 

dit hoofdstuk worden discussiepunten ten aanzien van het onderzoek beschreven. Er 

wordt kritisch gekeken naar de gemiste kansen en wat er eventueel anders zou kunnen 

in een evt volgend onderzoek.  

 

De grootte van het onderzoek kan een discussiepunt zijn voor de betrouwbaarheid van de 

behaalde resultaten. Er zijn 187 leerlingen geweest die de vragenlijst hebben ingevuld. Alle 

klassen van Het Hooghuis hebben de vragenlijst kunnen beantwoorden en dus is het resultaat 

aan de hele school verbonden. Voor dit onderzoek is de omvang groot genoeg omdat het 

onderzoek ook alleen maar betrekking heeft op Het Hooghuis Ravenstein. 

 

Tijdens de afname van de vragenlijst van dit onderzoek zijn de reguliere leraren en de 

onderzoeker aanwezig geweest in de collegezaal. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen 

wenselijke antwoorden hebben gegeven en de betrouwbaarheid van de vragenlijst niet geheel 

optimaal is geweest.  

 

Ook heeft de onderzoeker gemerkt dat leerlingen die naast elkaar zaten in bepaalde gevallen 

precies dezelfde antwoorden hebben gegeven. In hoeverre is dan de vragenlijst individueel 

gemaakt? Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de afgenomen vragenlijst gedaald zijn. 

 

Tijdens de afname van de vragenlijst in leerjaar 3 en 4 kan reden zijn tot twijfel van de 

echtheid van het invullen van de vragenlijst. Door de sfeer geproefd te hebben tijdens het 

invullen van de vragenlijst kan er met recht getwijfeld worden aan de serieusheid van de 

leerlingen. 

 

Gepeste leerlingen zijn in de vragenlijst duidelijk meer bevraagd dan pestende leerlingen, 

waardoor er meer geconcludeerd kon worden bij de slachtoffers dan bij de daders. Vooral de 

frequentie van pesten bij daders is niet gevraagd. Waarbij nu de vraag gesteld kan worden of 

dat er niet veel leerlingen zijn die niet gepest hebben maar geplaagd. Hierin heeft het 

onderzoek een misstap gemaakt en is het jammer dat er nu niet kritisch gekeken kan worden 

naar incidentele en veel voorkomende daders van pestgedrag. 

 

Doordat veel bronnen gedateerd zijn, kan met recht getwijfeld worden aan het verschil met nu 

en toen. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen in de tussentijd verhoudingen of statistieken 

veranderd zijn. Hierdoor zijn vergelijkingen met gedateerde cijfers en statistieken wel juist 

met het verleden maar niet per sé met het heden. 

 

Om tot een lessenreeks te komen is er informatie gebruikt uit het literatuur en 

praktijkonderzoek. Alleen is het uitdiepen van de anti pest methodes in het 

literatuuronderzoek is te schaars gebleken, waardoor er achteraf gezien kansen om tot een 

vollediger lessenprogramma te komen zijn blijven liggen. 
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Bijlage 1: Zorgplan Het Hooghuis Ravenstein 
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Bijlage 2: Pestprotocol Het Hooghuis Ravenstein 
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Bijlage 3: Vragenlijst 
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Bijlage 4: Eindproduct 

 


