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Samenvatting 
 
Pesten in het onderwijs is een groot probleem dat ernstige gevolgen kan hebben voor de 

kinderen die erbij betrokken zijn, hetzij als slachtoffer, hetzij als dader. Hoewel er veel 

onderzoek wordt gedaan naar pesten is er weinig bekend over de verhoudingen tussen leraren 

en ouders in de context van pesten. Over de communicatie tussen leraren en de ouders van 

pestende leerlingen lijkt zelfs helemaal geen onderzoek te bestaan. Hierdoor is niet bekend in 

hoeverre leraren deze ouders deel(genoot) van het probleem maken, waarom ze dit wel of niet 

doen en in hoeverre deze communicatie een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van 

pesten op school. Daarom wilde de opdrachtgever voor dit onderzoek, dr. Frits Goossens, dit 

graag onderzocht zien. Hij is universitair hoofddocent aan de faculteit der Psychologie en 

Pedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam en onderzoekt pesten in het 

basisonderwijs. In overleg met hem werd de volgende vraagstelling geformuleerd: welke 

ervaringen en visie hebben leraren in het basisonderwijs met betrekking tot de communicatie 

met ouders van pestende leerlingen? 

Kwalitatief veldonderzoek werd uitgevoerd in mei en juni 2013. Dit veldonderzoek 

bestond uit het afnemen van gedeeltelijk gestructureerde diepte-interviews met acht leraren op 

acht verschillende reguliere basisscholen in Nederland. Vier van deze scholen bevonden zich 

in Amsterdam, twee in buitenwijken van Utrecht en twee in een dorp in De Betuwe. Het ging 

hierbij om twee zwarte scholen, twee gemengde scholen en vier witte scholen. Alle leerjaren 

waren vertegenwoordigd, behalve groep 6. Respondenten waren zes vrouwen en twee mannen 

in de leeftijd tussen de 28 en de 67 jaar, de oudste was gepensioneerd. Zij hadden allen een 

Nederlandse etnische achtergrond. De respondenten werden persoonlijk benaderd (niet via de 

school) en werden geselecteerd op het criterium ‘ervaring hebben met de communicatie met 

ouders van pestende leerlingen’. De interviews werden opgenomen, getranscribeerd en 

geanalyseerd. 

Het antwoord op de hoofdvraag kan als volgt worden samengevat: ‘leraar-ouder-

communicatie moet, ook als het niets doet, en soms gaat het goed!’. 

Leraar-ouder-communicatie moet…, want: (1) Ouders moeten op de hoogte zijn, van 

het gedrag van hun kind, van de zorgen over diens ontwikkeling en de impact van zijn gedrag 

op welzijn en ontwikkeling van andere kinderen, (2) Ouders moeten deel gemaakt worden van 

het probleem omdat pesten in de klas zwaar is voor de leraar om alleen te dragen en omdat het 

klimaat in de klas in het geding is, (3) Ouders en leraren hebben een gedeelde pedagogische 

verantwoordelijkheid: als een kind pest is dit een serieuze risicofactor voor zijn verdere 
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ontwikkeling, (4) Het perspectief van ouders en inzicht in de situatie van ouders/gezin/kind is 

belangrijk voor de leraar om het kind beter te begrijpen en met een open blik naar het kind te 

blijven kijken, waardoor zij het kind zo goed mogelijk kunnen benaderen en ook beter te 

kunnen reageren op het pestgedrag, (5) Het is effectiever als leraar en ouder beiden het pesten 

aanpakken. 

…ook als het niets doet…, bijvoorbeeld omdat: (1) Het pesten al jaren speelt, in 

voorgaande klassen, (2) De dader teveel belang heeft bij zijn gedrag, (3) Ouders het probleem 

niet erkennen en niet willen of kunnen aanpakken, (4) Ouders en leraar sterk afwijkende 

opvattingen over opvoeding en gedrag hebben, (5) De communicatie ernstig bemoeilijkt 

wordt bij ouders die het Nederlands niet goed machtig zijn, (6) De leraar aanvankelijk een 

toon heeft gezet die verkeerd uitpakt, en (7) School en/of leraar alle betrokken ouders bij 

elkaar hebben gebracht voor een groepsgesprek. 

… en soms gaat het goed! Namelijk: (1) wanneer ouders echt gemotiveerd zijn om 

iets te doen aan het gedrag van hun kind en bereid zijn te reflecteren op hun eigen gedrag of 

dat van hun kind, EN (2) Wanneer leraren zo rustig en objectief mogelijk het gesprek inzetten, 

het gesprek duidelijk leiden, ouders de ruimte en tijd geven om de boodschap te verwerken, 

het gesprek voeren vanuit de zorg voor het kind en met het oog op het belang van het kind. 

De volgende aanbevelingen werden gedaan. Pabo’s dienen basale training te bieden in het 

signaleren van pesten en basale kennis over dos en don’ts bij de aanpak van pesten 

aanbevolen. Ook schoolbesturen dienen zich te verdiepen in deze basale dos en dont’s, hun 

staf hierin scholen, en hen te informeren over de inhoud van hun antipestbeleid. De bewezen 

effectieve schoolbrede interventieprogramma’s die er zijn dienen een handreiking te bieden 

voor de complexe en vaak pittige communicatie met ouders van pestende leerlingen. Maar 

ook scholen kunnen hun staf hierbij ondersteunen, door het formuleren en hanteren van helder 

beleid, door duidelijke verwachtingen naar leraren omtrent de aanpak van pesten en mogelijk 

door het bieden van communicatietrainingen. Voor zowel schoolbesturen als voor (landelijke 

en regionale) overheden luidt de bescheiden aanbeveling om toe te zien op de implementatie 

van basale structureren en protocollen die niet alleen al geruime tijd voor handen zijn, maar 

ook nog eens verplicht, zoals het pestprotocol.  

De volgende suggesties voor verder onderzoek werden gedaan: in vervolgonderzoek 

dienen de perspectieven van ouders en van leerlingen betrokken te worden, dient gekeken te 

worden naar mogelijke samenhangen tussen schoolcontext en schoolbeleid en de pestaanpak 

van individuele leraren en dient gemeten te worden in hoeverre en op welke manieren leraar-

ouder-communicatie effectief is als instrument bij de aanpak van pesten.  
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1. Inleiding 
 
1.1  Opdrachtgever en aanleiding 

De opdrachtgever voor dit afstudeeronderzoek is Dr. Frits Goossens, universitair hoofddocent 

aan de faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. 

Goossens leidt een onderzoeksprogramma gericht op de vraag hoe pesten tussen leerlingen 

kan worden bestreden door in te grijpen in het groepsproces dat pesten is. 

(http://www.psy.vu.nl/en/programmes/masters-programmes/research-master-clinical-

developmental-psychopathology/meet-the-staff/frits-goossens/index.asp) Goossens en 

collega’s hebben als doel om op basis van de onderzoeksresultaten een evidence-based 

protocol voor de aanpak van pesten op school samen te stellen. 

De opdracht voor dit afstudeeronderzoek kwam op de volgende wijze tot stand. 

Goossens onderhoudt contact met docent Jurjen Tak van de opleiding Pedagogiek aan de 

Hogeschool van Amsterdam. Zij beogen de resultaten van het praktijkonderzoek van Jurjen 

Tak naar (homo-)discriminatie in het onderwijs te verbinden met het wetenschappelijk 

onderzoek van Frits Goossens naar pesten tussen leerlingen. In die context had Goossens met 

Tak besproken dat er nog nauwelijks onderzoek is verricht naar hoe leraren met ouders 

communiceren over pesten tussen leerlingen. Hij zou dit graag onderzocht zien om dat deze 

informatie mogelijk zou kunnen bijdragen aan een betere aanpak van pesten. Bij het 

formuleren van de afstudeeropdracht vervolgens werd in overleg gekozen om specifiek te 

onderzoeken hoe leraren en ouders van pestende leerlingen het pestgedrag van het kind 

bespreken. 
 

1.2  Probleemstell ing 

1.2.1  Maatschappelijk perspectief 

Pesten in het onderwijs is een ernstig maatschappelijk probleem. Dit werd recentelijk 

benadrukt door drie gevallen waarin slachtoffers van pesten zelfmoord pleegden. Twee van 

hen noemden gepest worden als motief voor hun daad. Zo schreef de 20-jarige Tim Ribberink 

voordat hij zich van het leven beroofde in een afscheidsbrief aan zijn ouders: ‘Ik ben mijn 

hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten’ (Jorritsma & Toonen, 2012).  

 Maar ook los van deze actuele tragische gevallen, kan pesten gezien worden als een 

serieuze risicofactor in de ontwikkeling van kinderen, of ze nu als slachtoffer, als 

slachtoffer/dader of als dader betrokken zijn bij pesten.  
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Van de kinderen die gepest worden, ontwikkelt 24% een angststoornis in de 

jongvolwassenheid, tegenover 6% van de kinderen die nooit in aanraking kwamen met pesten 

(Copeland, Wolke, Angold & Costello, 2013). Voorts blijkt gepest worden zowel op de korte 

als op de lange termijn samen te hangen met depressie, psychotische symptomen, een lage 

mate van sociale aanpassing en sociale aansluiting, verminderde schoolresultaten en spijbelen 

(Goossens, Vermande & Vermeulen, 2012, p. 26). Ook fysieke klachten zoals buikpijn en 

hoofdpijn komen meer voor onder gepeste dan onder niet-gepeste kinderen. Op de lange 

termijn laten slachtoffers in hun latere leven meer gewelddadig gedrag (Ttofi, Farrington & 

Lösel, 2012), meer pijnklachten, meer medicatiegebruik en meer doktersbezoek zien dan 

mensen die niet gepest zijn als kind (Knack, Gomez & Jensen-Campbell, 2011). 

De groep kinderen die zowel pesten als gepest worden, de slachtoffer/daders, hebben 

volgens Copeland e.a. (2013) nog meer dan slachtoffers kans op het ontwikkelen van 

psychiatrische problematiek. Van hen heeft 32% last van depressie, paniekstoornis, 

agorafobie of suïcidaliteit in de jongvolwassenheid. 

Voor daders zijn er weinig negatieve gevolgen van pesten op de korte termijn bekend. 

Hun ontwikkelingstrajecten op de lange termijn geven echter wel aanleiding tot zorg: 

leerlingen die pesten komen als adolescenten vaker in aanraking met justitie en drinken meer 

alcohol. Bovendien vertonen pestende jongens later meer gewelddadig gedrag en hebben 

pestende meisjes een verhoogde kans om later betrokken te zijn bij huiselijk geweld en om 

tienermoeder te worden (Nederlands Jeugdinstituut, 2013). Verder hebben daders een 

verhoogde kans op het ontwikkelen van een antisociale persoonlijkheidsstoornis (Copeland, 

Wolke, Angold & Costello, 2013). Tot slot vertonen de kinderen van ouders die in hun jeugd 

als dader bij pesten betrokken waren vaker probleemgedrag (Nederlands Jeugdinstituut, 2013). 

In het onderwijs komt pesten veel voor. Prevalentie is niet eenduidig vast te stellen, 

omdat uitkomsten afhangen van het meetinstrument of de definitie waarvoor gekozen is. Zo 

wordt cyberpesten soms niet meegerekend omdat dit zich voor het grootste deel buiten school 

afspeelt, terwijl het wel een ernstige en veelvoorkomende vorm van pesten is (Nederlands 

Jeugdinstituut, 2013). De volgende globale cijfers kunnen genoemd worden: tussen de 7% en 

de 17 % van de kinderen tussen de 9 en 15 jaar wordt enkele keren per maand gepest, tussen 

de 5% en de 15% pest, en tussen de 3,4% en de 10,3% pest én wordt gepest (Van der Pijll, 

2009; Goossens e.a., 2012). 

Zowel deze hoge prevalentie als de ernst van de gevolgen van pesten, maakt dat 

gesteld kan worden dat pesten op school een serieus maatschappelijk probleem vormt. 
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1.2.2  Perspectief  van het pedagogische werkveld: het basisonderwijs  

Voor schoolleiders, leraren, schoolpedagogen, intern begeleiders en zorgcoördinatoren vormt 

pesten een grote zorg omdat het een bedreiging inhoudt voor het klimaat in de klas en het 

schoolklimaat. Als deze niet veilig zijn heeft dat een negatieve invloed op de ontwikkeling en 

schoolprestaties van individuele leerlingen, op arbeidssatisfactie/welzijn leraren en op de 

leeropbrengst van de school als geheel. Sinds 2004 verplicht de overheid alle scholen daarom 

een Veiligheidsplan op te stellen, waarin ook een zogenaamd Pestprocotol dient te worden 

opgenomen (Centrum School en Veiligheid, z.j.). Daarnaast heeft staatssecretatis Dekker van 

Onderwijs sinds dit jaar het gebruik van een evidence-based programma tegen pesten 

verplicht gesteld (www.rijksoverheid.nl). Op veel basisscholen wordt er dan ook veel tijd, 

energie en geld besteed aan het tegengaan van pesten. Voor leraren blijkt het echter heel lastig 

om iets aan pesten te doen. Ten eerste is het signaleren van pesten lastig: volgens Hanish et al. 

(2004) merken leraren slechts 25% van de gevallen waarin gepest wordt op. Ook Goossens en 

Van der Meulen (2012) beschrijven dat leraren pesten meestal niet opmerken: ze zien het niet, 

leerlingen vertellen het hen vaak niet en denkbeelden van leraren over pesten stemmen vaak 

niet overeen met de werkelijkheid. Ten tweede weten leraren vaak niet goed hoe om te gaan 

met pesten en grijpen ze alleen in als ze denken effect te hebben. Ook de Amerikaanse 

onderzoekers Rigby en Bauman (2010) merken op dat als leraren pesten al doorhebben, ze het 

vaak niet weten te stoppen. Vaak maken ze het pesten zelfs erger. Onderzoek in het 

Nederlandse basisonderwijs van Fekkes e.a. (2005) schetst een iets rooskleuriger beeld: 

leraren grepen meestal in als zij pesten doorhadden, en hoewel de leraar in sommige gevallen 

het pesten verergert, beschouwde de helft van de leerlingen de leraar-interventie als effectief. 

Goossens en Van der Meulen (2012) stellen concluderend dat leraren niet altijd over 

effectieve strategieën beschikken om pesten tegen te gaan. 
 

1.2.3  Wetenschappelijk perspectief 

Sinds Dan Olweus in 1970 een grootschalig pestonderzoeksprogramma opzette in Noorwegen 

is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar verschillende aspecten van pesten. Er is 

echter weinig onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen leraren en ouders in de context 

van pesten, op de onderzoeken van Crothers & Kolbert (2010), Lee, Lee & Song (2012), Thijs 

& Eilbracht (2012), Bonnet, Goossens & Schuengel (2011), Fekkes, Pijpers & Verloove-

Vanhorick (2005), Roede & Felix (2009), Conners-Burrow e.a. (2009) en Waasdorp, 

Bradshaw & Duong (2011) na. Over de verhoudingen tussen leraren en de ouders van 

pestende leerlingen specifiek lijkt zelfs helemaal geen onderzoek te bestaan. Hierdoor is niet 
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bekend in hoeverre leraren deze ouders deel(genoot) van het probleem maken, waarom ze dit 

wel of niet doen en in hoeverre deze communicatie een bijdrage kan leveren aan de 

bestrijding van pesten op school. 
 

1.3  Vraagstelling 

1.3.1  Hoofdvraag 

Welke ervaringen en visie hebben leraren in het basisonderwijs met betrekking tot de 

communicatie met ouders van pestende leerlingen? 
 

1.3.2  Deelvragen voor l iteratuuronderzoek 

1. Wat houdt pesten in het basisonderwijs in? 

2. Welke kenmerken van ouders, opvoeding en gezinssituatie hangen samen met 

pestgedrag van het kind? 

3. Hoe gaan leraren in het basisonderwijs om met pesten? 

4. Wat houdt leraar-ouder-communicatie in?  
 

1.3.3  Deelvragen voor veldonderzoek 

1. Welke visie hebben leraren op pesten? 

2. Welke ervaringen hebben leraren met pesten? 

3. Welke visie hebben leraren op leraar-ouder-communicatie? 

4. Welke ervaringen hebben leraren met de communicatie met ouders van pestende 

leerlingen? 

5. Wat is volgens leraren het belang van leraar-ouder-communicatie met ouders van 

pestende leerlingen? 

6. Onder welke voorwaarden kan leraar-ouder-communicatie met ouders van pestende 

leerlingen volgens de leraren bijdragen aan het terugdringen van pestgedrag van het 

kind? 
 

1.4  Relevantie van het onderzoek 

Gezien de grote gevolgen van pesten op kinderen en jongeren op de korte termijn, de 

gevolgen voor volwassenen op de lange termijn en de hoge prevalentie van pesten vormt 

pesten een ernstig maatschappelijk probleem. De maatschappelijke relevantie van dit 

onderzoek is hierin gelegen dat de inzichten die het onderzoek verschaft hopelijk kunnen 

bijdragen aan een vermindering van dit probleem.  
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Het onderzoek heeft ook een relevantie voor het pedagogische werkveld. Omdat het voor 

leraren heel moeilijk blijkt om effectief met pesten om te gaan zijn handvatten nodig 

waardoor dit makkelijker wordt voor hen en waardoor pesten kan worden voorkomen en 

teruggedrongen. Het betrekken van ouders bij het pestgedrag van leerlingen maakt het 

pestprobleem in de klas mogelijk hanteerbaarder voor leraren, omdat ouders als primaire 

opvoeders immers cruciaal zijn voor de ontwikkeling van moreel besef, moreel gedrag en 

sociaal-emotionele vaardigheden bij hun kind. Deze drie aspecten van opvoeding zijn van 

grote invloed op hoe het kind zich gedraagt met zijn peers en dus ook of en hoe het kind bij 

pesten betrokken zal raken. Daarom dienen ouders betrokken te worden bij de wijze waarop 

leraren met pesten en pestende leerlingen omgaan. Dit onderzoek is relevant voor het 

pedagogische werkveld van het basisonderwijs omdat het beoogt handvatten te verschaffen 

die leraren kunnen helpen om effectieve communicatie met ouders van pestende leerlingen tot 

stand te brengen, zodat deze communicatie kan bijdragen aan de bestrijding van pesten. 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat het bijdraagt aan 

het dichten van het hiaat in kennis over het specifieke en belangrijke aspect van pesten, 

namelijk leraar-ouder-communicatie met betrekking tot pestende leerlingen. 
 

1.5  Het veldonderzoek 

Het onderzoeksdomein is het (reguliere) basisonderwijs. De onderzoekspopulatie bestond uit 

acht leraren die lesgeven op acht verschillende scholen: vier Amsterdamse scholen, twee 

scholen in de buurt van Utrecht en twee scholen in een dorp in De Betuwe, Gelderland. 

Het veldonderzoek was kwalitatief van aard (de keuze voor dit onderzoekstype wordt 

in paragraaf 3.1 verantwoord) en had de vorm van een kwalitatief beschrijvend onderzoek. 

Het doel van het veldonderzoek was het beschrijven of inventariseren van de praktijk van 

leraar-ouder-communicatie met ouders van pestende leerlingen, en de ervaringen, motivatie, 

meningen, behoeften en visie van de leraren omtrent die praktijk. Daarnaast was er sprake van 

een “theoriegeladen” veldonderzoek. Het zijn deze twee elementen die een kwalitatief 

beschrijvend onderzoek karakteriseren (Baarda, De Goede en Teunissen, 2009, pp. 95-96). De 

opzet van het onderzoek had de vorm van een kwalitatieve survey. De methode van 

dataverzameling bestond uit het afnemen van semigestructureerde interviews. Deze 

interviews werden mondeling en individueel afgenomen met de geselecteerde leraren.  
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2. Literatuurstudie 
 
2.1  Wat houdt pesten in het basisonderwijs in? 

Salmivalli (2010) omschrijft pesten als volgt: ‘Pesten is een subtype van agressief gedrag, 

waarbij een of meerdere individuen bij herhaling een betrekkelijk machteloze ander aanvalt 

(aanvallen), vernedert (vernederen) en/of buitensluit (buitensluiten)’ (Goossens e.a., 2012, p. 

13-14). Pesten kenmerkt zich door drie elementen: 1.) pesten is intentioneel (de dader heeft de 

bedoeling om leed te berokkenen), 2.) pesten vindt bij herhaling en gedurende een langere 

periode plaats en 3.) er is sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer: de dader 

is bijvoorbeeld fysiek groter of sterker, sociaal vaardiger of geniet meer status dan het 

slachtoffer waardoor deze laatste niet (goed) in staat is zich te verdedigen (Salmivalli & Peets, 

2009, in Goossens e.a.). Wetenschappers over de hele wereld onderscheiden deze drie 

kenmerken van pesten (Stassen Berger, 2007, p. 94). Het zijn deze kenmerken die pestgedrag 

onderscheiden van plagen, onbedoeld iemand hard raken (hetzij met woorden, met daden of 

met handen/voeten), een conflict of incidentele agressie. 

In dit onderzoek wordt de volgende definitie van pesten gehanteerd: Pesten is een 

vorm van agressief gedrag, waarbij één of meerdere individuen bij herhaling en gedurende 

een langere periode een betrekkelijk machteloze ander aanvalt/aanvallen, 

vernedert/vernederen en/of buitensluit/buitensluiten, met de bedoeling om hem/haar leed te 

berokkenen. Dit is een samenvoeging van bovenstaande definitie van Salmivalli (2010), met 

de drie centrale kenmerken van Salmivalli & Peets (2009).  

In navolging van Salmivalli wordt pesten door veel onderzoekers gezien als een 

groepsproces waarbij zes pestrollen kunnen worden onderscheiden: die van dader, slachtoffer, 

meeloper, aanmoediger, verdediger en omstander (Goossens e.a., 2012, p. 82). De rollen van 

dader, meeloper en aanmoediger kunnen allen gezien worden als dader-rollen: terwijl de 

dader het initiatief neemt tot pesten, wordt hij daarbij actief ondersteund door de meeloper en 

aangemoedigd door de aanmoediger, die bijvoorbeeld vanaf de zijlijn staat te lachen of tegen 

andere daders roept wat ze moeten doen. Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt over 

daders en pestende leerlingen dan wordt dus verwezen naar kinderen die één of meerdere van 

de daderrollen vervullen. De verdediger is degene die het voor het slachtoffer opneemt of 

deze troost. De omstanders zijn de enigen die niet actief betrokken zijn bij pesten. Ze zijn 

echter vaak wel aanwezig bij of op de hoogte van het pesten, en hoewel ze vaak tegen pesten 

zijn doen ze niets om het te stoppen. Op die manier draagt hun gedrag bij aan het 

instandhouden van pesten: “Door niets te doen stemmen ze er impliciet mee in: wie zwijgt 
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stemt toe.” (Goossens e.a., 2012, p. 83). In deze zienswijze is dus de hele klas betrokken bij 

pesten. 

Zes vormen van pesten kunnen worden onderscheiden: fysiek, materieel, verbaal 

direct, verbaal indirect, relationeel direct en relationeel indirect pesten (Veenstra, Huitsing, 

Dijkstra & Lindenberg, 2009). Fysiek pesten kan er uit zien als slaan, duwen, schoppen of 

fysiek dreigen, et cetera, materieel pesten kan er uit zien als het afpakken of vernielen van 

eigendommen, direct verbaal pesten kan er uit zien als schelden, verbaal dreigen, versjes 

opzeggen en uitlachen en indirect verbaal pesten kan er uit zien als het doorgeven van 

anonieme briefjes met een gemene tekst. Relationeel pesten is gericht op het aantasten van de 

sociale status van een ander en kan direct zijn in de vorm van negeren, buitensluiten en 

iemand deelname aan een spel weigeren of indirect, in de vorm van roddelen of tegen iemand 

samenspannen. Cyberpesten, het pesten via elektronische middelen als mobiele telefoon en 

internet, kan gezien worden als een relatief nieuwe uiting van verbaal en/of relationeel pesten: 

een bedreigende tekst per sms kan gezien worden als verbaal pesten, een compromitterende 

video van iemand posten op een sociale media-site kan gezien worden als relationeel pesten 

(Goossens e.a., 2012, p. 14-15). 

Twee soorten motivatie om te pesten kunnen worden onderscheiden. Sommige 

kinderen gaan pesten in reactie op het gedrag van anderen, de zogenaamde reactieve daders. 

Ze hebben last van dit gedrag of voelen zich aangevallen maar weten dit niet op een sociale 

manier op te lossen. Soms worden deze kinderen zelf ook gepest, en worden dan 

dader/slachtoffers genoemd. De andere groep daders pest vanuit de motivatie om status te 

verwerven. Onderzoekers aan de “Zij kiezen vaak heel strategisch een kwetsbaar slachtoffer 

uit; een kind dat al een geïsoleerde positie heeft en ook door anderen niet aardig gevonden 

wordt. Deze pesters zorgen ervoor dat zij het aanzien bij voor hen belangrijke leerlingen niet 

verliezen en dat het pestgedrag voor volwassenen en diegenen die er geen vermaak in zien, 

verborgen blijft. Zij weten precies wanneer zij zich van hun goede kant moeten laten zien. 

Deze leerlingen zijn nadrukkelijk aanwezig in de groep, maar niet zo geliefd. Ze komen 

zelfverzekerd over, maar hun gedrag heeft voor hun ontwikkeling negatieve gevolgen (…).” 

(Veenstra, Huitsing, Van der Voort en De Winter, 2009) 

Uit onderzoek blijkt niet eenduidig of jongens en meisjes evenveel pesten. 

Waarschijnlijk pesten jongens iets meer dan meisjes (Veenstra, Huitsing, Dijkstra en 

Lindenberg, 2009). Goossens e.a. (2012) voegt hieraan toe dat jongens weliswaar vaker 

directe agressie vertonen dan meisjes, maar dat jongens en meisjes evenveel indirecte agressie 

laten zien (p. 15). 
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2.2  Welke kenmerken van ouders, opvoeding en gezinssituatie hangen 

samen met pestgedrag van het kind? 

Volgens Bronfenbrenner (1994) kan de ontwikkeling van een individu het beste begrepen 

worden wanneer het gehele ‘ecologische systeem’ waarbinnen hij/zij zich bevindt in 

beschouwing wordt genomen. Dit systeem bestaat uit vier verschillende niveau: het micro-, 

meso-, exo- en macroniveau. Voor dit onderzoek zijn met name micro- en mesoniveau van 

belang. Het microniveau omvat de directe settings, ofwel microsystemen, waarbinnen een 

individu zich bevindt. In het geval van kinderen zijn de belangrijkste microsystemen: familie, 

school, buurt en leeftijdsgenoten. Het mesoniveau vervolgens, omvat interacties tussen twee 

microsystemen, zoals de interactie tussen school en thuis. Het onderwerp van dit onderzoek, 

de communicatie tussen leraren en ouders van pestende leerlingen, speelt zich af op dit 

niveau. Om de interacties op dit mesoniveau te kunnen begrijpen is het van belang om eerst 

meer te weten over de afzonderlijke microsystemen: het pestende kind in verhouding tot zijn 

gezin en in verhouding tot zijn leraar of school. In deze paragraaf zullen daarom enkele 

samenhangen tussen pestgedrag van het kind en diens gezin worden beschreven. In paragraaf 

2.3 vervolgens zullen enkele samenhangen worden beschreven tussen pestgedrag van het kind 

en hoe de leraar omgaat met pesten. 

Sung, Hong en Espelage (2012) pasten de sociaalecologische systeemvisie van 

Bronfenbrenner toe op het fenomeen pesten. Zij verrichtten een meta-analyse en vonden drie 

correlaties tussen gezinssituatie en pestgedrag. Kinderen lopen een grotere kans te pesten als 1. 

er sprake is van een gebrek aan ouderlijke betrokkenheid, 2. er sprake is van een gebrek aan 

ouderlijke steun, 3. ze getuige zijn van geweld tussen ouders.  

De eerste twee correlaties hebben te maken met de opvoedstijl. Ook Goossens & Van 

der Meulen (2012) beschrijven deze samenhang tussen opvoedstijl van ouders en pestgedrag 

van het kind. Zij noemen dat daders vaak ouders hebben die een laissez-faire opvoedstijl 

hebben: ze zijn permissief (stellen weinig grenzen en eisen) en zijn daarnaast weinig 

emotioneel betrokken bij hun kind. Deze kinderen krijgen vanaf jonge leeftijd al weinig 

ouderlijke supervisie. Maar ook andere opvoedstijlen verhogen de kans op dadergedrag. 

Baldry & Farrington (2000) onderzochten 250 Romeinse schoolkinderen. De kinderen die als 

daders voren kwamen omschreven hun ouders veel vaker als autoritair dan andere kinderen: 

ouders toonden weinig warme, betrokkenheid maar gaven het kind weinig ruimte voor eigen 

initiatieven en hanteerden een strakke discipline. 
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Als derde correlatie noemen Sung, Hong en Espelage (2012) de samenhang tussen pestgedrag 

en het als kind getuige zijn van ouderlijk geweld. Ook Li, Putallaz en Su (2011) beschrijven 

een samenhang tussen ouderlijke relaties en probleemoplossingsstijlen met pestgedrag van het 

kind onder Chinese kinderen. Als vader bijvoorbeeld veelvuldig op openlijke en autoritaire 

wijze conflicten hadden met moeder, dan lieten jongens meer dadergedrag zien.  

Er zijn ook verbanden gevonden tussen sociaaleconomische kenmerken van het gezin 

en pestgedrag. Zo onderzochten Christie-Mizell, Keil, Laske en Stewart (2011) de verbanden 

tussen pestgedragvan jong-adolescenten, de hoeveelheid tijd die hun vaders en moeders op 

hun werk doorbrachten en de percepties van de jongeren over de tijd die door werd gebracht 

met ouders. Er kwam een sterk verband naar voren tussen werkuren van de vader en 

pestgedrag: meer pestgedrag kwam voor onder de jongeren van wie de vaders full-time of 

zelfs meer werkten én die daarbij het gevoel hadden dat te weinig tijd met vader kon worden 

doorgebracht. 
 

2.3  Hoe gaan leraren in het basisonderwijs om met pesten? 

Volgens Bauman en Del Rio (2008) beoordelen leraren niet alle vormen van pesten als even 

ernstig. Zij legden aan leraren in opleiding zes pestscenario’s voor waarin gevallen van fysiek 

pesten, verbaal pesten en relationeel pesten werden voorgesteld. Van deze drie vormen van 

pesten beoordeelden respondenten relationeel pesten als de minst ernstige vorm, ze hadden de 

minste empathie voor de slachtoffers ervan en ze achtten optreden bij relationeel pesten het 

minst urgent. Hieruit blijkt dat de attitudes van de leraar medebepalend zijn voor zowel het 

inschatten van, als voor het reageren op pestsituaties. 

Ook Kochenderfer-Ladd en Pelletier (2008) vonden dat de attitudes die leraren erop na 

houden over pesten (mede)bepalend zijn voor hun handelen. Zij onderzochten de visie en 

overtuigingen van leraren over pesten en welke invloed deze hadden op klassemanagement. 

Ze onderscheidden drie soorten attitudes over pesten: assertief (als kinderen voor zichzelf 

opkomen worden zij niet gepest), normatief (pesten is ‘normaal’ gedrag dat erbij hoort, 

hierdoor leren kinderen sociale regels) en vermijdend (als kinderen de gemene kinderen maar 

vermijden, worden ze niet gepest). Leraren met het normatieve standpunt intervenieerden 

nauwelijks bij pestgedrag, terwijl leraren met een assertief of een vermijdend standpunt veel 

vaker intervenieerden. Hoe leraren denken over pesten is dus medebepalend over hoe ze om 

zullen gaan met pesten. 

In een Amerikaanse studie bleken ook gender en etniciteit, van zowel leraar als 

leerling, de attitudes van leraren ten aanzien van pesten beïnvloedden. Zo werd het gedrag van 
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jongens en van Afro-Amerikaanse leerlingen eerder als pesten beoordeeld dan van meisjes en 

van witte leerlingen (Holt & Keyes, 2004). 

 Hoe reageren leraren op de daders? In het onderzoek van Fekkes et al. (2005) 

uitgevoerd op Nederlandse basisscholen werd de helft van de daders aangesproken. Slechts 

een minderheid van de leraren sprak zowel daders als hun ouders aan op het pestgedrag. 

Rigby en Bauman (2012) beschrijven dat leraren die daders aanspreken dit vaak op een te 

straffende wijze deden, hetgeen niet bevorderlijk zou zijn voor het verminderen van het 

gedrag. Daarbij lijken voornamelijk jongens en ‘zwarte’ leerlingen het zwaar te moeten 

verduren (Holt & Keyes, 2004; Thijs & Eilbracht, 2012). Slachtoffers vertellen sneller dat ze 

gepest worden als ze denken dat leraar er wat aan zal doen (Sung Hong & Espelage, 2012). 

Wanneer slachtoffers echter zien dat daders niet worden aangesproken of wanneer zij het idee 

hebben dat de leraar niet erg geïnteresseerd lijkt om pesten aan te pakken, blijken zij minder 

vaak aan de leraar te zullen vertellen dat zij gepest worden. Hier is sprake van een vicieuze 

cirkel, want als slachtoffers het pesten niet rapporteren, zullen leraren ook minder 

interveniëren, waardoor slachtoffers weer minder geneigd zullen zijn om te rapporteren. 

  Voorgaande studies keken vooral naar reageren op bestaande peststituaties. Maar wat 

is er bekend over de samenhang tussen het gedrag van de leraar en het de prevalentie van 

pesten? Hanish et al. (2004) schrijven hierover dat hoe meer negatieve interacties er zijn 

tussen leraar en leerlingen, hoe meer agressie en pesten zich onder de leerlingen voordoet. 

Hoe kunnen leraren nu het beste omgaan met pesten in de klas? Ten eerste door zorg 

te dragen voor een zo veilig mogelijk klimaat in de klas. Om dit te bewerkstelligen zouden 

leraren volgens Doll, Song en Siemers (2004) een warme, betrokken (engaged), responsieve 

houding aan de dag moeten leggen en de hoge verwachtingen dienen te koesteren ten aanzien 

van de leerlingen. Ook Espelage en Swearer (2010) noemen het belang van engagement van 

zowel leraar als leerling. Hoe betrokkener leraren en leerlingen zijn met elkaar, des te minder 

minder pesten voorkomt en hoe minder sociale steun leerlingen ervaren, hoe meer pesten 

voorkomt. Orpinas en Horne (2010) noemen behalve positieve verwachtingen en het bieden 

van steun nog een aantal andere kwaliteiten die leraren aan de dag dienen te leggen: 

excellentie in het geven van onderwijs (hoe beter de leraar lesgeeft, hoe betrokkener 

leerlingen zijn en des te minder ruimte er is voor negatief gedrag), een rolmodel zijn voor 

respectvol gedrag, het toejuichen van diversiteit, een democratische stijl en positieve 

discipline.  

Crothers en Kolbert (2010) stellen dat pesten moet worden gezien als een ‘behavior 

management issue’. Het juiste gedragsmanagement kan worden mogelijk gemaakt door 
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autoritatieve discipline: een combinatie van democratie en positieve discipline. Volgens 

Rigby en Bauman (2012) echter, zijn niet alle leraren even goed in staat tot het uitoefenen van 

deze positieve discipline, denk bijvoorbeeld aan de leraren die te straffend reageren op daders. 

Het gedragsmanagement dat Crothers en Kolbert (2010) bepleiten zou verder moeten 

bestaan uit een speciaal curriculum in de klas en een alliantie tussen leraar en ouders. 

 
2.4  Wat houdt leraar-ouder-communicatie in? 

De relatie tussen ouders en school wordt door Epstein (2001) aangeduid met de term 

ouderbetrokkenheid (parental involvement). Ouderbetrokkenheid neemt in haar visie vijf 

vormen aan: 

1. Voorzien in basisvoorwaarden: ouders dragen zorg voor gezondheid, veiligheid, 

begeleiding en opvoeding van hun eigen kind. 

2. Communicatie tussen school en ouders: de school informeert ouders over 

schoolactiviteiten en vorderingen van de leerlingen. De taak van de ouders hierbij is om open 

te staan voor deze communicatie en respons te geven. 

3. Informele ouderparticipatie: dit is de informele dienstverlening van ouders aan school. 

Het gaat hierbij verstaan om helpen in de klas, in de bibliotheek, bij schoolreisjes of het  

schoonmaken van de school. 

4. Onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie, zoals ouders die voorlezen en hun 

kind helpen met het maken van huiswerk, de communicatie tussen ouder en kind over 

schoolactiviteiten en ouders die hun kinderen prijzen en aanmoedigen. 

5. Formele ouderparticipatie: dit is de betrokkenheid van ouders met het beleid en 

bestuur van de school, bijvoorbeeld door zitting te nemen in de medezeggenschapraad of 

ouderraad (p. 5). 

In deze scriptie zal de nadruk liggen op het tweede aspect van ouderbetrokkenheid: de 

communicatie tussen school en ouders. 

Harold Lasswell definieerde communicatie in algemene zin als volgt: “Who (says) 

What (to) Whom (in) What Channel (with) What Effect” (Schellens, Klaassen & De Vries, 

2001, p.148). In dit basismodel wordt communicatie gezien als de keten van boodschapper-

boodschap-ontvanger-medium-effect. In deze scriptie is de leraar de voornaamste 

boodschapper en is de ontvanger meestal de ouder. Het voornaamste medium is mondelinge 

gesprekken. Boodschappen en effecten zullen blijken uit het veldonderzoek. Deze 

communicatie zal worden aangeduid met leraar-ouder-communicatie (LOC). 
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Een specifiekere omschrijving van communicatie biedt Oomkes (2000). Deze legt meer de 

nadruk legt op de interpretatie van boodschappen: “Communicatie is de uitwisseling van 

symbolische informatie tussen mensen die zich van elkaars onmiddellijke of gemedieerde 

aanwezigheid bewust zijn. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, 

ontvangen en geïnterpreteerd” (p. 21). De interpretatie van de boodschap wordt beïnvloed 

door de vier aspecten van communicatie die Schulz von Thun onderscheidt: het zakelijke, het 

expressieve, het relationele en het expressieve aspect (De Vries-Geervliet, 2004, p. 30). Het 

zakelijke aspect verwijst naar de feitelijke inhoud van de boodschap; middels het expressieve 

aspect geeft de zender van de boodschap informatie over zichzelf; middels het relationele 

aspect geeft de zender informatie over hoe hij in relatie staat tot de ontvanger, bijvoorbeeld 

wat hij van de ontvanger vindt; en het appellerende aspect tot slot geeft informatie over de 

invloed die de zender bedoelt uit te oefenen op de ontvanger.  
 

2.5  Conclusie 

Met bovenstaande literatuurstudie is getracht een theoretisch kader te schetsen waarbinnen het 

veldonderzoek geïnterpreteerd kan worden. De belangrijkste aanknopingspunten uit de 

literatuur voor het veldonderzoek zijn: 

• Daders hebben vaker dan andere kinderen autoritaire ouders of ouders die een laissez-faire 

opvoedstijl hanteren en zijn vaker getuige van geweld en conflicten tussen ouders.  

• Attitudes van leraren ten aanzien van pestgedrag blijken bepalend voor de mate waarin zij 

de ernst van pestgedrag inschatten en hier vervolgens op reageren.  

• Hoe meer negatieve interacties zich voordoen tussen leraar en leerlingen, hoe meer 

agressie en pesten zich voordoet onder de leerlingen.  

• Minder pesten zou voorkomen als leraren sterk betrokken zijn met hun leerlingen, goed 

onderwijs geven, als zij gebruik maken van een autoritatieve discipline en van een 

speciaal curriculum in de klas en er een alliantie is tussen leraar en ouders.  

• Het veldonderzoek zal zich specifiek richten op deze alliantie tussen leraren en ouders en 

op de vraag welke aspecten van de communicatie tussen leraren en ouders van pestende 

leerlingen kunnen bijdragen aan het vormen van zo’n alliantie.  

 

Zoals in de inleiding is betoogd is er weinig onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen 

leraren en ouders in de context van pesten en lijkt er over de verhoudingen tussen leraren en 

de ouders van pestende leerlingen zelfs helemaal geen onderzoek te bestaan. Hierdoor is niet 

bekend in hoeverre leraren deze ouders deel(genoot) van het probleem maken, waarom ze dit 
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wel of niet doen, welke leraren dit wel en welke leraren dit niet doen, en in hoeverre deze 

communicatie een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van pesten op school. De 

beschrijving van het veldonderzoek dat hier volgt, is een poging tot het vullen van dit hiaat. 
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3. Opzet en uitvoering van het veldonderzoek 

 
3.1  Verantwoording van de keuze voor kwalitatief onderzoek 

Op basis van de probleemstelling, vraagstelling en doelstelling is gekozen voor kwalitatief 

onderzoek boven kwantitatief onderzoek. In dit onderzoek ging het behalve om het 

inventariseren van wat respondenten doen, denken en ervaren (hetgeen ook kan worden 

onderzocht middels kwantitatief attitude-onderzoek), nadrukkelijk ook om het achterhalen 

van wat zij daar zelf over te vertellen hebben. Voor dit laatste aspect is kwalitatief onderzoek 

de enig aangewezen methode (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). 
 

3.2  Verantwoording en beschrijving van de selectie van 

onderzoekseenheden 

De onderzoekseenheden in dit onderzoek zijn individuele leraren in het reguliere 

basisonderwijs. Omdat hier dus niet gaat om een centrale onderzoekseenheid maar om enkele 

afzonderlijke individuen zal verder worden gesproken van respondenten (Baarda, De Goede 

& Theunissen, 2009, p.150). De respondenten werden aanvankelijk geselecteerd op basis van 

de aanwezigheid van ervaring met leraar-ouder-communicatie met ouders van pestende 

leerlingen. Het ging hierbij dus om beredeneerde steekproef (p. 156). Toen dit nog niet 

eenvoudig bleek, werden ook twee leraren geïnterviewd die niet beschikten over deze 

ervaring. Dit betekent dat hun interviews alleen zijn meegenomen voor de beantwoording van 

deelvragen 1 tot en met 3. De beantwoording van deelvragen 4 tot en met 6 is dus helaas 

voornamelijk gebaseerd op de interviews van de overige zes respondenten.  

Alle respondenten werden persoonlijk benaderd (niet via de school). Respondenten 

werden gevonden op een conferentie over pesten, via-via en in eigen persoonlijke kring.  
 

3.3  Verantwoording van de dataverzamelingsmethode 

Aan de respondenten werden mondelinge, individuele en semigestructureerde/gedeeltelijk 

gestructureerde interviews afgenomen. Voor interviewen werd gekozen omdat het zich leent 

‘voor het achterhalen van meningen, attitudes, kennis en gevoelens’ (Baarda, De Goede & 

Theunissen, 2009, p.191), waar de onderzoeksvraag zich op richt.  

De vorm van het interview hield het midden tussen een semigestructureerd interview (de 

vragen liggen niet vast, de onderwerpen wel en deze worden geordend in een topic-schema) 

en een gedeeltelijk gestructureerd interview (een vaststaande vragenlijst met zowel gesloten 

als open vragen) (Baarda, De Goede & Van der Meer-Middelburg, 2007). Voor deze 
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tussenvorm is gekozen omdat deze voldoende ruimte biedt om te kunnen variëren in hoe 

grondig een onderwerp zal worden uitgevraagd en hoe diep zal worden ingegaan op 

antwoorden van de respondent en om de respondent de mogelijkheid te geven zelf met 

informatie te komen (het betreft immers een weinig onderzochte vraag). 

Voor mondeling interviewen werd gekozen vanwege de flexibiliteit die hierboven al werd 

beschreven: de mogelijkheid om te improviseren, ofwel, te kunnen variëren in de grondigheid 

en diepgang van doorvragen en de ruimte die geboden wordt aan de respondent om zelf op 

zaken door te gaan of een nieuw thema te introduceren. 

Voor individueel interviewen werd gekozen omdat naar specifieke, individuele ervaringen 

zal worden gevraagd en de respondenten ook zoveel mogelijk werden geselecteerd op basis 

van deze ervaringen. Individueel interviewen biedt de meeste mogelijkheid tot diepgang en 

doorvragen en voorkomt het effect van groepsdruk of samenspraak. 

In de operationaliseringstabel in bijlage 1 wordt schematisch weergegeven hoe de 

onderzoeksvraag is vertaald in interviewvragen, ofwel hoe de begrippen uit de hoofdvraag en 

de deelvragen zijn geoperationaliseerd. Het interview is te vinden in bijlage 4.  

Bij één van de acht respondenten werd een proefinterview afgenomen (en later het “echte” 

interview). Op basis van dit proefinterview werd besloten om enkele interviewvragen over de 

schoolcontext en over de respondent zelf op te nemen in een vragenlijst die vooraf door 

respondenten werd ingevuld. Deze vragenlijst is te vinden in bijlage 3.  

 

Om ervoor te zorgen dat beide partijen tijdens het interview zoveel mogelijk hetzelfde voor 

ogen hadden bij de term ‘pesten’, werd de volgende aanpak gekozen. Ten eerste werd de 

definitie van pesten zoals genoemd in hoofdstuk 2 voorgelezen en besproken. Ten tweede 

werden de volgende twee scenario’s voorgelegd, waarbij werd gevraagd of hier sprake was 

van pesten, waarom wel/niet en hoe respondent zou reageren. Deze tweede stap diende om op 

impliciete wijze te vragen naar kenmerken van pesten volgens de respondenten. 

1. Joshua is erg impulsief en dol op theater. Hij is eigenzinnig en gaat zijn eigen gang 

Hij bootst graag zomaar andere kinderen na. Zijn imitaties zijn zo goed dat vaak de hele klas 

moet lachen. Vaak reageert het nagebootste kind beledigd. Is Joshua’s gedrag pesten? 

2. Marieke vindt weinig aansluiting bij de meisjes in de klas. Ze is intelligent, fel en  

ze schaakt en voetbalt graag met de jongens. Tijdens pauzes is het je meermaals opgevallen 

dat als Marieke aan komt gelopen richting een meisjesgroepje, de meisjes haar de rug 

toekeren. Is het gedrag van de meisjes pesten? Wanneer respondenten dit niet als pestgedrag 

zagen werd vervolgd: Het de rug toekeren en buitensluiten lijkt vrij stelselmatig en expres te 
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gebeuren. Het valt je ook op dat Marieke bij gym nooit wordt gevraagd door de meisjes. Is dit 

pesten? Vervolg: Je bent er extra op gaan letten en het lijkt er op dat het de rug toekeren niet 

alleen stelselmatig maar ook 100% expres gebeurt. Is dit pesten? Vervolg: Soms hoor je de 

meisjes lachen en roddelen over Marieke. Is dit pesten? 
 

3.4  Beschrijving van de dataverzamelingsmethode: procedure 

Om een ethisch verantwoord onderzoek te waarborgen werden alleen respondenten 

geïnterviewd die vrijwillig deelnamen en die akkoord gaan met geluidsopname. Verder werd 

hun van tevoren uitgelegd wat het doel en de aard van het onderzoek was en dat de gegevens 

anoniem zouden worden verwerkt. Er werd een duidelijke brief opgesteld met uitleg over het 

onderzoek (zie bijlage 2). 

Om de respondenten zoveel mogelijk tegemoet te komen werden de interviews 

gehouden op de plek van keuze van de respondent. Interviews vonden plaats bij hen thuis, bij 

onderzoeker thuis, na schooltijd in de klas, in een bibliotheek en in cafés. De interviews 

duurden gemiddeld iets langer dan een uur. 
 

3.5  Beschrijving van de data-analyse 

Voor de behandeling en analyse van de verkregen data werd gebruik gemaakt van de methode 

beschreven door Baarda, De Goede & Theunissen (2009). Eerst vond de datapreparatie plaats: 

interviews werden letterlijk uitgeschreven, met bijbehorende observaties, zoveel mogelijk op 

de dag van afname, om de betrouwbaarheid te vergroten. Een voorbeeld van een transcriptie 

is opgenomen in bijlage 6. Nadat alle interviews waren werden per uitgewerkt interview 

alleen die gedeelten van de tekst worden geselecteerd die op dat moment het meest relevant 

leken voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Vervolgens werden de analyse-

eenheden vastgesteld (zinnen of thema’s) en de relevante stukken tekst worden opgedeeld in 

fragmenten (p. 303-312). Daarna volgde de data-analyse. Een voorbeeld van een analysetabel 

(inclusief transcriptie) is opgenomen in de bijlage 7. Hiermee zijn twee van de acht volledig 

uitgewerkte interviews opgenomen in de scriptie. 
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4. Resultaten 
 

4.1  De respondenten 

Onderstaande tabellen geven relevante demografische gegevens van de respondenten en hun 

huidige scholen weer. Alle namen zijn gefingeerd. Het ging om acht respondenten, waarvan 

twee mannen en zes vrouwen. Alle respondenten hadden een Nederlandse etnische 

achtergrond, slechts één respondent had een ouder die niet in Nederland geboren was. 
 

Tabel 1. Demografische gegevens van de respondenten 

 Leef- 
tijd 

Opleiding 
 

Aantal jaren 
werkzaam in het 
basisonderwijs 

Nathan 42 Pabo 10 

Loes 28 Pabo 5 

Daphne 29 Pabo & master pedagogiek 7 

Frederique 30 Pabo & Pedagogische wetenschapen 10 

Albert 67 Kweekschool 40 

Wendy 38 Pabo & HBO personeel en organisatie 6 

Mia 50 Pabo & Mime-docent 27 

Saskia 59 Pabo & Pedagogische wetenschapen 
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Tabel 2. Demografische gegevens van de huidige scholen van de respondenten 

 Groep Ja- 
ren* 

Plaats school Achtergrond 
school 

Soort 
onderwijs 

SES  
ouders 

Kleur 
school 

Nathan 8 9 Amsterdam  
Nieuw-West 

Rooms-
Katholiek 

Klassikaal Laag Zwart 

Loes 7 5 Amsterdam 
Nieuw-West 

Katholiek Ontwikkelings-
gericht/ 
Klassikaal 

Laag Zwart 

Daphne 5  
 

7 Buitenwijk 
Utrecht 

Protestants-
christelijk 

Ontwikkelings-
gericht/ 
Klassikaal 

Hoog Wit 

Frederique 8 7 Amsterdam- 
West 

Openbaar Klassikaal Gemengd Gemengd 

Albert 8 
 

40 Dorp in de 
Betuwe 

Rooms-
Katholiek  

Klassikaal Laag/ 
Gemengd 

Wit 

Wendy 4  6 Buitenwijk 
Utrecht 

Protestants-
christelijk 

Klassikaal Hoog Wit 

Mia 1 en 2 6 Amsterdam 
Centrum/Oost 

Openbaar Ontwikkelings-
gericht 

Gemengd Gemengd 
 

Saskia 1 t/m 4  Dorp in de 
Betuwe 

Openbaar Vernieuwings- 
onderwijs 

Hoog Wit 

 *Aantal jaren werkzaam op huidige school 
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4.2  Deelvraag 1: welke visie hebben leraren op pesten? 

Omdat in het onderzoek de nadruk is gelegd op pestende leerlingen en hun ouders, zal bij de 

beantwoording van deze deelvraag de nadruk worden gelegd op het gedrag van daders en 

dader/slachtoffers. 
 

4.2.1  Wat pesten is  
Op de vraag om pesten te omschrijven werden twee soorten antwoorden gegeven. Sommige 

respondenten definieerden pesten aan de hand van de beleving van de gepeste. Loes: 

“Eigenlijk is het enige juiste antwoord denk ik, zodra de gepeste het niet meer leuk vindt. En 

dat is het verschil tussen treiteren of grapjes uithalen en pesten.” Andere respondenten legden 

de nadruk op de intentie van de pester, die zich doelbewust en herhaaldelijk tegen een doelwit 

keert. Saskia: “Pesten is als je (…) iemand echt bewust pijn doet, kleineert, buitensluit, heel 

vervelend behandelt!” 

Alle respondenten onderschreven de definitie van pesten, zoals genoemd in hoofdstuk 

2. Ook noemden alle respondenten voorafgaand aan de definitie uit zichzelf al de kenmerken 

‘herhaaldelijk en langdurig’ en ‘intentioneel/bedoeld om te kwetsen’, alsmede de vormen die 

pesten kan aannemen (zoals fysiek, verbaal, buitensluiten). Het derde kenmerk, het 

machtsverschil tussen dader en slachtoffer, werd niet door iedereen genoemd. Desgevraagd 

werd dit wel herkend: slachtoffers konden op sociaal, cognitief, fysiek of uiterlijk vlak wat 

zwakker zijn dan de dader en/of zich niet goed tegen de dader verweren.  

Het gedrag van Joshua uit scenario 1 (zie paragraaf 3.4) werd door alle respondenten 

niet als pesten gezien, omdat er geen sprake was van intentionaliteit. Alle respondenten 

vonden stellig dat het gedrag van de meisjes uit scenario 2 pestgedrag was. Alleen Daphne 

was hierin terughoudender: ze nam de signalen serieus maar wilde deze eerst onderzoeken. 

Zij noemde later: “Ik vind dat eigenlijk het lastigste: is dit nou écht pesten!? Ik vind het heel 

belangrijk dat als een kind dat wel zo ervaart om het er dan over te hebben. Maar soms ervaart 

een kind dat het gepest wordt en zie ik het soms niet als pesten en dat vind ik het 

allerlastigste.” Dit werd door meerdere respondenten genoemd. 
 

4.2.2  Signaleren van pesten 
De meeste respondenten benadrukten hoe moeilijk het is om pesten te signaleren. Daphne: 

“Het gebeurt als ik me omdraai, het gebeurt als kinderen buiten aan het spelen zijn, het 

gebeurt op de wc, het gebeurt natuurlijk niet… onder mijn ogen (…).” De meeste 

respondenten waren van mening dat het signaleren moeilijker wordt naarmate kinderen ouder 
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worden, omdat kinderen in de bovenbouw vaker hun toevlucht nemen tot digitaal pesten en 

omdat ze beter worden in het pesten net achter de rug van de leraar om. 

De meningen waren verdeeld over in hoeverre zijzelf pesten altijd wisten op te 

merken. Sommigen meenden dat ze pesten meestal wel kunnen zien: aan de dader die iemand 

aan het pesten of door signalen bij het slachtoffer, bijvoorbeeld als deze opvallende 

gedragsveranderingen laat zien. Voorbeelden van veranderingen die genoemd werden waren: 

plotseling heel stil, of afgeleid of agressief, of aan het eind van de schooldag in het lokaal 

blijven treuzelen en in de beurt van de leraar blijven. Anderen noemden dat ze het pesten 

soms pas (goed) zagen als ze geattendeerd werden door ouders, meestal moeders, en er extra 

op gingen letten. 

Frederique gaf aan dat ze door een recent ernstig voorval in haar klas had ingezien 

hoeveel moeilijker signaleren kan zijn dan ze tot dan toe dacht. Een jongetje uit haar klas 

bleek “al maanden stelselmatig in elkaar geslagen worden. Ik heb vijf jongens in de klas, en 

hij is één daarvan, en die andere vier pesten hem dus enorm. Nou, wat ik daarvan zie in de 

klas: nou bijna niets! Behalve dat, het is een vriendengroep van vijf en daar zit een duidelijke 

hiërarchie in en hij bungelt daar wat onderaan, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er echt 

iets aan de hand is.” 
 

4.2.3  Kenmerken van daders 
Verschillende kenmerken van daders werden genoemd. Een aantal respondenten maakten 

onderscheid tussen ‘geniepige’ daders en daders die open en bloot pestgedrag lieten zien. 

Volgens Albert zijn het vooral meisjes die in het geniep pesten: “Meisjes zijn 

geniepiger, dat gaat met een knipoog, dat gaat met even het hoofd wegdraaien. Jongens zijn 

veel meer recht voor zijn raap, die schelden gewoon, daar wordt pesten bepaald door 

herhalingen, door het steeds maar op nieuw aanwakkeren van iets”. Ook pesten meisjes 

volgens Albert ook meer dan jongens. Albert was de enige respondent die frequentie van 

pesten en geniepig pesten koppelde aan sekse. Wendy vertelde daarentegen: “Ik heb twee 

jongetjes in mijn klas die allebei pesten. Waarvan bij één van de twee het best wel heel erg 

heftig is. Een keel dichtknijpen, schoppen, slaan, dreigen, kinderen omkopen. Gebeurt dat 

geniepig? Nee, niet echt. [Hij zegt] bijvoorbeeld: ‘Jij moet dit en dit doen, anders ben je mijn 

vriendje niet meer’, of ‘Jij moet dat doen anders mag je niet op mijn verjaardag komen’. En 

die andere jongen die pest, die is veel geniepiger. Die schopt en slaat ook wel, maar veel 

minder, maar die doet [het] meer mentaal, blijven treiteren, etteren, blijven prikken, continu in 
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het geniep vervelende dingen tegen mensen zeggen en dat blijven herhalen, herhalen, 

herhalen.” 

Enkele respondenten verbonden geniepig pesten aan intelligentie en/of sociale 

vaardigheden. Nathan: “Kijk, als je intelligente kinderen hebt, die kunnen ook intelligent 

pesten. Precies op momenten dat je dat als leerkracht niet ziet.” Albert had een meisje met 

grote leerproblemen in gedachten bij de volgende beschrijving: “De sociale vaardigheid van 

de pester: hoe ze het voor elkaar krijgen is bijna bewonderenswaardig, hoe ze iemands 

zwakke plekken kunnen ontdekken, je zou er bijna een pluspunt voor geven. Hoe ze het tot 

iets collectiefs kunnen maken, en hoe ze het voor elkaar krijgen om er collectief op te 

reageren, en hoe alle signalen begrepen worden. Dat is een heel spel. Ik heb nu zo’n groep 

voor ogen die ik heb meegemaakt, en het raffinement waarop die leidster het voor elkaar 

kreeg om de minder uitgesproken kinderen, de meelopertjes, om die allemaal te mobiliseren, 

en [hoe ze] een vorm van collectief gedrag elkaar aanleren, naar één kind toe. En elke keer 

weer, en elke keer hadden ze dat kind op een andere manier te pakken.” 

Bijna alle respondenten beschreven ook daders die juist in mindere mate beschikten 

over sociaal-emotionele vaardigheden en/of intelligentie. In de klas van Mia was de vijfjarige 

dader een heel agressief kind met autistische trekken en mogelijk ook hechtingsproblematiek. 

Daphne omschreef daders als kinderen die “(….) niet weten om te gaan met teleurstellingen. 

Ze kunnen een héél groot rechtvaardigheidsgevoel hebben, terwijl ze juist ook kunnen pesten. 

Zo, van wat er daar gebeurt vind ik niet rechtvaardig, [pesten] uit boosheid.” Nathan vertelde 

over een jongen in zijn klas: “(…) hij heeft adhd, hij komt zelf steeds zeggen dat hij gepest 

wordt maar hij is zelf een enorme pestkop. Dat is het lastige, hij ziet zijn eigen gedrag niet.” 
 

4.2.4  Verklaringen voor pestgedrag 
Er werd verschillend gedacht over waarom daders pesten. ‘Niet lekker in je vel zitten’ werd 

vaak genoemd als reden voor pestgedrag, onder andere door moeilijke thuissituaties.  

Wendy wees bij twee van de drie pestgevallen die ze beschreef direct de thuissituatie 

aan als oorzaak. “Bij de geniepige pester zeg maar, zijn de ouders gescheiden, wonen soms 

wel bij elkaar en dan weer niet. Vader is heel erg streng, en pakt hem echt hard aan. Moeder is 

daarentegen heel soepel en…(…) laat dingen gaan. (…) Maar [dat jongetje heeft] daardoor 

weinig vertrouwen in mensen. (…) En [van] die andere [jongen] liggen de ouders ook al jaren 

in een vechtscheiding. Heeft drie grote broers waar hij gedrag van afleest dat niet past bij een 

jongetje van acht. Vader komt uit Aruba, heeft een machocultuur, legt hij ook bij hem op. 

Vader zegt dat zijn gedrag op Aruba geprezen zou worden, dat hij een held zou zijn, en ziet 
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niet in dat dat in deze cultuur echt niet kan. Vader is ook heel autoritair (…).” In de ervaring 

van Daphne hadden daders zelfs altijd een thuissituatie die ‘niet optimaal’ is: “Bijvoorbeeld 

ouders die ik heel autoritair vind. Of juist ouders die helemaal geen grenzen geven. Dus die 

hun kind teveel vrij laten.” Volgens Wendy gold de invloed van het gezin op pestgedrag ook 

omgekeerd: “Ik heb dit jaar heel veel kinderen in mijn klas uit een stabiel, liefdevol gezin, de 

ouders zitten goed in hun vel, behandelen elkaar met goede normen en waarden, die kinderen 

die pesten gewoon niet, die houden zich daar vanaf, en zelfs de hele sterke gaan de gepeste 

helpen, dat zie je dan in de hogere groepen, in de lagere groepen is dat anders, maar een warm 

nest zorgt er gewoon voor dat die kinderen niet gaan pesten.” 

Vaak ook werd een combinatie van thuissituatie en persoonlijkheid van het kind 

genoemd als verklaring voor het pestgedrag. Daphne over een meisje in haar klas dat zowel 

pest als gepest wordt: “Die heeft een hele moeilijke periode nu achter de rug, met ouders die 

gescheiden zijn, moeder die nu opnieuw getrouwd is, moeite met stiefvader en stiefzusjes, en 

zij heeft al van zichzelf een pittig karakter, dus die combinatie, karakter met de thuissituatie 

die zorgt voor eh…[de problemen met pesten].”  

Volgens Albert was het moeilijk om algemene uitspraken te doen over waar 

pestgedrag vandaan kwam. Hij zag een mogelijke invloed van de thuissituatie maar sprak ook 

over pesten als een “karaktereigenschap’ en de “behoefte om zich op deze manier (…) te 

manifesteren”. Daphne daarentegen zei: “Ik zie het ook meer als een bepaalde rol. Ik zie ook 

dat je het kunt veranderen, dus dat zou ik de kinderen ook mee willen geven, je bent niet eens 

een pester, altijd een pester.” Albert was hier minder optimistisch over: “Ik heb altijd het 

gevoel gehad: het [pesten] gaat door, ondergronds, want ik zie nog steeds… Ik heb nu contact 

met ouders van een meisje dat nu 23 is, en die ten eerste nog steeds zit met onverwerkt 

pestgedrag op de basisschool. Dat meisje dat haar toen pestte, pest haar nu nog, als ze elkaar 

in dancings tegenkomen en zo. En nog steeds op een even geraffineerde manier.” 

Ook de groep als geheel werd gezien als een belangrijke factor. Albert meende dat het 

sterk afhing van de groep of er gepest werd en dat dit vaak stabiel bleef over de jaren: “Ja, je 

kan er bijna van op aan, als een groep dit gedrag vertoonde, was het heel moeilijk dit gedrag 

te veranderen. Ik ben daar heel cynisch in geworden hoor, je hoorde dan ook vaak vanuit het 

voortgezet onderwijs dat het doorging (…).” 

Nathan zag een sterk verband tussen de houding van de leraar en de aanwezigheid van 

pestgedrag. “Misschien heeft het te maken met de mate van vrijheid die ze krijgen. Wat ik 

merk bij klassen waar die leerkrachten of heel los zijn of heel strak zijn, waar kinderen heel 

strak worden gehouden, dan krijg je van dat onderhuidse pestgedrag, dan krijg je dat kinderen 
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zich niet kunnen uiten en dat gaat zich op die manier een weg zoeken. (…) Dat hele losse is 

dat er geen leider is, dat er geen duidelijkheid is. Dan krijg je hetzelfde, dan krijg je ook 

pestgedrag.” Ook Wendy was overtuigd van dit verband. Volgens haar wordt het pedagogisch 

klimaat bepaald door de leraar: als deze onzeker voor de klas staat en niet duidelijk de 

grenzen weet aan te geven en te bewaken, dan kan het zijn dat de leerlingen op een verkeerde 

manier het pedagogisch klimaat gaan beïnvloeden. “Waar kinderen ruimte voelen, gaan ze 

hem pakken, ook bij pesten.” 
 

4.3  Deelvraag 2: welke ervaringen hebben leraren met pesten? 

4.3.1  Ervaringen met pesten 
Bijna alle respondenten gaven aan dat er gedurende het schooljaar pesten was voorgekomen 

in hun klas. Nathan en Saskia zeiden dat pesten niet zo veel voorkwam in hun klassen. Nathan: 

“Tenminste, ik krijg nooit klachten over pestgedrag, de kinderen zijn blij”. Saskia zei zelfs: 

“Nee, in onze unit is er de laatste jaren geen pesten voorgekomen.” (Een unit is een eenheid 

van 90 kinderen uit groep 1 t/m 8.) Deze deelvraag en deelvragen 5 en 6 zullen daarom 

beantwoord aan de hand van de interviews van de overige zes respondenten. 

Mia, die les geeft aan groep 1 en 2, vertelde over een bewogen eerste helft van het 

schooljaar waarin oudste kleuter Alex (5) zijn klasgenootje Rodrigo (5) erg pestte en de hele 

klas tegen hem wist op te zetten. Toen Alex als jongste kleuter bij Mia in de klas kwam 

“boezemde [hij] heel veel angst in bij andere kinderen, ook bij mij. Hij heeft mij ook agressief 

benaderd (…), hij is mij echt wel eens aangevallen. Hij deed kinderen pijn, hij bedreigde: ‘Ik 

ga je doodsteken.’” In het tweede schooljaar had Alex het gemunt op de drukke, “clowneske” 

Rodrigo. “En [Rodrigo] is uiteindelijk gepest, en door de hele klas. Want iedereen was bang 

voor [Alex], dus ging [met hem] meedoen. (…) Als [Rodrigo] dan binnenkwam of iets deed 

dan hoorde je: ‘Rodrigo-alarm, Rodrigo-alarm!’ Zo van: ‘O nee, daar komt Rodrigo weer aan 

dus we moeten allemaal weg.’” 

Wendy over een groep 6 aan wie ze twee dagen per week lesgaf: “Daar was echt 

sprake van enorm meidenvenijn, [met een] queen bee. En zij, samen met één van haar 

helpsters, zij waren beiden intelligente dames, hadden [het gemunt] op een dame, minder 

intelligent en meer bezig met mode. En het groepje rondom de queen bee werd steeds groter, 

en [op een gegeven moment] had het meisje dat gepest werd nog maar één vriendinnetje, die 

ze ook nog bij haar probeerden weg te halen. Uiteindelijk is het zo ver gegaan dat de moeder 

van één van de helpsters de meiden op ging stoken om dat meisje weg te pesten. Dat hadden 

we opgevangen, [toen] die ouders [bij het hek] stonden te wachten, en daar vingen we dat op, 
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vervelende dingen over dat meisje. Dat ze het meisje links moesten laten liggen. Er werd 

gezegd: ‘We zullen haar wel de klas uit werken’. Uiteindelijk is de queen bee de klas 

uitgegaan, naar groep 7, omdat de ouders dachten dat ze dat wel aan kon (wij hadden daar zo 

onze twijfels over, en dat bleek ook terecht). Dat maakte het probleem iets minder groot, 

iedereen moest een nieuwe plek in de groep vinden, er moest een nieuwe queen bee komen. 

Die is er niet meer gekomen, maar dat meisje wiens moeder de boel opstookte zat er nog wel. 

Haar vader is overleden, waardoor het gedrag van haar moeder nog heftiger werd, bijna 

obsessief, en uiteindelijk heeft die moeder een verbod gekregen om op het schoolplein te 

komen. (…) de rust is uiteindelijk wedergekeerd.” 

Frederique beschreef de pestsituatie in haar groep 8: “Vorige week woensdag is er een 

moeder bij mij op school geweest, van een meisje uit mijn klas, die heel erg bezorgd was over 

een jongetje uit mijn klas. Dat jongetje zou al maanden stelselmatig in elkaar geslagen worden. 

Ik heb vier jongens in de klas, en hij is één daarvan, en die andere vier pesten hem dus enorm. 

Ik ben me echt kapot geschrokken: ik heb foto’s gezien die echt gemaakt zijn in de 

kleedkamer van de gym, waarbij hij vastgehouden wordt, geschopt wordt in zijn buik, ze 

staan op hem, ook terwijl hij op de grond ligt, ze hebben foto’s van hem in zijn onderbroek, 

en hij wordt ook gechanteerd met zijn boxershortfoto’s: dat die op Hyves worden gezet als hij 

klikt. Die foto’s zijn via de WhatsApp naar dat meisje gestuurd, en daardoor is die moeder 

ook uiteindelijk gekomen.” Ze vertelt over een concreet voorval dat door de informatie van 

het meisje en haar moeder in een heel ander licht kwam te staan: “Ik maak heel veel gebruik 

van de lege ruimtes in het gebouw waar kinderen dan in groepjes aan opdrachten kunnen 

werken, en ik had toen een groepje buiten de klas werken. Daar ging ik naartoe en ik liep met 

mijn rug naar [hen toe terug naar] de klas toe, en ik hoor: ‘Auw!’. En ik draai me om en dat 

jongetje dat gepest werd deed zo bij zijn hoofd (duikt ineen met handen om haar hoofd). Dus 

ik zeg: ‘Wat is er aan de hand?’ En het bleek dat een andere jongen een pen naar zijn hoofd 

heeft gegooid. Dus ik vraag: ‘Gaat het nu goed?’ En dat ándere jongetje [die de pen had 

gegooid] reageerde, die zei: ‘Ja hoor, dat is niet erg’ en toen zei dat kleine jongetje ook van: 

‘Nee, dat is niet erg’. Ik vond het ook wel raar, maar ik dacht: ‘Het zijn vrienden van elkaar’. 

Dus ik liep de klas uit en dat meisje dat geweest is [met haar moeder om te vertellen over de 

foto’s en de situatie], die vertelde wat er daarna gebeurde: dat kleine jongetje heeft nog een 

paar klappen gehad en toen heeft dat andere jongetje gezegd: ‘Nu ga je heel snel je tranen 

drogen want als juf terugkomt mag ze het niet zien…’” 
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4.3.2  Aanpak van pesten en reageren op daders door de respondenten 
Verschillende manieren van reageren en handelen werden beschreven ten aanzien van de 

aanpak van pesten en het reageren op daders in de eigen klas: individuele gesprekken met de 

dader, groepsgesprekken, sociogrammen. Wendy noemde verder: “Ik probeer [daders] zoveel 

mogelijk te belonen en [positief] te benaderen, benoemen wat ze goed doen. Gedrag wat ik 

kan negeren, negeer ik. Pestgedrag natuurlijk niet. Steeds proberen uit te leggen: ‘wat doe jij, 

wat heeft dat voor effect op de ander’. En gewoon echt straffen voor echt heftige dingen.” 

Loes en Frederique maakten regelmatig gebruik van groepsgesprekken, waarbij ze soms ook 

hun eigen ervaringen gebruikten om aan kinderen iets duidelijk te maken. Daphne maakte 

vaak gebruik van rollenspelen, waarbij ze ad hoc dader en slachtoffer de situatie liet naspelen 

die zich net had voltrokken, zodat ze konden stilstaan bij hun eigen gedrag en met een andere 

manier van reageren konden oefenen. 

De meeste leraren zeiden dat ze meestal meteen reageerden op pesten. Loes: “Ik ben 

iemand die daar alles voor laat vallen. Wat er ook moet gebeuren [qua schoolwerk], als er iets 

heel groots speelt in een groep dan ben ik ervan overtuigd dat daarna de helft van de 

informatie die je erin pompt, die houd je er toch niet meer in. Kun je het net zo goed niet doen. 

Dus [ik zeg]: ‘Pak je stoel maar, gaan we in de kring zitten en het erover hebben.’”  

Veel respondenten gaven er de voorkeur aan om de dader(s) zoveel mogelijk 

individueel aan te spreken. Frederique: “Als er een groep is die het doet, en je spreekt de 

groep erop aan, dan heb ik de ervaring dat dat in heel veel gevallen de groepsvorming die er al 

is alleen maar versterkt.” Albert maakte daarbij ook veel gebruik van non-verbale 

communicatie tussen de bedrijven door. “Je moet in stilte werken. Alle dingen van hard 

praten, verwoorden wat er aan de hand is, dan gaat zo’n kind af voor andere kinderen en dat 

[werkt juist averechts], dan denkt het: ‘Hé, ik moet meer doen (…), ik heb verloren want hij 

kiest partij voor de ander, ik moet er een schepje bovenop doen’ . Maar juist in de ogen 

blijven kijken en laten weten ‘ik heb jou in de gaten, en dat moet je nu niet doen’. Hij gaat 

niet af ten opzichte van anderen, maar hij weet wel dat ik het niet pik. Dat is meestal het 

beste.” 

 De ouders van de daders werden door de meeste respondenten op de hoogte gesteld, 

meestal via de telefoon waarbij ze werden uitgenodigd om langs te komen op school voor een 

gesprek. De meeste respondenten bespraken de pestsituaties met collega’s, en sommigen ook 

met de directeur en/of de Intern Begeleider. In bijlage 5 wordt de aanpak van de scholen ten 

aanzien van pesten weergegeven en hoe de leraren deze beoordeelden. Van de acht scholen 

beschikten er vijf over een pestprotocol en maakten er twee gebruik een antipestmethodiek. 
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4.4  Deelvraag 3: welke visie hebben leraren op leraar-ouder-
communicatie? 

4.4.1  Ervaringen met leraar-ouder-communicatie 
De volgende thema’s kwamen naar voren toen de respondenten vertelden over hun ervaringen 

met leraar-ouder-communicatie (LOC). Lastig werden gevonden: te hoge verwachtingen van 

ouders, woede en agressie van ouders (zo werd Frederique bedreigd door een vader die het 

eindadvies aan zijn kind te laag vond), taalproblemen, te weinig betrokken ouders, te sterk 

betrokken/dominante ouders. Als prettig werden ervaren: gemeenschappelijke waarden en 

normen en gedeelde opvattingen over opvoeding, betrokkenheid van ouders, vertrouwen van 

ouders, openheid van ouders, kennismakingsgesprekken aan het begin van het jaar en 

huisbezoeken. 

 Voor- en nadelen van zowel de communicatie en samenwerking met hoogopgeleide 

ouders als die met laagopgeleide ouders werden door verschillende respondenten genoemd. 

Wendy vatte samen: “Op deze school zijn de ouders bovengemiddeld [hoog] opgeleid, dus 

wij hebben wat dat betreft geluk dat de meeste ouders wel aardig kunnen zelfreflecteren. Maar 

ook binnen die groep heb je ook mensen die de zaak anders zien dan jij, en dat is dan ook 

meteen weer veel lastiger, dan bij bijvoorbeeld laagopgeleide ouders, die hebben dan nog wel 

eens het vertrouwen in jou van ‘jij zal het wel weten, jij bent de expert’, (…) dus ook al heb je 

met hoger opgeleiden te maken, soms is dat ook lastiger.”  

Op dezelfde wijze werden voor- en nadelen van zowel de communicatie en 

samenwerking met niet-Nederlandse als met Nederlandse ouders genoemd. Kleuterjuf Mia: 

“Ik had eerst een inloopochtend, maar dat was heel rommelig. Ouders gingen het misbruiken 

om te laat te komen, [dus ik heb het] afgeschaft. Dat was door het gedrag van de ouders, en 

dat is voornamelijk de groep witte ouders. Die ziet het meer als een soort crèche dan, ‘Ik 

breng mijn kind wanneer ik wil’. Die zien daar de meerwaarde niet echt van in.” Zij beschreef 

dat ze de Marokkaanse moeders juist weer heel betrokken vond: “Die draaien (…) echt mee. 

Dat is hun manier om te kunnen emanciperen.” Voor ouders die het Nederlands niet goed 

beheersen verzorgt de school taalcursussen en “als hun taalniveau op een bepaald niveau is 

dan mogen ze meedraaien in de overblijfpool.” 
 

4.4.2  Beoordeling van sterke kanten in de eigen leraar-ouder-communicatie 
Op de vraag Wat vind je dat je zelf goed doet in de communicatie met ouders? werden de 

volgende antwoorden gegeven: 

Nathan: “Ik weet waar ik het over wil hebben, ik maak duidelijk waar het over gaat.” 
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Loes: “Per leerkracht verschilt het heel erg bij wie [ouders] binnen kunnen vallen voor 

een kort gesprekje. En sommige [leraren zeggen:] ‘nee allemaal op afspraak en over drie 

maanden een [tienminuten-]gesprek, tot dan’. Ik heb altijd wel de deur open voor ouders.” 

Daphne: “Op tijd inlichten bij zorgen over kind, en in gesprekken kan ik ouders goed 

vertellen hoe ik een kind zie: duidelijk, volledig, ik haal voorbeelden aan. En ik probeer altijd 

eerst positief te beginnen.” 

Frederique: “[dat] ik heel erg open sta voor de inbreng van ouder. Ik kan ook heel 

helder aangeven waar de inbreng ophoudt, en ik heb wel de indruk dat dat [allebei] 

gewaardeerd wordt.” 

Albert: “Ik denk dat ik ouders altijd, dat hoop ik tenminste, dat ik ouders altijd in hun 

waarde gelaten heb, geen vooroordelen had. Juist ouders waarvan ik wist dat het altijd 

moeilijk was, waarvan ik wist dat zij zich altijd achtergesteld voelden, die heb ik altijd heel 

veel aandacht gegeven.”  

Wendy: “Openheid werkt heel goed, doordat ik open ben zijn zij het ook, en 

eerlijkheid, ook al is dat niet altijd leuk. Ik probeer zo weinig mogelijk te oordelen. Sommige 

kinderen lopen nou eenmaal gewoon niet lekker mee, daar kan ik een mening over vormen en 

met die mening met de ouders gaan praten, maar daar heb ik het jongetje niet mee geholpen, 

of het meisje [zonder eerst] die ouders hun verhaal te laten doen en mee te gaan met hun leven 

en mogelijkheden” 

Mia: “Ik denk dat ik wel mensen goed op hun gemak kan stellen. Ik ben vrij rustig en 

niet dominant. Ga niet meteen van ‘Je moet dit of dat’ als leerkracht, maar ik wacht even af 

hoe de mensen zelf zijn.” 

Saskia: “Nou, ik ben zelf iemand die gewoon wel heel duidelijk is over wat ik vind 

van een kind, hoe ik het gedrag zie.” 
 

4.4.3  Overige kenmerken van goede leraar-ouder-communicatie 
Verder werden de volgende beschrijvingen gegeven van (elementen van) een goede leraar-

ouder-communicatie.  

Saskia: “Je hebt ouders die gewoon eh ja een beetje op het gelijke level zitten van ons 

hè, die gewoon eerlijk antwoord geven, maar je hebt natuurlijk ook gewoon ouders die alles 

gewoon buiten de deur leggen, bij ons als school en niet kritisch genoeg kijken naar zichzelf, 

als opvoeder.” 

Frederique: “Ik heb wel eens gehad dat er een ouder naar me toe kwam omdat, ik had 

toen een hele pittige groep, en ik vond het lastig daarmee om te gaan, en één jongetje die was 
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een beetje bang van mij. Ik vond dat best erg om te horen, ik heb daar slecht van geslapen, 

maar het fijne was dat ze heel rustig naar me toe zijn gekomen en dat hebben uitgelegd, en 

toen heb ik daar reflectie op gedaan: wat doe ik dan, welk effect heeft dat, en uiteindelijk 

heeft dat geholpen. En daar ben ik dan blij om, dat ze bij me kwamen om dat te vertellen.” 

Daphne: “Ik vind het heel fijn als ouders vertrouwen in me hebben (…) dat vind ik 

heel fijn werken. Vertrouwen in mij, maar vooral ook in de school want dat vind ik heel lastig 

als ouders klagen over jaren daarvoor, dan denk ik: ja daar kan ik niet zoveel me. En ook 

vertrouwen in hun kind!” 

Mia: “In de onderbouw is er behoorlijk veel communicatie met ouders. Je hebt een 

uitgebreid intakegesprek, ongeveer vier weken voordat het kind start, en er is een uitgebreid 

drie-maandengesprek, van zeker een half uur, drie kwartier over het kind. Met de meeste 

ouders heb je daar[om] toch wel een vertrouwensband. Want dan heb je echt even de rust 

genomen. Zij hebben op dat moment het gevoel dat ze ook jou kunnen vertrouwen. Ze hebben 

gezien hoe je met het kind omgaat als hij wat vraagt aan je.” 

Albert: “Ik heb de tijd meegemaakt dat je als leerkracht intens met de ouders kon 

communiceren omdat je bijvoorbeeld elk jaar, bij elk kind op huisbezoek ging. Dan ging je 

een uur thuis zitten bij die kinderen, je zat een uur met die ouders te praten, en dan kreeg je 

zo’n berg informatie van die ouder, maar je sprak niet alleen over het kind, je sprak ook over 

het kind, je sprak over het werk van die vader, je sprak over de onderhoudsbeurten van het 

huis, je sprak over (…) de moderne apparatuur in huis. Daardoor kreeg je een band met die 

mensen, dat je niet alleen over het kind sprak, (…) dat gaf een basis voor een reëler gesprek 

met ouders, dan wanneer je elkaar maar één keer per jaar spreekt, en alleen wanneer er 

problemen zijn. Er zijn kinderen geweest van voor de tijd dat die huisbezoeken waren, 

waarvan ik de ouders niet kende. Niet uit kwaadwillendheid, maar vanwege drukke 

werkzaamheden. ‘Er waren geen problemen, dus ik hoef niet naar school.’” 

 “Kijk, onderwijs is een ontzettend druk en intensief gebeuren, en als er dan opeens 

zomaar een ouder voor je neus staat, dan moet je dingen anders gaan organiseren, maar we 

hadden toen een directeur en die zei: ‘Problemen gaan voor, werk laten liggen en eerst de 

problemen oplossen’. En dat was een hele wijze raad was dat. Ja, en dan kun je [problemen] 

ook het snelst oplossen. Als een ouder met een hemelsgroot probleem zit, en je zegt: ‘Ik heb 

er overmorgen wel tijd voor’, dan groeit dat probleem. (…) Als het meteen gebeurt wordt het 

heel goed opgelost. Maar je moet er wel tijd voor maken. Je moet ouders ook het gevoel 

geven van: ‘Hij heeft de tijd voor mij’, heel belangrijk, heel belangrijk, of duidelijk afspreken: 

‘Ik heb nu een kwartiertje, dan hebben we even duidelijk waar het over gaat en dan maken we 
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meteen een afspraak’. Maar je moet ouders meteen het gevoel geven van ‘Ik ben nu 

belangrijk’.  

“En, geen vooroordelen hebben! (…) Naar ouders toe. Ik vergeet nooit dat ik ooit een 

kind in de klas had, dat had wat gedragsproblemen, dat was de tijd van de vrijere opvoeding, 

die ouders waren alle twee psycholoog, daar had ik zo’n vooroordelen over. Ik moest bij hen 

op gesprek, en ik heb daar nachten wakker van gelegen. Ik dacht, die zullen het allemaal wel 

weten. Ik zal wel een ouderwetse schoolmeester zijn die hun kind alleen maar probeert te 

tiranniseren en die probeert hun kind in het gelid te dwingen, maar dat bleek heel anders te 

zijn, ze bleken thuis de grootste problemen met dat kind te hebben. Ze vonden het heerlijk dat 

ik bij hun thuis kwam en met ze mee dacht om die problemen op te lossen. Zij hadden 

gedacht: ‘dat is zo’n ouderwetse schoolmeester’, en ik had gedacht: ‘dat zijn van die 

eigenwijze ouders’. En toen ging je in gesprek en toen bleek dat best samen te kloppen. En 

toen hebben we het hartstikke goed opgelost, met elke twee weken een gesprek samen, en dat 

liep.” 

Volgens Albert kan de leraar een goede LOC mogelijk maken “door open te staan 

voor ze, en niet meteen met je oordeel klaar staan, luisteren, luisteren, luisteren. Als ouders 

dat gevoel hebben, geven ze ook een hele hoop prijs. En ook al zijn er problemen: vooral ook 

aandacht hebben voor de positieve kanten van het kind! Het kan nog zo’n ingewikkeld kind 

zijn, en nog zo moeilijk zijn, het doet altijd leuke dingen, en als je de ouders benadert, zeggen: 

‘Wat hebben júllie een leuk kind. Er zit wel een probleempje aan, maar wat een leuk kind.’ 

Het gaat om die ouder. Dan heb je die. Dan heb je al veel gewonnen. Want dan heb je 

vertrouwen, zo’n ouder ziet dat je oog hebt voor de positieve kanten van het kind, en dan kun 

je het over de problemen hebben.” 
 

4.4.4  Doel en belang van leraar-ouder-communicatie 
Volgens Albert was het doel van LOC om ouders te leren kennen en te begrijpen en zo een 

band met ze te kunnen opbouwen. Zo’n band geeft “een basis voor een reëler gesprek met 

ouders, dan wanneer je elkaar maar één keer per jaar spreekt, en alleen wanneer er problemen 

zijn.” Het belang van LOC volgens Albert: “Als je elkaar kent, los je problemen makkelijker 

op”. Zo beschreef ook kleuterjuf Mia het voordeel van het vele dagelijkse contact dat zij had 

met ouders: “Je helpt sneller een probleem uit de wereld.” 

Nathan, Loes, Daphne, Frederique en Wendy omschreven het doel van LOC allen met 

de term “op één lijn”. Dit “op één lijn zitten” van ouders en leraren werd als volgt beschreven: 
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“Als leerkracht heb je hetzelfde doel, je wil die kinderen op hun niveau krijgen, dat ze 

presteren naar hun kunnen” (Nathan). “Omdat je samen verantwoordelijk bent voor de 

kinderen. En dat je een gezamenlijk doel hebt, en jij natuurlijk maar voor een jaar en zij voor 

langer, maar je hebt elkaar nodig” (Frederique). 

Als ouders en leraren niet met elkaar “op één lijn” zijn zou dit verschillende gevolgen 

hebben. Albert: “Als dat niet zo is, hebben kinderen daar heel veel last van. Ik denk dat dat 

spanning oproept. Als thuis andere grote normen gelden dan op school, of als ik negatief over 

het thuisgezin zou praten, of het thuisgezin praat negatief over de school, daar kan een kind 

heel veel last van hebben. Als dat in tegenspraak met elkaar is, daar kan een kind niets mee. 

[En omgekeerd, als het wel in één lijn is] (…) Ik denk dat je dan de basis legt voor een gaaf 

kind. (…) Voor een kind dat zich evenwichtig ontplooit, als thuis en school elkaar aanvullen, 

dan denk ik dat het een kind ten goede komt.”  

Daphne: “Ik denk dat een kind wel aanvoelt als dat contact niet goed is. (…) En dat 

dat ook ten koste gaat van hoe een kind zich voelt en van hoe een kind presteert.” 

Wendy: “Als wij op school bepaalde regels hebben, bijvoorbeeld ‘niet rennen in de 

gang’, maar als ouders zeggen: ‘wat maakt het ook uit’, dan steunen wij elkaar niet, dat is heel 

onduidelijk voor een kind, want die krijgt van mij op zijn kop omdat hij door de gangen rent, 

dus we moeten wel op één lijn zitten. Wat zijn de gevolgen voor een kind, als je minder op één 

lijn zit? Dat raakt uit balans, die gaat ander gedrag vertonen, en soms worden kinderen daar 

echt heel vervelend van. En dat zie je ook echt gebeuren bij kinderen, dat ze veranderen als ze 

van twee verschillende kanten verschillende dingen horen? Ja.”  

De meeste respondenten zeiden dat ze door LOC een kind beter gingen begrijpen en 

hierdoor beter konden begeleiden. Wendy noemde dit het “een 3D-beeld van het kind”. “Niet 

alle kinderen zijn op school hetzelfde als thuis. Hoewel jij als leerkracht op een gegeven 

moment denkt dat je het kind heel goed kent, kent de ouder het kind nog steeds het beste. En 

er kan thuis van alles gebeuren, dat moet je gewoon weten. Je moet weten waarom het kind 

opeens minder scoort, of steeds ruzie heeft met die en die, je krijgt daardoor een compleet 

beeld.” 
 

4.5  Deelvraag 4: Welke ervaringen hebben leraren met de 
communicatie met ouders van pestende leerlingen? 

4.5.1  Aanpak van de gesprekken 
Wanneer de leraren de ouders van de pestende leerlingen benaderden voor een gesprek deden 

ze dit meestal telefonisch en soms persoonlijk op school, waarbij werd uitgelegde waarom ze 
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dit gesprek wilden. De gesprekken varieerden in duur van twintig minuten tot een uur en 

vonden na schooltijd plaats, meestal in het klaslokaal. 

Frederique vertelde hoe ze de ouders belde van de vier jongens uit haar klas die een 

andere jongen gedurende langere tijd ernstig bleken te hebben gepest en mishandeld: “Ik was 

heel boos aan de telefoon, niet op die ouders, maar op die kinderen, en dat heb ik ook laten 

merken aan de telefoon, waardoor ik een rare houding bij de ouders, niet bij allemaal, maar 

dat je ook een rare houding krijgt bij het eerste gesprek.” De ouders van de vier daders en de 

ouders van het slachtoffer werden gebeld en er werd hen een brief gestuurd met een 

uitnodiging om de situatie gezamenlijk te bespreken. 

Drie van de zes respondenten voerden de gesprekken altijd met het betreffende kind 

erbij. Daphne voerde de gesprekken “deels met het kind en deels niet met het kind. Ja, dat 

kind gaat meestal even spelen of zo en dan roepen we die er later bij. (…) omdat ik het soms 

ook wel goed vind om eventjes alleen met ouders te spreken. Maar ik vind het dus ook 

belangrijk om het kind erbij te betrekken, omdat… ja, het gaat wel over het kind. Het heeft 

meer effect denk ik als het er dan ook bij is.”  

Daphne begon het gesprek meestal zo: “Ik heb een gesprekje met uw kind gehad en 

het valt mij op… (…) herkennen jullie dit?” Albert: “Ik liet meteen aan het begin van het 

gesprek merken dat het een gemeenschappelijk probleem was. In de trant van: ‘Ik heb jullie 

geroepen, want ik zit ergens mee’. En we moeten toch proberen er iets aan te doen, want, daar 

krijgt het kind later problemen mee. (…) En op die manier een gemeenschappelijke zorg er 

neerleggen. Niet zo van: dat moeten jullie maar oplossen, nee, je moet het probleem samen 

zien op te lossen. En als je [je zorg] deelt met de ouders, dan wordt de rest van het gesprek 

een stuk gemakkelijker. En dan nodigde ik ze altijd uit om zelf observaties te doen, zo van: 

zou je eens op willen letten of je zelf dit en dit gedrag bij je kind ontdekt, waarvan je denkt, 

‘ja het is zo [mijn kind pest]’ en dan veertien dagen later om weer bij elkaar te komen om het 

te bespreken.” 
 

4.5.2  Verloop en gevolg van de gesprekken  
Leraren beschreven zowel positieve als negatieve ervaringen met het verloop en gevolg van 

de gesprekken met ouders van pestende leerlingen. Hier volgen enkele positieve ervaringen. 

Wendy: “We hebben een tijdje terug [meegemaakt] dat een aantal wat intelligentere 

leerlingen samen met die jongen, dat geniepige pestertje, andere kinderen pestten. Toen ik die 

ouders inlichtte waren die echt des duivels op hun kind, dat werd direct in de kiem gesmoord. 

Die kinderen werd thuis uitgelegd: ‘Wat is pesten, wat doe je met een ander kind, en dat doen 
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wij dus niet’. En dat was ook direct afgelopen. Je hebt het gedrag zien afnemen? Het was 

weg, ook niet meer aan de orde. Die ouders waren dus blij dat ik het zei, het was vreselijk om 

te horen, maar ze vonden het heel fijn dat ik het meteen had gemeld.” 

Daphne: “Soms zeggen ouders dat ze thuis óók problemen hebben met het gedrag van 

het kind, en ze niet goed weten hoe ze daar thuis mee om moeten gaan. En dan komen we 

soms wel tot afspraken van: ‘Oké, deze aanpak die jullie hier [op school] doen, doen wij thuis 

ook’. En soms komen ze zelf wel met, tijdens het gesprek (…): ‘Goh wij doen het zo [thuis], 

zullen we daar één lijn in trekken?” 

Frederique: “Nou, twee jaar geleden kwam een meisje op school, [met een uitdraai 

van] een gesprek op Hyves van allerlei leerlingen van de klas [groep 8]. Dat moest ze van 

haar moeder meenemen naar school, en dat ging over een meisje. Dat meisje werd niet 

genoemd, maar het was overduidelijk [om wie het ging], dat wist dat meisje [dat erover kwam 

vertellen] ook. Daar ben ik ook van geschrokken, daar werden ook woorden gebruikt…! Maar 

goed, dat (…) is heel prettig opgelost, daar is een heel oudergesprek over geweest, over het 

controleren van wat kinderen op Hyves doen. Die kinderen waren ook allemaal heel erg 

geschrokken en [hebben hun] excuses aangeboden aan het kind. (…) Die ouders vonden het 

ook heel erg wat die kinderen deden, die hebben er thuis ook flink van langs gekregen.” 

Frederique vertelde ook over een recente, zeer negatieve ervaring. Er vond een 

gesprek plaats met de vier daders (zie paragraaf 4.3.1.), enkele van hun zussen (die waren 

meegekomen om te vertalen voor ouders) en hun ouders, met het slachtoffer en zijn ouders en 

met Frederique, een collega en de directeur. “Wij hadden verwacht dat de ouders ook 

geschokt waren, dat ze samen met ons naar een oplossing zouden zoeken, we hadden 

verwacht dat de jongens maandag hun verhaal zouden doen, dat daar uit zou komen dat er 

inderdaad erge dingen zijn gebeurd en dat we samen naar een oplossing zouden zoeken. Dat 

hadden wij verwacht, maar dat is niet gebeurd (…)”. De bijeenkomst escaleerde. “Die ouders 

zijn woest, die zeggen dat er niets is gebeurd. Ouders willen alleen maar die foto’s zien, 

hebben het over bewijzen: ‘de kinderen hebben niets gedaan, er is alleen maar vriendschap, 

verder niets’. Wij willen die foto’s niet laten zien, want wij vinden dat we niet hoeven te 

bewijzen dat dat gebeurd is, en wij vinden dat ook een [schending van de] privacy naar het 

jongetje toe.” Tijdens de bijeenkomst schreeuwen de ouders en zussen van de daders tegen het 

slachtoffer en diens ouders. Ook Frederique, haar collega en de directeur moeten het 

ontgelden. Tot haar schrik spreken ook de vier jongens de stafleden aan op een manier die van 

weinig respect getuigt, zonder dat hun ouders hen corrigeren. “Als ouders je zo respectloos 

aanspreken, zelfs tegen de directeur dingen zeggen waarvan ik denk ‘ooh’ en ook van hun 
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kinderen dingen accepteren…” Voor het gepeste jongetje en zijn moeder is de nasleep nog 

dramatischer. “Die moeder van dat jongetje, het is binnen de Marokkaanse gemeenschap, en 

dat is een hele hechte gemeenschap, zij is er kapot van, zij wordt uitgekotst door de rest van 

de oudergemeenschap zeg maar, zij is de verrader. (…) En dat jongetje wordt alleen nog maar 

erger gepest, terwijl het ontkend wordt.” 

Ook Albert beschreef een negatieve ervaring met een groepsgesprek. “Eén keer heb ik 

een hele groep ouders bij elkaar gehad, van alle kinderen die bij het pesten betrokken waren. 

Maar dat is le-vens-gevaarlijk, als je dan niet ontzettend tactvol bent, en ontzettend 

voorzichtig bent en iedereen in zijn waarde laat, dan gaat het fout, dan gaat iedereen in de 

opstand. Daarna is zelfs nog een keer de hele klas bij elkaar geweest, met alle ouders met alle 

kinderen. Maar dat hadden we niet moeten doen, dat heeft heel veel problemen gekost, je 

moet het dus niet laten ontaarden in een collectiviteit, dat is heel gevaarlijk. Dan krijg je een 

welles-nietes verhaal, dat geeft geen mogelijkheden om nog iets opbouwends te doen, je moet 

het heel klein, heel intiem houden. Want elke ouder van een kind dat pest vindt zichzelf in 

zijn opvoeding falen…” 
 Leraren noemden verschillende reacties die ouders hadden op de boodschap dat hun 

kind pest. Albert: “Verdrietig… Onterecht gepakt…Herkenning… Dat zijn de gemakkelijkste, 

die het gedrag herkennen en zeggen: ‘ja, dat klopt’. Daar hoef je je ook geen zorgen over te 

maken. Maar de ontkenning, ‘dat doet mijn kind echt niet’, heel stellig… daar kun je bijna 

niets mee. (…) dat verdrietige is omdat het opeens hardop gezegd is, die hebben het wel 

gezien, en die weten dat hun kind ergens iets niet lekker functioneert, maar omdat het dan 

opeens gezegd wordt... Als je het niet zegt is het er niet hè…” 
 

4.6  Deelvraag 5: wat is volgens leraren het belang van leraar-ouder-
communicatie met ouders van pestende leerlingen? 

Het doel van gesprekken met ouders van pestende leerlingen was volgens Loes: “Ouders laten 

inzien wat het gedrag van hun kind is. Op school.” 

Het belang van leraar-ouder-communicatie met ouders van pestende leerlingen bestond 

volgens de respondenten uit meerdere elementen. Gevraagd naar de motivatie om pestgedrag 

van de leerling met diens te bespreken antwoordde Wendy: “Ik kan me niet voorstellen dat je 

die gesprekken niet hebt met ouders. Een ouder moet weten wat het kind op school doet, (…) 

het pestgedrag komt voor als het kind niet goed in zijn vel zit, de ouder moet dat weten. Het is 

zijn kind, je moet weten wat er met je kind gebeurt.” Albert zei: “Een paar redenen. Ten 

eerste omdat daarin een kind aan het lijden is. Het slachtoffer was mijn eerste aandacht, ja dat 
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was mijn eerste aandacht. Ten tweede als dit kind [dader] ermee doorgaat krijgt hij er een hele 

hoop problemen mee, misschien is er nu nog wat aan te doen. Ten derde, ik wil dit probleem 

niet alleen dragen, maar dit is ook een probleem voor de ouders. Je wil niet hebben dat dit een 

eigen leven gaat leiden, je wil dit op tijd inperken. Je wil niet dat het escaleert, pestgedrag 

geeft heel veel onrust in de groep, waardoor het leerklimaat op zijn kop komt te staan, je 

probeert toch een soort gezellige sfeer te krijgen binnen zo’n klas, en als er gepest wordt, 

kunnen een of twee kinderen de sfeer helemaal verzieken. En je wordt er heel moe van, het is 

ook je eigen bescherming hoor, als je elke keer dat gezeur hebt van ‘Meneer, ze zitten me 

weer te pesten’, dat is heel vervelend.”  

 Daarnaast lag het belang van LOC met ouders van pestende leerlingen er volgens 

sommigen in dat een gezamenlijke aanpak beter zou werken om het pesten terug te dringen, 

dan als de leraar alleen opereerde. Frederique: “Dus (…) waarom het belangrijk is om op één 

lijn te zitten, dit soort dingen, maandagavond zorgde ervoor dat ik dacht: vier jongens, 

waarmee ik toch een hele goede band had opgebouwd, dacht ik…, mijn gezag is volledig 

ondermijnd, en dat merk ik nu ook in de klas, en dat is moeilijk, ik kan er wel mee omgaan, 

maar als die ouders zo respectloos je aanspreken, en ook van hun kinderen dingen accepteren, 

zelfs tegen de directeur dingen zeggen waarvan ik denk ‘ooh’…! (…) Als je niet op één lijn 

zit, sla je de plank volledig mis (…). Want hoezeer wij ook ons focussen op hoe ze met ons, 

met volwassenen praten, wel op gelijk[waardig] niveau, wel als mens, maar niet [gelijk] in je 

rol, maar als ouders zó communiceren dan is dat verloren. Dan wordt het voorbeeld dat jullie 

ze leren teniet gedaan? Ja, inderdaad. (…) En als ik kijk naar maandag is dat een typisch 

voorbeeld waarbij ouders kinderen de hand boven het hoofd houden, waarbij het pestgedrag 

gewoon niet gaat stoppen.” 
 

4.7  Deelvraag 6: in hoeverre kan leraar-ouder-communicatie met 
ouders van pestende leerlingen volgens de leraren bijdragen aan 
het terugdringen van pestgedrag van het kind? 

4.7.1  De beste aanpak van gesprekken met ouders van pestende leerlingen 
Respondenten werd gevraagd: “Als je andere leraren advies zou geven, wat is volgens jou de 

beste manier om ouders van pestende leerlingen te benaderen voor een gesprek?” En: “Wat is 

volgens jou de beste manier om een gesprek met ouders van pestende leerlingen aan te 

pakken?” Hierop werden de onder andere de volgende antwoorden gegeven.  

Frederique: “Niet boos zijn op de ouders, maar heel rustig en objectief de situatie 

schetsen, aangeven dat je… Ik zeg nu ook iets dat ik zelf niet heb gedaan hoor, vorige 

week…(…) Ik heb gemerkt dat het niet goed heeft gewerkt. Dus echt heel rustig, want ik was 

39 
 



 

heel boos aan de telefoon, niet op die ouders, maar op die kinderen, en dat heb ik ook laten 

merken aan de telefoon, waardoor ik een rare houding bij de ouders, maar dat je ook een rare 

houding krijgt bij het eerste gesprek. Gewoon rustig uitleggen: ‘dit is er gebeurd, we vinden 

dat als school heel ernstig wat er gebeurd is, we willen graag met jullie praten, wat we er 

samen met jullie aan kunnen doen’. (…) In het geval van meerdere pesters, zou ik dus nooit 

adviseren om alle ouders in één ruimte te zetten. Bij het Hyves-gebeuren heeft het dus goed 

gewerkt, maar misschien is dat een kwestie van inschatten… (…) Ik zou het heel fijn vinden 

als ouders er te allen tijde vanuit gaan dat als wij een melding doen van pestgedrag van hun 

kind dat wij dat niet zomaar doen maar omdat er echt een probleem is.” 

Loes: “Ik vind het heel belangrijk dat een leerling erbij is. Ook omdat je anders... 

Misschien dat je anders krijgt dat de ouders thuiskomen en zeggen: ‘Ik heb gehoord dat je dit 

en dit hebt gedaan’ en het kind ontkent alles. En als je dat met ouders en kinderen doet dan 

komt het makkelijker boven tafel.” Bovendien kon ze op die manier aan kinderen en hun 

veelal Marokkaanse, Turkse en Surinaamse ouders duidelijk maken “dat we hier zitten om 

iets op te lossen. En niet om jou straf te geven. Dat heeft ook wel te maken met de 

achtergrond van straffen bij mij en bij deze ouders. Ik denk dat het bij ouders vaak fysiek is, 

en dat wil je ook niet als leerkracht. Dat je leerling terug komt op school en…” 

Daphne: “Het gesprek duidelijk leiden. Dus ook zelf aangeven waarom ik het wil, 

waarom ik het gesprek wil van tevoren. Dus duidelijk het doel aangeven? Ja, ik denk dat heel 

belangrijk is. Heel vaak komen dingen voor ouders uit het niets, heb ik soms het idee. ‘Waar 

komt dit ineens vandaan?’.  [Dus het is belangrijk dat] dat je ouders de ruimte geeft om even 

het een plek te geven voor zichzelf want het is best niet altijd even leuk, om dat te horen. En 

daarbij ook aangeven dat ik het beste wil voor het kind uiteindelijk. De pester heeft ook een… 

voor de pester is het ook niet leuk zeg maar. En dat je ook een open houding moet hebben en 

ook de situatie en de reactie van de ouders moet begrijpen dus, omdat z’n gesprek heel 

confronterend kan zijn voor hen. Ik denk dat jouw insteek, de houding waarmee je zo’n 

gesprek begint, dat dat wel heel, heel veel… uitmaakt.”  

En als emoties wél oplopen zegt Daphne: “Wat mij wel altijd wel helpt is om te bedenken: 

wat is het belang van het kind? Dus dat helpt mij om het gesprek te turnen zeg maar.” 

Wendy: “De sfeer [wordt bepaald door] de manier waarop wij het gesprek inzetten. [Of] 

wij het inzetten vanuit de kwetsbaarheid van een kind, [of] dat wij beginnen als “de dader, het 

kind”. (…) Dus je zegt dat je merkt dat zijn gedrag aan het veranderen is, en dat zich dat 

onder andere uit in het pesten van andere kinderen, en dat dat vaak zo is als het kind zelf niet 

lekker in zijn vel zit. Het kind staat centraal. En als ik vanuit de zorg zo’n gesprek aanga, dan 
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krijg ik een andere reactie dan wanneer ik ga opsommen: ‘dat en dat doet hij’, dan gaan ze 

blocken.” 
 

4.7.2  Effectieve gesprekken? 
De meningen waren verdeeld over de effectiviteit van gesprekken met ouders van pestende 

leerlingen als middel om het pestgedrag van het kind terug te dringen. Loes: “Op de lange 

termijn verviel het [kind] toch wel weer vaak [in pestgedrag]. Op de korte termijn had het wel 

degelijk effect.”  

Albert: “(…) ik ben een beetje negatief over het resultaat ervan, maar je hebt in elk 

geval een gedeeld probleem. Wie weet helpt het dat ouders er alerter op zijn, en ik ook, door 

dat gesprek, misschien wat meer begrip door meer te weten over de achtergrond, dat ik het 

wat anders kan bekijken. Maar ik heb altijd het gevoel gehad: het gaat door, ondergronds, 

want ik zie nog steeds… (…) Ik heb nu contact met ouders van een meisje dat nu 23 is, en die 

ten eerste nog steeds zit met onverwerkt pestgedrag op de basisschool. Dat meisje dat haar 

toen pestte, pest haar nu nog, als ze elkaar in dancings tegenkomen en zo. En nog steeds op 

een even geraffineerde manier. Ging een pester wel eens minder pesten nadat jij met zijn 

ouders sprak? Ogenschijnlijk, die kreeg thuis natuurlijk ook op zijn donder hiervoor, en dan 

toomde het wat in, maar wat daaronder nog allemaal gebeurde… En zag je het ook 

ondergronds doorsudderen, of vermoedde je het? Ja vermoedde het, ik kan het niet 

hardmaken, maar het gevoel bleef… Als opvoeders heb je steun aan elkaar. Maar wat het 

effect is kun je moeilijk hardmaken, maar daar moet je langdurig onderzoek naar doen.” 

Daphne geloofde wel dat de oudergesprekken effectief konden zijn. “Wat is zo’n 

effectief gesprek? Nou ik denk dat het heel belangrijk is dat je samen tot bepaalde oplossingen 

komt waar je beide achter staat. Dat hoeven niet hele enorme afspraken te zijn, dat kunnen 

ook twee afspraken zijn, maar als ze maar helder zijn voor beiden. En als het realiseerbare 

afspraken zijn. Oké, dus even samenvattend: een effectief gesprek zou zijn een gesprek waar 

je samenwerking creëert met de ouder… …ja, en met het kind dan. En met het kind. En 

iedereen moet het willen, hè. Want dan komt het samen. Als je alle drie [partijen] er achter 

staat en de noodzaak ervan inziet met zijn allen, dan heeft het eigenlijk altijd effect en dan zie 

je het ook meteen.” 

Uit het interview met Wendy: “Onder welke voorwaarden kan de communicatie met 

ouders [van pestende leerlingen] een bijdrage leveren aan de bestrijding van pesten op 

school? Wendy: “Als ouders dus inderdaad iets willen veranderen, de kinderen en zichzelf 

willen helpen, dat ze bereid zijn ervan te leren. Want niet iedereen wil het horen, je hebt zo 
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ontzettend te maken met het verschil in ouders, en of een ouder goed in zijn vel zit of goed 

kan zelfreflecteren, dan is zo’n gesprek een stuk makkelijker, en dan kunnen ze nog balen, 

maar zij benoemen het dan ook, van: ‘Ik baal hiervan en ik wil ook weten wat jij eraan gedaan 

hebt’ en dan kijken we wat we moeten doen.” 
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5. Conclusies en discussie 
 
5.1  Visies op pesten 

Alle respondenten gaven aan dat het signaleren van pesten lastig was, omdat veel daders 

bewust buiten het zicht van de leraar pesten en omdat zij als leraar soms een andere 

inschatting van de intentie van de ‘dader’ maakten dan het slachtoffer: “Is dit nu écht pesten?!” 

Soms signaleerden leraren zelf, vaak ook werden ze geattendeerd door een ouder van het 

slachtoffer of een ouder van een ander kind uit de klas (omstander of meeloper). Alle soorten 

daders werden beschreven: initiatiefnemende daders, dader/slachtoffers / reactieve daders, 

meelopers en aanmoedigers. Ook alle soorten pestgedrag kwamen naar voren, waaronder ook 

digitaal pesten (iemand zwart maken op Hyves, nare berichtjes sms’en en een dreigement om 

onvrijwillig genomen en compromitterende foto’s te plaatsen op YouTube). Het relationele 

pesten dat duidelijk omschreven werd in scenario 2 (zie paragraaf 3.4) werd door bijna alle 

respondenten meteen pesten genoemd en velen reageerden fel hierop: dit was één van de 

ergste vormen, want vaak zo moeilijk grijpbaar en toch zo pijnlijk. Bijna alle gevallen van 

pesten die werden omschreven door respondenten hadden een relationeel element, of 

omvatten uitsluitend relationeel pestgedrag. Dit in tegenstelling tot de studie van Bauman en 

Del Rio (2008) waarin leraren relationeel pesten als de minst ernstige vorm beschouwden, de 

minste empathie voor de slachtoffers opbrachten en optreden het minst urgent achtten. 

Één respondent meende dat meisjes meer pesten dan jongens en dat jongens in veel 

mindere mate relationeel pestgedrag vertonen. De casussen van Mia, Wendy en vooral die van 

Frederique weerspraken dit en in de literatuur wordt aangenomen dat jongens waarschijnlijk 

iets meer pesten dan meisjes en dat jongens en meisjes evenveel relationeel pestgedrag laten 

zien (Goossens e.a., 2012; Veenstra, Huitsing, Dijkstra en Lindenberg, 2009). 

De meeste respondenten legden een direct verband tussen thuissituatie en pestgedrag. 

Factoren werden genoemd waarvan uit de literatuur blijkt dat deze daadwerkelijk 

samenhangen met een verhoogde kans op daderschap: autoritaire opvoeders, permissieve 

opvoeders en opvoeders die gekenmerkt worden door een houding van laissez-faire: weinig 

regels en verwachtingen, weinig betrokkenheid. Ook (gescheiden) ouders die veel conflicten 

hadden werden genoemd. Twee respondenten omschreven leraargedrag waarbij minder 

pestgedrag zou voorkomen op dezelfde manier zoals deze ook in de literatuur naar voren 

komt: een balans tussen vrijheid en begrenzing, een gezellige warme sfeer, een leraar die 

zeker voor de klas staat en kinderen positief benadert (Doll, Song & Siemers, 2004; Orpinas 

& Horne, 2010). 
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5.2  Ervaringen met pesten 

Zeven van de acht respondenten hadden de afgelopen jaren pestgedrag gesignaleerd of 

meegemaakt in hun klas, van groep 1 en 2 tot groep 8. Pesten in verschillende constellaties 

zoals deze ook in de literatuur worden beschreven werd genoemd (Goossens e.a., 2012): 

pesten binnen vriendschapsrelaties, één-op-één pesten, een groep die een enkeling pestte, 

jongens die jongens pestten, jongens die meisjes pestten, meisjes die meisjes pestten.  

Verschillende strategieën werden toegepast bij de aanpak van pesten en pesters binnen 

en buiten de klas: individuele gesprekken met de dader, rollenspelen tussen dader en 

slachtoffer, groepsgesprekken, het laten invullen van sociogrammen, het benaderen van 

ouders van de daders, het bespreken met collega’s, het bespreken met Intern Begeleider en 

directie, het laten overplaatsen van een dader naar een andere klas, het inroepen van externe 

hulp of het volgen van een training. 

 
5.3  Op één lijn 

De respondenten noemden de volgende kenmerken van hun houding en communicatiestijl die 

volgens hen bijdroegen aan een goede leraar-ouder-communicatie, of deze mogelijk maakte: 

duidelijk communiceren, zoveel mogelijk tijd en aandacht vrij maken voor de ouder, ouders 

op tijd inlichten bij zorgen, positief zijn over het kind, open staan voor de inbreng van de 

ouder, aan kunnen geven waar de mogelijkheid tot inbreng van de ouder eindigt, ouders in 

hun waarde laten, geen vooroordelen hebben, vooroordelen toetsen, extra aandacht besteden 

aan ouders die het moeilijk hebben, “luisteren, luisteren, luisteren”, openheid en eerlijkheid, 

zo weinig mogelijk oordelen, ouders ruimte geven voor hun verhaal, aansluiten bij hun 

mogelijkheden, ouders op hun gemak stellen, duidelijk aangeven hoe leraar het kind ziet. 

Leraar-ouder-communicatie had twee doelen: (1) Een band opbouwen met ouders 

waardoor problemen makkelijker kunnen worden opgelost, en (2) Leraren en ouders komen 

op één lijn met elkaar. “Op één lijn” staan had twee belangrijke kenmerken: overeenstemming 

tussen leraren en ouders dat zij een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk de opvoeding 

en opleiding van het kind en zorg voor diens welzijn; en: overeenstemming op hoofdlijnen 

tussen leraren en ouders over de verantwoordelijkheden van beide partijen ten aanzien van het 

kind. 

Leraar-ouder-communicatie had kortom tot doel om tot een alliantie te komen met 

ouders. Volgens Crothers & Kolbert (2010) is zo’n alliantie tussen leraar en ouders ook heel 

belangrijk voor de preventie en bestrijding van pesten. 
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Als er eenmaal sprake was een alliantie, ofwel “op één lijn”, zou dit de volgende belangrijke 

gevolgen hebben: 

• Ten eerste voelen leraren en ouders zich wederzijds erkend en gesteund (in hun 

verschillende rollen van opvoeders van het kind) en bereiken zo gemakkelijker hun 

gemeenschappelijke doel. 

• Ten tweede wordt het werk van de leraar vergemakkelijkt als ouders vergelijkbare regels 

en verwachtingen ten aanzien van het kind hanteren als zij.  

• Ten derde is er de directe baat voor het kind: het kind voelt zich veiliger en functioneert 

beter als ouders en leraren positief over elkaar spreken, als de normen en waarden van 

thuis en school niet mijlenver uit elkaar liggen en als de regels van de ene partij niet sterk 

indruisen tegen die van de andere partij. Is dat niet het geval dan werden als gevolgen 

genoemd: spanning, verwarring, vervelend gedrag, onzekerheid. 

• Ten vierde zou de leraar waardevolle informatie van de ouders over het kind krijgen en 

tevens inzicht in de gezinssituatie: “een 3D-beeld van het kind”. De meeste respondenten 

zeiden dat ze door (een goed functionerende) LOC een kind beter gingen begrijpen en 

hierdoor beter konden begeleiden. 
 

5.4  Schreeuwende ouders en constructieve gesprekken 

De meeste respondenten hanteerden een onderling vergelijkbare aanpak van de gesprekken 

met ouders van pestende leerlingen, met als enig opvallend verschil dat sommigen de 

gesprekken bij voorkeur (gedeeltelijk) met het kind erbij en anderen dit zelden tot nooit deden.  

Ouders die werden geattendeerd op het pestgedrag van hun kind reageerden geschrokken, 

verdrietig, verontwaardigd, aangevallen, woedend, met herkenning of met ontkenning. Bij 

positief verlopende gesprekken waren de ouders meestal geschrokken en zeer verontwaardigd 

over het gedrag van hun kind. In het gesprek kwamen ouders en leraren onderling en samen 

met het kind tot afspraken. In sommige gevallen nam volgens leraren het pesten af of hield 

volledig op. Bij de negatief of zelfs escalerende gesprekken reageerden ouders met woede, 

onbegrip, verontwaardiging, ontkenning, agressie en discussie naar de zender van de 

boodschap: de leraar. Twee van de drie groepsgesprekken met ouders die werden beschreven 

liepen uit de hand of werkten voornamelijk averechts. 
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5.5  Doel en belang van leraar-ouder-communicatie met ouders van 
pestende leerlingen 

Het doel en belang van LOC met ouders van pestende leerlingen werd op dezelfde manieren 

beschreven als doel en belang van LOC in het algemeen. Daar werd aan toegevoegd dat het 

specifieke doel LOC met ouders van pestende leerlingen was dat ouders werden betrokken bij 

het probleem en werden betrokken bij de oplossing! Als het specifieke belang van LOC met 

ouders van pestende leerlingen werd genoemd dat als ouders en leraren tot een gezamenlijke 

aanpak wisten te komen, het pesten beter worden bestreden. Uit de literatuur blijkt dat een 

autoritatieve opvoedstijl van ouders zowel als leraren de minste voedingsbodem geeft voor 

pestgedrag (Goossens e.a., 2012). De autoritatieve opvoedstijl kenmerkt zich door 

democratisch overleg, duidelijke en adequate grenzen en dito verwachtingen aan het kind en 

warme betrokkenheid. Ook de opvoedstijl van de leraren in dit onderzoek werd hierdoor 

gekenmerkt. Ouders van pestende leerlingen blijken vaak tegengestelde opvoedstijlen en vaak 

ook minder adequate probleemoplossingsstijlen te hebben. Overeenstemming tussen beide 

partijen is daarom een uitdaging. 
 

5.6  Tact, tijd en altijd één-op-één 

De beste aanpak van gesprekken met ouders van pestende leerlingen werd volgens 

respondenten gekenmerkt: 

• Zo rustig en objectief mogelijk het onderwerp inleiden en het gesprek voeren 

• Het gesprek duidelijk leiden en het doel van het gesprek duidelijk maken 

• Ouders de ruimte en tijd geven om de boodschap te verwerken 

• Het gesprek voeren vanuit de zorg voor het kind en met het oog op het belang van het 

kind 

Verder werden genoemd: 

• Het pestgedrag één-op-één bespreken met ouders, geen groepsgesprekken 

• Het kind betrekken bij het gesprek, zeker als door taalproblemen of grote 

cultuurverschillen de boodschap niet duidelijk genoeg zou aankomen bij ouders of door 

ouders als aanleiding worden gezien om hun kind ernstig (fysiek) te straffen 

Eén respondent meende dat gesprekken met ouders van pestende leerlingen weinig structureel 

effect hadden, het pesten ging, onderhuids en soms expliciet, meestal door in zijn ervaring. 

Volgens hem was de behoefte van de dader om zich op agressieve manier te doen gelden en 

sociale status te verwerven ten koste van anderen - de strategische dader zoals beschreven 

door Veenstra, Huitsing, Van der Voort en De Winter (2009) - sterker dan zo’n aanpak.  

46 
 



 

Andere respondenten meenden dat gesprekken wel degelijk effectief konden zijn en dat 

vermindering of zelfs verdwijnen van het pestgedrag werd vastgesteld. Gesprekken konden 

alleen effectief zijn als 1.) Er duidelijke, realiseerbare afspraken werden gemaakt waar ouder 

kind en leraar alleen achter stonden en 2.) De ouder écht bereid was de situatie te veranderen 

en hierbij op zijn kind en zijn eigen aandeel te reflecteren. 
 

5.7  Hoofdconclusie: leraar-ouder-communicatie moet, ook als het 
niets doet, en soms gaat het goed  

Het antwoord op de hoofdvraag “Welke ervaringen en visie hebben leraren in het 

basisonderwijs met betrekking tot de communicatie met ouders van pestende leerlingen?” kan 

als volgt worden samengevat: leraar-ouder-communicatie moet, ook als het niets doet, en 

soms gaat het goed. 
 
Leraar-ouder-communicatie moet… 
Leraar-ouder-communicatie met ouders van pestende leerlingen moet plaatsvinden, want:  

• Ouders moeten op de hoogte zijn, van het gedrag van hun kind, van de zorgen over diens 

ontwikkeling en de impact van zijn gedrag op welzijn en ontwikkeling van andere 

kinderen. 

• Ouders moeten deel gemaakt worden van het probleem omdat pesten in de klas zwaar is 

voor de leraar om alleen te dragen, omdat het klimaat in de klas in het geding is 

• Ouders en leraren hebben een gedeelde pedagogische verantwoordelijkheid. Als een kind 

pest is dit een serieuze risicofactor voor zijn verdere ontwikkeling 

• Het perspectief van ouders en inzicht in de situatie van ouders/gezin/kind is belangrijk 

voor de leraar om het kind beter te begrijpen en met een open blik naar het kind te blijven 

kijken, zo het kind zo goed mogelijk te kunnen benaderen en daardoor beter te kunnen 

reageren op het pestgedrag 

• Last but not least: het is effectiever als leraar en ouder beiden het pesten aanpakken 
 

…ook als het  niets doet… 
Bijvoorbeeld omdat: 
• Het pesten al jaren speelt, in voorgaande klassen 

• De dader teveel belang heeft bij zijn gedrag (aanzien, macht, een plek in de groep) 

• Ouders het probleem niet erkennen en niet willen of kunnen aanpakken  

• Ouders en leraar sterk afwijkende opvattingen over opvoeding en gedrag hebben 

47 
 



 

• De communicatie ernstig bemoeilijkt wordt bij ouders die het Nederlands niet goed 

machtig zijn 

• De leraar aanvankelijk een toon heeft gezet die verkeerd uitpakt 

• School en/of leraar alle betrokken ouders bij elkaar hebben gebracht voor een 

groepsgesprek 

 

… en soms gaat het goed!  
Namelijk: 
• Wanneer ouders echt gemotiveerd zijn om iets te doen aan het gedrag van hun kind en 

bereid zijn te reflecteren op hun eigen gedrag of dat van hun kind 

Én: 

• Wanneer leraren zo rustig en objectief mogelijk het gesprek inzetten, het gesprek duidelijk 

leiden, ouders de ruimte en tijd geven om de boodschap te verwerken, het gesprek voeren 

vanuit de zorg voor het kind en met het oog op het belang van het kind 
 

5.8  Discussie 

5.8.1  Opvallende resultaten 
 

Signaleren  

Opvallend genoeg leken de meeste respondenten er zeer scherp op te zijn om relationeel 

pesten te signaleren, in tegenstelling tot wat blijkt uit de literatuur. Hier is mogelijk sprake 

van een bias: zes van de acht respondenten werden namelijk geselecteerd op ervaringen met 

het bespreken van pestgedrag met ouders van pestende leerlingen, en waren dus a priori 

doordrongen van de ernst van pesten. 

 Andere opvallende resultaten waren meer in overeenstemming wat er vanuit de 

literatuur bekend is over de moeilijkheid van het signaleren van pesten. Zo meende Saskia dat 

er in de afgelopen jaren in een groep van 90 kinderen geen pesten was voorgekomen. Zij 

verklaarde dit zelf doordat er heel veel werd gedaan aan signaleren en aanpakken van pesten 

op haar school, de schoolmethodiek de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal stelde en er 

veel zorg werd gedragen voor een goed pedagogisch klimaat. De aanpak op haar school klonk 

inderdaad zeer veelbelovend. Ook lag er op haar school een grote nadruk op samenwerking 

met ouders. ‘De school gaat ervan uit dat je als mentor samenwerkt met ouders, dus eigenlijk 

ga je een soort contract aan met ouders om samen die opvoeding en het onderwijs gestalte te 

geven. Er wordt ook meer gevraagd aan ouders, een grotere deelname, grotere betrokkenheid 

[dan op andere scholen], en dat vind ik prima werken.’ Wie weet worden op deze school 
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sterke allianties tussen leraren en ouders gesmeed. Aan de andere kant komt pesten zoveel 

voor dat het moeilijk voor te stellen is dat in zo’n grote groep en gedurende langere tijd het 

niet zou zijn voorgekomen. Een andere respondent (Nathan)  interpreteerde het feit dat er niet 

geklaagd werd door leerlingen en ouders als signaal dat pesten weinig voorkwam. Albert 

meende dat jongens zich in veel mindere mate schuldig maken aan geniepig pesten dan 

meisjes. Daphne tot slot beschreef daders bijna uitsluitend als dader/slachtoffers, had 

(mogelijk mede daarom) opvallend veel begrip voor daders en noemde regelmatig te 

worstelen met situaties waarin kinderen gedrag als pesten ervaarden dat in haar ogen vaak niet 

‘echt pesten’ was. 

Naar aanleiding van deze uitspraken rijst de vraag in hoeverre hier sprake is van wat 

Goossens en Van der Meulen (2012) beschrijven over het signaleren van pesten: leraren zien 

pesten vaak niet, leerlingen vertellen het hen vaak niet en denkbeelden van leraren over pesten 

stemmen vaak niet overeen met de werkelijkheid. In de aanbevelingen zal hier verder op in 

worden gegaan. 

 

Pabo en school 

Desgevraagd gaven veel leraren aan niets te hebben geleerd op de pabo met betrekking tot 

pesten (noch oudercommunicatie). Dit is op zijn minst verwonderlijk te noemen aangezien 

pesten zo’n schadelijke invloed kan hebben op het leren en het welzijn van kinderen, en ook, 

zoals bijvoorbeeld Albert aangaf (§4.6), heel belastend kan zijn voor de leraar zelf. 

Behalve over hun eigen aanpak vertelden leraren veel over de aanpak van school ten 

aanzien van pesten (zie hiervoor ook bijlage 5). Opvallend was dat sommige leraren 

aanvankelijk niet zeker wisten of hun school over een pestprotocol beschikte of de term 

verwarden met een gedragsprotocol of met een antipestmethodiek. Nog opvallender was het 

feit dat op drie van de acht scholen geen pestprotocol aanwezig bleek, terwijl dit al in 2004 

wettelijk verplicht is gesteld. Ook werd, soms tussen neus en lippen, verteld over gebrekkige 

supervisie op een schoolplein of over een sociale vaardigheidstraining waar meerdere daders 

tegelijkertijd aan deelnamen. Het verhogen van supervisie is één van de meest kost-effectieve 

manieren om de kans op pestgedrag te verkleinen, terwijl het samen plaatsen van daders in 

een SoVa-training één van de meest effectieve manieren is om de kans op pestgedrag te 

vergroten… (Daders leren zo van elkaar hoe ze betere pesters kunnen worden.)  
 

5.8.2  Beperkingen van het onderzoek 
De volgende beperkingen kunnen genoemd worden. 
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Twee van de acht respondenten voldeden niet aan het oorspronkelijke selectiecriterium 

‘ervaring hebben met de communicatie met ouders van pestende leerlingen’. Hierdoor was 

niet het gehele interview op hen van toepassing. Hun interviews zijn daarom bijna alleen 

gebruikt door de beantwoording van deelvragen 1 tot en met 3. Dit betekent dat de 

beantwoording van deelvragen 4 tot en met 6 gebaseerd is op slechts zes interviews. 

De onderzoekspopulatie was wat etnische achtergrond betreft geen goede afspiegeling 

van de Nederlandse samenleving of van leraren op Nederlandse scholen: slechts één 

respondent had een van oorsprong niet-Nederlandse ouder. 

Het onderzoek gaat over de communicatie die betrekking heeft op drie partijen: 

leraren, ouders en leerlingen. Een duidelijke beperking van het onderzoek is dat uitsluitend de 

perspectieven van leraren zijn belicht. De resultaten dienen dan ook in dat licht 

geïnterpreteerd te worden: zij zeggen in de eerste plaats iets over de beleving van de subjecten 

(de leraren), en niet over de communicatie tussen de drie partijen in zijn totaal of in het 

algemeen.  

Het optreden van de leraar vindt altijd plaats onder invloed van de context van de 

school met zijn beleid, sterke en zwakke kanten. Hoewel in de interviews uitgebreid is 

gevraagd naar deze context, en dan met name naar de aanpak van de school ten aanzien van 

leraar-ouder-communicatie en antipestbeleid, is uiteindelijk gekozen om deze bredere context 

buiten beschouwing te laten in de scriptie. Wel is een samenvatting van de resultaten met 

betrekking tot het antipestbeleid te vinden in bijlage 5. 
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6. Aanbevelingen en suggesties voor verder 
onderzoek 

 

De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan.  

Aangezien pesten zo’n schadelijke invloed kan hebben op het leren en het welzijn van 

kinderen, en heel belastend kan zijn voor de leraar zelf, wordt voor de pabo basale training in 

het signaleren van pesten en basale kennis over dos en don’ts bij de aanpak van pesten 

aanbevolen. Het verdient ook aanbeveling dat schoolbesturen zich verdiepen in deze basale 

dos en dont’s bij de aanpak van pesten, hun staf hierin scholen, en hen informeren over de 

inhoud van hun antipestbeleid. 

Ook verdient het aanbeveling dat de bewezen effectieve schoolbrede 

interventieprogramma’s die er zijn een handreiking bieden voor de complexe en vaak pittige 

communicatie met ouders van pestende leerlingen. Hoewel de effectiviteit van leraar-ouder-

communicatie als instrument bij de aanpak van pesten nog niet onderzocht is, stellen de 

leraren dat deze gesprekken hoe dan ook gevoerd moeten worden. In de KiVa-methodiek 

worden ouders slechts een klein beetje betrokken bij de aanpak van pesten, in de PRIMA-

methodiek krijgen zij een iets grotere rol (maar deze laatste methodiek lijkt vooralsnog weinig 

effectief te zijn in Nederland). Omdat de wetenschappers die de interventiemethodieken 

ontwerpen de experts zijn rondom pesten verdient het aanbeveling dat zij leraren ook 

adviseren in dit aspect van het pestprobleem. 

Maar ook scholen kunnen hun staf hierbij ondersteunen, door het formuleren en 

hanteren van helder beleid, door duidelijke verwachtingen naar leraren omtrent de aanpak van 

pesten en door als management duidelijk te communiceren aan ouders hoe de school omgaat 

met pestgedrag. Omdat de ouders van pestende leerlingen vaak opvoedstijlen hanteren die de 

gemiddelde leraar niet voorstaat, is er mogelijk een ook een communicatiekloof tussen deze 

ouders en de leraren, hetzij omdat een autoritaire en/of conflictzoekende  ouder zich ook 

autoritair en/of conflictzoekend opstelt naar de leraar, hetzij omdat het nog niet zo eenvoudig 

is om overeenstemming te bereiken tussen partijen met uiteenlopende pedagogische opvatting. 

Mogelijk kan de school hier op in spelen door het bieden van communicatietrainingen aan 

leraren. 

 Voor zowel schoolbesturen als voor (landelijke en regionale) overheden luidt de 

bescheiden aanbeveling om toe te zien op de implementatie van basale structureren en 

protocollen die niet alleen al geruime tijd voor handen zijn, maar ook nog eens verplicht,  

zoals het pestprotocol. 
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De volgende suggesties voor verder onderzoek kunnen worden gedaan.  

Ten eerste zouden in vervolgonderzoek de perspectieven van ouders en van leerlingen 

betrokken kunnen worden.  

Ten tweede zou bij vervolgonderzoek gezocht kunnen worden naar samenhangen 

tussen schoolcontext en schoolbeleid en de pestaanpak van individuele leraren. 

Tot slot, en minstens zo belangrijk, is het om te onderzoeken in hoeverre en op welke 

manieren leraar-ouder-communicatie effectief is als instrument bij de aanpak van pesten. 
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Bijlage 1: Operationaliseringstabel 

 

Begrip 
 

Deelvraag Dimensie Interviewvraag 
Leraren 

Pesten 1.Welke visie 
hebben leraren op 
pesten? 
 
 

Kenmerken van pesten & 
soorten pesten 
 

7. Hoe zou je pesten 
omschrijven? 
8. Scenario Joshua  
(Zie h.2 Methode)  
8. Scenario Marieke 
(Zie h.2 Methode) 

Signaleren van de leraar 10. Is het moeilijk om 
pesten te signaleren? 

Verklaren van pestgedrag  
 

42. Wat zijn jouw ideeën 
over waarom de leerlingen 
die jij kent pesten? 

Evt: 43. Zie je een 
samenhang tussen 
gezinssituatie en gedrag van 
het kind? 
40. Hoe groot is de invloed 
van gedrag en houding van 
de leraar eigenlijk op 
pesten? 

2. Welke ervaringen 
hebben leraren met 
pesten? 

Concrete pestsituaties 16. Hoe is de situatie in 
jouw klas m.b.t. pesten? 
CASUS 

Handelen van de leraar 17. Hoe reageer je meestal 
op pesten? 

Handelen van de leraar 18. Wanneer reageer je op 
pesten? 

Handelen van de leraar 15. Hoe vind je dat je zelf 
omgaat met pesten? 

Leraar-ouder-
communicatie 

3. Welke visie 
hebben leraren op 
leraar-ouder-
communicatie? 

Belang 3. Wat is volgens jou het 
belang van de communicatie 
met ouders? 

Doel 3a Wat is volgens jou het 
doel van de communicatie 
met ouders? 

Kenmerken van goede 
leraar-ouder-communicatie 

4. Wat vind je goed gaan in 
het oudercontact dat jij 
hebt? 
Waar denk je dat dit aan 
ligt? Wat vind je dat je zelf 
goed doet? 

Kenmerken van minder 
goede leraar-ouder-
communicatie 

5. Wat vind je minder goed 
gaan in het oudercontact dat 
jij hebt? 
Waar denk je dat dit aan 
ligt? Wat denk je dat je zelf 
minder goed doet? 
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Verwachtingen 6. Wat verwacht jij van de 
ouders van jouw leerlingen 
in de communicatie? 

Communicatie 
met ouders 
van pestende 
leerlingen 

4. Welke ervaringen 
hebben leraren met 
de communicatie met 
ouders van pestende 
leerlingen? 
 
5. Wat is volgens 
leraren het belang 
van leraar-ouder-
communicatie met 
ouders van pestende 
leerlingen? 
 
6. Onder welke 
voorwaarden kan 
leraar-ouder-
communicatie met 
ouders van pestende 
leerlingen volgens de 
leraren bijdragen aan 
het terugdringen van 
pestgedrag van het 
kind? 

Aanpak 21. Op welke manieren of 
momenten benader jij 
ouders van pestende 
leerlingen voor een 
gesprek? (Telefonisch, 
persoonlijk) 
22. Bespreek je dit vooraf 
met de leerling? Is de 
leerling bij het oudergesprek 
aanwezig? 

 23. Hoe zien de gesprekken 
er praktisch gezien uit? 
Duur? Locatie? 

Inhoud gesprekken 25. Hoe zien de gesprekken 
er uit qua sfeer en toon? 
27. Op wat voor manieren 
bespreek jij pestgedrag met 
ouders? 
CASUS gesprek 
29.Hoe verliepen deze 
gesprekken? 
30. Wat ging goed en 
waarom? Wat kon beter en 
waarom? 

Reacties ouders 28. Hoe reageren ouders van 
pestende leerlingen? 
31. Hoe ga je om met 
weerstand? 
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Bijlage 2: Uitleg voor de leerkracht 

Amsterdam, mei 2013 
 
 
Beste leerkracht, 
 
Alvast hartelijk dank voor je interesse! 
 
In het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool 
van Amsterdam ben ik op zoek naar leerkrachten die willen vertellen over hun ervaringen 
in de communicatie met ouders van leerlingen die pestgedrag laten zien.  
 
Elke leraar en elke directeur is vermoedelijk doordrongen van het belang van een goede 
aanpak van pesten. Ik ben benieuwd naar het aandeel dat leraar-ouder-communicatie zou 
kunnen spelen in deze aanpak. Er is namelijk veel bekend over wat en wel niet werkt bij de 
bestrijding van pesten onder leerlingen, maar naar de communicatie tussen leraren en ouders 
over pestgedrag is nog weinig onderzoek gedaan. Daarom heeft de opdrachtgever van dit 
onderzoek, dr. Frits Goossens van de Vrije Universiteit, mij gevraagd om leraren hierover te 
interviewen. In het interview gaan we niet zozeer in op het schoolbeleid, maar vooral op jouw 
ervaringen en visie. 
 
Hieronder volgt een uitleg over de gang van zaken: 
 
1. Voordat het interview plaatsvindt vraag ik je om een vragenlijst schriftelijk te 
beantwoorden. Het gaat om personalia, enkele vragen over de school en verder vragen over 
jou als leraar en als mens, zodat ik vóór het interview al een beeld van je heb. Zo kunnen we 
ons tijdens het interview zoveel mogelijk richten op de kern: jouw ervaring omtrent de 
communicatie met ouders van leerlingen die pestgedrag laten zien. Deze vragenlijst stuur ik 
je per mail toe en kun je, ingevuld en wel, aan mij terugsturen per mail. 
 
2. Het interview zelf neemt in totaal anderhalf uur in beslag. 

 
3. Indien ik jouw toestemming daarvoor heb, zal ik een geluidsopname maken van het 
interview. 
 
4. Het interview vindt plaats op een tijdstip en plek en die jou het beste uitkomen. Het is  
belangrijk dat het er stil is, we er ongestoord en vrijuit kunnen praten, dat je je er op gemak 
voelt en dat je zo min mogelijk tijd aan reizen kwijt bent. 
 
5. Je bent natuurlijk vrij in je keuze om je collega’s en leidinggevenden op de hoogte te 
stellen van je deelname aan het onderzoek. Omdat ik heb gekozen om niet zozeer het 
schoolbeleid maar juist individuele ervaringen van leraren te onderzoeken, neem ik geen 
contact op met jouw school, tenzij ik jou als respondent heb gevonden via de directie van 
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jouw school. Uiteraard bespreek ik met niemand anders dan mijn docenten de door jou 
gegeven antwoorden. 
 
 
6. Al jouw antwoorden zullen vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Ten eerste zal 
alles anoniem worden verwerkt: in de scriptie zullen jouw naam en naam en adres van de 
school niet worden genoemd en de school zal slechts in algemene termen worden beschreven. 
In overleg is het mogelijk om overige zaken te anonimiseren (bijvoorbeeld door kenmerken 
van jouzelf of van de school te wijzigen waardoor deze onherkenbaar blijven).  
 
Ten tweede zullen alle antwoorden die je geeft op de vragenlijst, het uitgeschreven interview 
en de geluidsopname ook op andere manieren zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. 
In principe zullen alleen mijn twee docenten aan de Hogeschool van Amsterdam en mijn 
opdrachtgever aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de opnames kunnen horen en jouw 
antwoorden kunnen nalezen (geanonimiseerd). De ingevulde vragenlijst verwijder/vernietig 
ik na afronding van de scriptie. De geluidsopnames moet ik bij mijn scriptie inleveren, 
inclusief één of meerdere letterlijk uitgeschreven interviews (transcripties). De scriptie wordt 
opgenomen in de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam. De kans dat iemand anders 
dan bovengenoemde docenten en opdrachtgever inzage wil in alle transcripties of de 
geluidsopnames acht ik klein. Mocht dit veranderen dan laat ik je dit tijdig weten. 
 
7. Ik zal mijn analyse van jouw interview aan je voorleggen voordat deze in de definitieve 
scriptie komt. Dan kunnen we van gedachten wisselen over of ik je goed heb begrepen en of 
je het eens bent met mijn interpretatie, iets waar ik van kan leren, en ook kun je aangeven of 
je voldoende onherkenbaar bent gemaakt. 

 
8. Je ontvangt een exemplaar van mijn definitieve scriptie, nadat deze is ingeleverd en  
goedgekeurd. 
 
10. Tot slot: ik ben me bewust van de tijdsinvestering die ik van je vraag, zeker nu, in deze 
drukke periode van het schooljaar. Tot nu toe gaven de geïnterviewde leraren aan de reflectie 
die mijn onderzoek van hen vraagt leuk, leerzaam en nuttig te vinden. Wie weet heb jij 
persoonlijk ook wat aan je deelname aan mijn onderzoek! 

 
Ik hoor het graag als je besluit mee te doen! Ook je vragen en opmerkingen hoor ik graag. 
 
Bernadette Raymakers, 
student Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam 
 
bernadette.raymakers@hva.nl 
[telefoonnummer] 
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Bijlage 3: Vragenlijst  

 
Beste leerkracht, 
 
Heel erg bedankt dat je meedoet aan mijn afstudeeronderzoek naar de communicatie tussen 
leraren en ouders van leerlingen die pestgedrag laten zien.  
 
Hieronder vind je een lijst met vragen over jouw werk en jouzelf. Ik zou je willen vragen om 
deze in te vullen, zodat ik vóór het interview al een beeld van je heb. Zo kunnen we ons 
tijdens het interview zoveel mogelijk richten op de kern: jouw ervaring omtrent de 
communicatie met ouders van leerlingen die pestgedrag laten zien.  
 
De antwoorden die je geeft op deze vragen zullen net als je antwoorden tijdens het interview 
vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. De vragenlijst zal ik verwijderen/vernietigen 
na afronding van de scriptie. Zie voor meer informatie het document ‘Uitleg voor leerkracht’ 
dat ik je heb gemaild. 
 
De vragenlijst bestaat uit 30 vragen. Dit zijn er een hoop. Wel kun je zo kort en zo uitgebreid 
antwoord geven als je wilt. Als je de vraag onduidelijk vindt of er geen antwoord op hebt dan 
wil ik je vragen een vraagteken te plaatsen, en als je een vraag niet op jou van toepassing acht, 
kun je dit aangeven met een schuine streep:  /. Bij vragen waar je helemaal niets hebt 
ingevuld zal ik er van uitgaan dat je deze liever niet beantwoordt. Hier zal ik tijdens het 
interview rekening mee houden. Mocht je te weinig tijd hebben of de lijst te lang vinden, dan 
wil ik je vragen in elk geval de roodgedrukte vragen te beantwoorden. Vergeet vooral niet 
de twee leukste vragen, onder het kopje ‘Tot slot’. 
 
Het gemakkelijkste is als je de vragenlijst op je eigen computer opslaat, getypt invult 
(verschuivingen of veranderingen in de opmaak zijn geen probleem!) en als attachment aan 
me mailt. 
  
Hartelijk dank alvast! 
 
Bernadette Raymakers, 
Student Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam 
 
bernadette@raymakers.org 
[telefoonnummer] 
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School en klas 
 
1. Hoe heet jouw school en om welk schooltype gaat het?  

Bijvoorbeeld: openbaar versus confessioneel onderwijs? Specifieke didactische methodiek zoals 
Dalton of Montessori? Specifieke doelgroep? 
 

 
2. In welke wijk/buurt en welke plaats bevindt zich jouw school? 

 
 
3. Hoe zou je de leerlingpopulatie van de school omschrijven?  

Je mag opschrijven wat het eerste in je opkomt. 
 
 

4. Kijkend naar de leerlingpopulatie en hun ouders, wat is jouw inschatting van: 
 
- Opleidingsniveau en sociaaleconomische status ouders? 
 
- Etnische samenstelling van de leerlingpopulatie (bijvoorbeeld de verdeling tussen autochtoon, 
westers allochtoon en niet-westers allochtoon)? 
 
- Meest voorkomende etnische achtergronden? 
 
- Meest voorkomende religieuze achtergronden? Streng/gematigd? Verdeling religieus en niet-
religieus? 
 
- Politieke kleur? 

  
5. Hoe zou je jouw leerlingen (dit schooljaar) omschrijven?  

Je mag opschrijven wat het eerste in je opkomt. 
 

 
6. Hoe zou je de ouders van jouw leerlingen omschrijven?  

Je mag opschrijven wat het eerste in je opkomt. 
 
 

7. Kun je iets zeggen over  de opvoedidealen van deze ouders?  
Wat vinden de ouders belangrijk voor hun kind: wat moet het doen, leren, bereiken, welk gedrag 
wordt verwacht? Of valt hier volgens jou weinig algemeens over te zeggen, en zo ja, waardoor komt 
dat? 
 

 
 
Leerlinggedrag 

 
 

 



      
8. Wat verwacht jij van de leerlingen in hun gedrag naar jou? 

 
 
9. In hoeverre gedragen de leerlingen zich naar jou volgens bovengenoemde verwachtingen?  

 
 

10. Op welke manieren probeer je hiervoor te zorgen? 
 

 
11. Wat verwacht jij van de leerlingen in hun gedrag naar elkaar? 
 
 
12. In hoeverre gedragen de leerlingen zich naar elkaar volgens bovengenoemde verwachtingen?  

 
 

13. Op welke manieren probeer je hiervoor te zorgen? 
 
 

 
Tevredenheid 
 
14. Met welke aspecten van je werk als leerkracht ben je OP DIT MOMENT het meest en het minst 

tevreden? (Wat gaat er goed en wat vind je lastig?) 
 

− Meest tevreden: 
 

− Minst tevreden: 
 
 

15. Met welke aspecten van het onderwijs op jouw school en de school als geheel ben je OP DIT 
MOMENT het meest en het minst tevreden? 

 
− Meest tevreden: 

 
− Minst tevreden: 
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Eigen achtergrond 
 
16. Kun je iets vertellen over je achtergrond aan de hand van onderstaande vragen? Je mag het zo 

algemeen of zo specifiek verwoorden als je wilt! 
 

- Ik ben opgevoed door: 
 

- Ik ben geboren in: 
 
- Ik ben opgegroeid in (plaatsen, landen, stad/platteland): 
 
- Mijn ouder(s)/opvoeder(s) en grootouder(s) zijn opgegroeid in: 
 
- Mijn ouder(s)/opvoeder(s) hebben/hadden het volgende beroep en opleidingsniveau:  
 
- Mijn gezin/familie van herkomst zou ik beschrijven als: 
 
- De centrale waarden of boodschap die ik meekreeg in mijn opvoeding: 

 
 
17. Wil je kort iets vertellen over je persoonlijke ervaringen met pesten (indien je die hebt) tijdens je 

eigen school- en studietijd, aan de hand van de volgende drie vragen? 
 
- Ben je wel eens gepest geweest? 
 
- Heb je wel eens gepest? 
 
- Zijn er (andere) situaties rondom pesten die jij of een naaste hebben meegemaakt  die veel indruk op 
je hebben gemaakt? 
 
 

18. Wil je kort iets vertellen over hoe je in het leven staat?  
Wat typeert jou als mens, hoe zou je jezelf omschrijven, wat zijn je centrale eigen-schappen, wat je 
centrale waarden? 
 
 

19. Om welke redenen heb je ervoor gekozen om leerkracht te worden in het basisonderwijs? 
 
 
20. Indien van toepassing, om welke redenen heb je ervoor gekozen om te stoppen/te minderen als 

leerkracht in het basisonderwijs? 
 
Visie op onderwijs en opvoeding 

 
21. Hoe zou je jouw aanpak van lesgeven omschrijven (didactische stijl)? 
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22. Hoe zou je jouw benadering van kinderen omschrijven (pedagogische stijl)? 

 
23. Wat probeer jij je leerlingen voor te leven of mee te geven? 

 
24. Wat zijn volgens jou het doel en het belang van onderwijs?  
 
25. Wat hebben kinderen nodig op het gebied van onderwijs? 
 
26. Wat zijn volgens jou het doel en het belang van opvoeding?  
 
27. Wat hebben kinderen nodig in de opvoeding?  
 
28. Wat vind jij de belangrijkste kenmerken van een goede leraar?  

 
29. Wat is/zijn volgens jou de belangrijkste taak/taken van de leraar? 
 
30. Hoe zie jij de taakverdeling tussen leraren, school en ouders?  

Wat is volgens jou de taak van school, wat van de leraren en wat van de ouders? Hebben kinderen ook 
een taak? 

 
Tot slot 

 
Vind je het leuk om een ingebonden exemplaar versie van mijn uiteindelijke scriptie te krijgen? 

 
Waar ben je dol op qua eten en drinken? 
Chocola, drop, exotisch fruit, een goede espresso, rode wijn, groene thee, you name it ! 

 
Hoe lang heb je ongeveer over het invullen van deze lijst gedaan? 

 
Voor het interview zou ik je willen vragen om een of meerdere casussen in je achterhoofd te houden: 
gesprekken die je met ouders van pestende leerlingen hebt gevoerd, moeizame én succesvolle situaties. Als 
je wilt mag je er hier ook iets over vertellen. 
 
Is er nog iets wat je kwijt wilt, over deze vragenlijst, het interview of over iets anders?  
 
 

Hartelijk dank voor het invullen! 
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Bijlage 4: Interviewvragen
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Respondentnummer: 
Datum: 
 
Naam: 
Naam school: 
Plaats & buurt school: 
 
 
1. Dank 

 
2. Geluidsopname: alleen twee docenten HvA & 

opdrachtgever VU zullen mogelijk luisteren.  

 
3. Ze zullen niet achter jouw naam en persoonsgegevens 

komen.  

 
4. Collega’s of leidinggevenden van jouw school krijgen 

de opnames niet te horen. 

 
5. Toestemming geluidsopname 

 
6. Ook het uitgewerkte interview anoniem. 

 
7. Eventueel onherkenbaar maken jouzelf, school of 

besproken casus. 

  
8. Voorleggen analyse voordat deze in definitieve scriptie 

komt.  

 
9. Klokje 

 
10. Notities 

 
11. Heb je tot nu toe vragen of opmerkingen? 

 
12. Dan over mijn onderzoek. Ik studeer pedagogiek HvA 

en dit is mijn afstudeeronderzoek.  

 
Ik onderzoek de communicatie tussen leraren & ouders 
van leerlingen die pestgedrag laten zien. Mijn 
onderzoeksvraag  is hoe volgens leraren de 
communicatie met ouders van pestende leerlingen dient 
te worden vorm gegeven, zodanig dat het pestgedrag 
van de (betreffende) leerling afneemt?  
Wat zijn goede strategieën, en welke factoren dragen bij 
aan een goede LOC en aan afname pesten? En wat is 
volgens leraren het belang van LOC voor de bestrijding 
van pesten? 
 

13. Opbouw interview 

- Algemene vragen over jouw onderwijservaring en 

klas 

- Leraar-ouder-communicatie 

- Pesten 

- Leraar-ouder-communicatie over pesten 

- Afronden 

o Antwoorden nalopen door om te kijken of 

wat ik heb gemist. 

o Jouw toevoegingen of vragen 

o … zodat je het interview met een prettig 

gevoel kunt afronden. 

 
14. Neutrale houding tijdens het interview: on the record / 

off the record 

(geen mening, jouw visie, soms onwennig voor mij, 
uitstellen tot na interview of per mail) 
 

15. Wil je het gewoon zeggen als ik 

- de vraag nog eens moet herhalen 

- te snel praat 

- mijn vraag niet duidelijk is 

- je geen antwoord weet 

- of er niet over wilt praten 

- van feedback leer ik  

 
16. Vragen? Zullen we beginnen? Dan start ik nu de band

 
 
Deze pagina (met persoonlijke info) op andere plek bewaren dan volgende pagina’s! 
 
Op volgende pagina’s steeds noteren: respondentnummer en datum afname 
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A. Algemeen 
 
Begintijd: 
Eindtijd (7 minuten later): 
 
31. Welke opleiding heb je gevolgd? 

 
32. Leeftijd? 

 
33. Sinds wanneer werkzaam als leerkracht? 

 
34. Sinds wanneer werkzaam op huidige school? 

 
35. Hoeveel uur/dagen werkzaam? 

 
36. Aan welke groep(en) geef je les? 

 
37. Hoeveel leerlingen heeft je klas? 

 
38. Met welke woorden zou je jouw school omschrijven? 

Sfeer en mentaliteit? 
Pedagogisch klimaat & visie? 

 
39. En je huidige klas? 

 
B. Leraar-ouder-communicatie (LOC) algemeen 
 
Begintijd: 
Eindtijd (10 minuten later): 

 
1. Hoe vind je in het algemeen dat op jouw de school de communicatie tussen school en ouders 

verloopt?  

Is staf bereikbaar voor ouders en communiceert ze duidelijk naar ouders? School betrokken met 
ouders? 
Ouders betrokken met school? 
 

2. Wat verwacht de school van leraren in de communicatie met ouders? 

Minimumeisen, frequentie, inhoud, gedrag, medium? Huisbezoeken, rapportgesprekken, inloop? 
 
3. Hoe belangrijk vind jij LOC? Wat is het belang volgens jou? 
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4. Wat vind je goed gaan in het oudercontact dat jij hebt? 

Waar denk je dat dit aan ligt? 
Wat vind je dat je zelf goed doet? 
 

5. Wat vind je minder goed gaan in het oudercontact dat jij hebt? 

Waar denk je dat dit aan ligt? Hoe zou het beter kunnen? 
Wat denk je dat je zelf minder goed doet? 
 

6. Wat verwacht jij van de ouders van jouw leerlingen ten aanzien van de communicatie? 

 
 

AFRONDING: samenvatten 
 

 
C. Pesten 
 
Begintijd: 
Eindtijd (25 minuten later): 
 
7. Hoe zou je pesten omschrijven? 

 
8. Ik ga je nu twee scenario’s voorleggen. Per scenario wil ik graag horen of je vindt of het wel of 

niet om pesten gaat en waarom en hoe je zou reageren in deze situatie. Hier komt de eerste: 

Joshua is erg impulsief en dol op theater. Hij is eigenzinnig en gaat zijn eigen gang. Hij bootst graag zomaar 
andere kinderen na. Zijn imitaties zijn zo goed dat vaak de hele klas moet lachen. Vaak reageert het 
nagebootste kind beledigd.  
Is Joshua’s gedrag pesten? Waarom wel/niet? Wanneer zou het pesten worden? Hoe reageer je? 
 
Marieke vindt weinig aansluiting bij de meisjes in de klas. Ze is intelligent, fel en ze schaakt en voetbalt 
graag met de jongens. Tijdens pauzes is het je meermaals opgevallen dat als Marieke aan komt gelopen 
richting een meisjesgroepje, de meisjes haar de rug toekeren.  
Is het gedrag van de meisjes pesten? Waarom wel/niet? Wanneer zou het pesten worden? Hoe reageer je? 
- Het de rug toekeren en buitensluiten lijkt vrij stelselmatig en expres te gebeuren.  
 
9. Om met elkaar af te stemmen dat we het over hetzelfde hebben als we over pesten spreken, zou 

ik je graag de definitie voorleggen die gebruikt wordt in onderzoek naar pesten. Pesten wordt 

als volgt omschreven:  

‘Pesten is een vorm van agressief gedrag, waarbij een of meerdere individuen bij herhaling en gedurende 
een langere periode een betrekkelijk machteloze ander aanvalt (aanvallen), vernedert (vernederen) en/of 
buitensluit (buitensluiten), met de bedoeling om hem/haar leed te berokkenen.’ 
Het gaat dus om drie kenmerken:  
- herhaaldelijk, langer durend gedrag (structureel) 
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- intentioneel/doelbewust leed toebrengen 
- machtsverschil (sociale vaardigheden, status, intelligentie, fysieke kracht of uiterlijk) 
 

Kun je je hierin vinden? 
 

10. Is het moeilijk om pesten te signaleren? 

Denkend aan de 3 kenmerken, denk je dat je meestal pesten kunt onderscheiden van plagen, een ruzie 
of conflict, incidentele agressie of provocatie?  
 

11. Heeft jouw school een beleid t.a.v. pesten? Pestprotocol aanwezig? Waar? Gedragsprotocol? 

Veiligheidsplan? 

 
12. Hanteert de school een antipestmethodiek? Of een methodiek voor sociale omgang? Denk aan 

Leefstijl, Kanjertraining? 

 
13. Heeft de school verwachtingen aan leraren, m.b.t. de aanpak van pesten onder leerlingen? 

 
14. Hoe vind je dat de school omgaat met pesten? 

 
15. Hoe vind je dat je zelf omgaat met pesten? 

 
Vraag naar een CASUS van pesten, waarbij je hebt besproken met ouders van leerlingen 
 
16. Nu wil ik het hebben over pesten onder jouw leerlingen. Hoe is de situatie in jouw klas m.b.t. 

pesten?  

VOORBEELDEN!!!  
Wordt er veel gepest? 
Hoe vaak zie jij pestgedrag? Hoe vaak komt een kind naar je toe, om te vertellen over pesten? 
Hoeveel kinderen zijn betrokken bij pesten? 

 
17. Hoe reageer je op pesten? 

VOORBEELDEN!!! 
Reageren op dader Reageren op slachtoffer Reageren op overige betrokkenen? Wat doe je nog 
meer? Bespreken met collega’s? 

 
18. Wanneer reageer je op pesten? 

 
AFRONDEN: samenvatting 
 
 
D. De communicatie met ouders van leerlingen die pestgedrag laten zien 
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Begintijd: 
Eindtijd (30 minuten later): 
 
Verloop/ ervaringen 
19. Wanneer spreek je ouders aan op pestgedrag van hun kind? 

 
20. Op welke manieren of momenten benader jij ouders van pestende leerlingen? 

Van informeel tussen de bedrijven door tot formele uitnodiging per brief? Waardoor wordt die keuze 
ingegeven? 
 

21. Bespreek je dit vooraf met de leerling? Is de leerling bij het oudergesprek aanwezig? 

 
22. Hoe zien de gesprekken er praktisch gezien uit? Duur? Locatie? 

 
23. Hoe zien de gesprekken er uit qua structuur en opbouw? 

 
24. Hoe zien de gesprekken er uit qua sfeer en toon? 

 
25. Op wat voor manieren bespreek jij pestgedrag met ouders? 

 
26. Hoe vaak komt het voor dat je pestgedrag bespreekt met ouders? 

 
27. Hoe reageren ouders van pestende leerlingen? 

 
28. Hoe verliepen deze gesprekken?  

 
29. Wat ging goed en waarom? Wat kon beter en waarom? 

 
30. Hoe ga je om met weerstand? (bijvoorbeeld in de vorm van onwil om erover te praten, ongeloof 

en/of ontkenning/bagatellisering van het probleem) 

 
31. Wat is volgens jou het effect van de gesprekken? 

 
32. Welke factoren van de communicatie dragen bij aan afname pestgedrag? 

 
Strategie: advies 
33. Wat is volgens jou de beste manier om ouders van pestende leerlingen te benaderen voor een 

gesprek? 
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34. Wat is volgens jou de beste manier om het gesprek met ouders van pestende leerlingen vorm te 

geven (qua structuur, sfeer, toon, en praktisch)?  

 
35. Onder welke voorwaarden kan de communicatie met ouders een bijdrage leveren aan de 

bestrijding van pesten op school? 

Wat moet leraar doen, Wat moet ouder doen, Wat moet school doen, Methodiek? Interventies, 
ondersteuning in klas, IB? 

 
Doel / motivatie 
36. Wat is jouw motivatie om pestgedrag met ouders te bespreken? 

 
37. Wat is jouw bedoeling met zo’n gesprek? 

 

Visie 

38. Hoe kunnen leraren volgens jou het beste omgaan met pesten in de klas? 

  
39. Hoe groot is de invloed van gedrag en houding van de leraar eigenlijk op pesten? 

 
40. Hoe kunnen leraren volgens jou het beste omgaan met ouders van pestende leerlingen? 

 
41. Wat zijn jouw ideeën over waarom de leerlingen die jij kent pesten? 

 
42. Zie je een duidelijke samenhang tussen gezinssituatie en gedrag van het kind?  

Of ligt het probleem vooral bij het kind, of in de klas? 
 

43. Samenhangen?  pagina 9 geven 

 
44. Wat is volgens jou het belang van LOC bij de bestrijding van pesten? 

 
45. Hoe zouden ouders het beste kunnen omgaan met hun kind dat pest? 

 
46. En hoe zouden ze het beste kunnen communiceren/samenwerken met leraren? 

 
47. Heb je nog overige ideeën over wat essentieel is in de aanpak van pesten? (wat zijn jouw ideeën over 

de rol van leraren, leerlingen, ouders, schoolbestuur, school en overheid bij de BvP?  

 
In hoeverre word je op de PABO opgeleid om  1. Te communiceren met ouders, 2. Te communiceren met 

ouders over pesten 3. Pesten te signaleren en ermee om te gaan? zowel qua theorie als qua praktijktraining?  
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Mate van samenhang met pestgedrag? 

 
Klasseklimaat 
 
Thuissituatie (arm/rijk, scheiding, problemen, verhuizing, harmonieus)  
 
Leraargedrag 
 
Kindkenmerken (persoonlijkheid, aanwezigheid van stoornis, mate van intelligentie) 
 
Anti-pestmethodiek (aan- of afwezigheid van gedegen methodiek: leraar getraind, ingebed in school) 
 
Opvoeding 
 
Schoolklimaat 

 
  

74 
 



      
 
Behoeften 
48.  Tot slot: In hoeverre voel je je voldoende toegerust voor het bespreken van pestgedrag met 

ouders van pestende leerlingen? 

Denk aan: 
- ondersteuning schoolbestuur, leidinggevende, collega’s 
- Interne en externe training in LOC en in herkenning en aanpak pesten 
- Aanwezigheid van randvoorwaarden voor goede LOC 
- aanwezigheid van antipestmethodiek/randvoorwaarden om als leraar iets aan pesten te 
kunnen doen 

 
 
E. Afronding & gang van zaken 
 
Begintijd: 
Eindtijd (5 minuten later): 
 
- Jij nog toevoegingen? 

 
- Vraagtekens langs lopen en GROTE vragen! 

 
- Verdere afhandeling:  

o ik stuur je mijn analyse van de interviews 

o graag bespreken per telefoon, anders per mail 

o nummer noteren! 

o kun je me feedback geven, zaken verhelderen, kunnen we uitwisselen of ik je goed heb begrepen 

en in hoeverre je het eens bent met mijn interpretatie 

o je krijgt een exemplaar van de scriptie, een digitale en/of een ingebonden papieren versie 

 
- Nog vragen? Dank! 
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Bijlage 5: Aanpak van pesten door de school 

De aanpak van pesten verschilde sterk per school. Ook werden de verschillende elementen van deze aanpak 
door alle respondenten weer anders beoordeeld. Daarom zijn de resultaten samengevat in onderstaande 
tabel. In de eerste vier kolommen staat ‘A’ voor aanwezig en ‘B’ voor beoordeling. Waar geen informatie 
beschikbaar was, zijn de vakjes leeg gelaten. 
 

  
Pest- 
proto- 
col 

 
Antipest 
metho-
diek* 

 
SoVa- 
metho-
diek* 

 
Verwach
-tingen 
aan 
leraar 

 
Onder-
steuning 
voor 
leraar 
(bv. 
IB’er) 

 
Directie 
verbindt
conse-
quenties 
aan 
pesten 

 
Beoor- 
deling  
pedag. 
klimaat 

 
Beoor-
deling 
aanpak 
pesten 
  

A 
 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

Nathan 
 

-  -  -  - +   +  

Loes 
 

- - -  + - - - -/+  -/+ -/+ 

Daphne 
 

- - - -   - - -   + - 

Frede-
rique 

+ - - - + + - - - ++ ++ -/+ - 

Albert 
 

+ - - -  + - -  + + + + + + 
 

Wendy + + + + ++
+ 

+ +
+ 

+ + + + + 

Mia 
 

+ + + - +    -/+ ++ + -/+ 

Saskia + ++ - + + + + + + 
 

++ + + 

 
Daphne, Frederique en Loes gaven aan sterk behoefte te hebben aan een gestructureerde aanpak van pesten, 
door de hele school gebruikt, met duidelijke verwachtingen aan de leraar en aan de hand van een methodiek. 
Daphne: “Ik doe maar wat eigenlijk, nou ja… wat ik denk dat goed is en ik heb het gevoel dat iedereen dat 
maar doet, dus daar missen wij wel één lijn in nog.” Voor Wendy is het juist glashelder hoe zij dient te 
handelen: “[De school verwacht] dat als het gebeurt je het signaleert en het direct aanpakt, dat je direct de 
ouders informeert, van de pester en de gepeste en een methodiek toepast. En allereerst zorgt voor een veilig 
pedagogisch klimaat in je klas.” 

Op de school van Wendy werd gebruikt gemaakt van antipestmethodiek “No Blame” en van maar 
liefst drie methodieken voor sociaal-emotionele vaardigheden (SoVa), te weten “Alles Kidzzz”, “Kids’ 
Skills” en “Leefstijl”. Op de school van Mia werd gebruik gemaakt van “Grip op de groep” als 
antipestmethodiek en “Zien” als SoVa-methodiek. De school van Saskia had geen publieke SoVa-
methodiek, maar werkte vanuit een eigen onderwijs-methodiek waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling 
centraal staat. De overige drie scholen die over een SoVa-methodiek beschikten maakten gebruik van 
Leefstijl.  

Wendy was tevreden over het werken met zowel de antipest- als SoVa-methodieken die ze tot haar 
beschikking had. Mia was kritisch over “Grip op de groep” omdat deze niet geschikt was voor het gebruik 
bij kleuters, omdat de methodiek sterk gericht is op het reguleren van de groepsprocessen tijdens de eerste 
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zes weken van een schooljaar. Mia: “De groepsdynamiek verandert steeds bij kleuters omdat je gaandeweg 
het jaar nieuwe kinderen binnen krijgt. (…) Na zes weken krijg je misschien een kind binnen dat de hele 
boel op zijn kop zet.” Ook wordt er gewerkt met een vragenlijst waarbij kinderen vragen moeten 
beantwoorden over hoe ze zich voelen op school, of ze bang zijn in bepaalde ruimtes, met wie ze graag 
omgaan. “Dan mogen ze antwoorden door smileys in te kleuren, een blije, een neutrale en een 
boze/verdrietige, maar dan moet ik toch de vraag voorlezen want ze kunnen het niet zelf lezen. Dat moet jij 
dan als leerkracht gaan zitten doen. Dan krijg je al heel andere antwoorden. Dan gaan ze jou pleasen. Een 
gewenst antwoord, dat zie je gewoon ook aan hun houding dan. Wij zijn nog op zoek naar een betere. Ik 
denk dat je met internet iets zou kunnen doen, met een koptelefoon op.” 

Over het nut van methodieken en protocollen werd verschillend gedacht. Nathan en Albert toonden 
een afkeer van methodieken omdat ze meenden dat je sociaal gedrag niet via een methodiek kunt aanleren, 
maar door eigen voorbeeld en gedrag van de leraar. Albert: “Er was een pestprotocol maar dat was net zo 
lang als het breed was. In dat protocol stond dat je het moest melden bij de directie, dat het in de 
teamvergadering moest komen, dat je het moest melden bij de ouders, en dat is allemaal van belang, maar 
ook zo vanzelfsprekend! Dit zijn papieren om de papieren, het gaat eerst om het pedagogisch klimaat, dat 
bepaalt hoe de school erop reageert. Je kunt nog zulke prachtige pestprotocollen hebben, maar als het 
pedagogisch klimaat niet dusdanig is dat mensen zeggen: ‘hier moeten we op reageren, hier gaat het kind 
aan onderdoor’, dan is het niet goed, als die houding er niet is, dan heb je ook aan een pestprotocol niets.” 

De respondenten die vertelden dat de schooldirectie consequenties en sancties verbond aan 
pestgedrag, waren hier heel tevreden over. Frederique: “Op het moment dat een kind echt pest, krijgt hij een 
officiële waarschuwing, en dat gebeurt ook regelmatig. En dat werkt best prettig, zo’n waarschuwing vervalt 
ook weer na een half jaar, als in dat half jaar datzelfde gedrag zich herhaalt dan wordt een kind geschorst.” 
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Bijlage 6: Transcriptie respondent Albert  

 
Voorafgaand aan de bandopname werd een korte uitleg van de gang van zaken van het onderzoek gegeven. Zie voor een 
voorbeeld hiervan bijlage 7. 
 
(0:00) Ik zeg altijd tegen iedereen: als ik te snel praat of niet duidelijk ben, dan mag je het gewoon zeggen.  
Ja. 
Wat wel even belangrijk is, en dat vind ik soms moeilijk merk ik, ik moet tijdens het interview even mijn oordeel en onze 
persoonlijke relatie een beetje opschorten. Dus alles wat ter sprake komt en waar het een beetje vreemd van is dat we er 
niet verder op ingaan is omdat ik een beetje formeel moet interviewen. Anders krijg je dat al die dingen door elkaar heen 
lopen. 
Hm, hm. 
Oké, ik ga eerst wat algemene dingen vragen over de communicatie tussen school en ouders, dan hoe de communicatie liep 
tussen jou en de ouders van leerlingen, en dan iets over pesten en dan over pesten in jouw klas. De kern is echt over de 
ervaringen die je hebt gehad met de ouders van pestende leerlingen. En aan het eind loop ik misschien nog even dingen 
langs en geef ik je de gelegenheid om nog even op dingen terug te komen en vragen te stellen, zodat je het interview met 
een prettig gevoel kunt afsluiten. 
(1:12) Ja. 
Oké, mijn eerste vraag: met welke woorden zou je jouw school beschrijven? 
Een klassikale dorpsschool die niet voorop loopt met verandering maar voor zekerheden kiest. 
Wat zijn die zekerheden? 
Dat er geen risico’s genomen worden dat kinderen de dupe worden van vernieuwingsdrang van leerkrachten. Er werd heel streng 
opgelet dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, dat de school niet alleen vernieuwde om te vernieuwen. Er was gelukkig geen 
concurrentiepositie, dat was een heel belangrijk gegeven. Als je die wel hebt, moet je af en toe dingen doen om leerlingen te 
trekken, en dat hadden wij dus niet. 
(2:20) Hoe zou je de sfeer en de mentaliteit omschrijven? 
Een collega die kwam en die zei het na een jaar eigenlijk precies goed. Hij zei: “De sfeer, dat was een warm bad”. 
En zo heb jij dat ook ervaren? 
Zo heb ik dat ook ervaren. Het respect voor alle partijen die erbij betrokken waren van leerlingen tot en met de conciërge, iedereen 
die erbij betrokken was, werd behandeld met respect. 
En iedereen onderling ook? 
Ja, ook ja. 
En hoe zou je het pedagogische klimaat omschrijven? 
Positief. 
En dan is het een beetje dubbelop, maar hoe is het er voor leerlingen? 
(3:20) Ik denk dat, dat geldt in het algemeen, er zijn niet zoveel leerlingen die zich niet thuis voelen op een school. Als een 
leerling een school kent, dan voelt hij zich daar thuis, dan weet hij het hoe en wat van z’n school, dan zijn het de kinderen met 
problemen die zich niet thuis voelen, maar elk gewoon kind voelt zich thuis op een school. Ik denk niet dat er veel scholen in 
Nederland zijn waar het grootste gedeelte van de kinderen zich niet thuis voelt. 
Oké. En hoe is het er als werkplek voor leraren? 
Ja, heel gunstig, er is ook heel weinig verloop van leraren op deze school, en dat zegt denk ik alweer genoeg. 
(4:16) Eh, even kijken, wat zou je zeggen dat de ouders van de leerlingen meegeven aan hun kinderen, welke 
opvoedidealen hebben ze? 
Op deze school? 
Ja, misschien kun je daar iets in het algemeen over zeggen? 
Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat dat meer bepaald wordt door de verwachtingen die de ouders van de school 
hebben. Ouders hebben vaak, wanneer zij hun oudste kind komen brengen, héle hoge verwachtingen, én van hun kind, én van een 
school, en dat wordt langzaamaan bijgesteld, en dan zien de ouders de mogelijkheden van hun kind, langzaamaan steeds 
duidelijker, en de mogelijkheden van de school, steeds duidelijker. En als dat dan klikt bij elkaar, dan heb je geen probleem, past 
dat niet op elkaar dan kunnen daar problemen uit ontstaan, als daar niet goed mee omgesprongen wordt. 
(5:30) Waaruit bestaan die verwachtingen, bijvoorbeeld? 
Och, ik denk dat voor elke ouder zijn kind een prins of prinses is. Dat is ook het ontzettende moeilijke van leerkrachten in de 
eerste twee, drie schooljaren. Alle ouders brengen hun kinderen met hele hoge verwachtingen binnen. En als ze al vraagtekens 

78 
 



      
hebben, dan hopen ze dat de school die probleempjes die er al zijn kunnen verhelpen. Dus ze komen binnen met hele hoge 
verwachtingen. 
En aan wat voor probleempjes denk je dan? 
(6:09) Bijvoorbeeld dat een kind minder intelligent is, als een kind gedragsproblemen vertoont, als er gezondheidsproblemen zijn, 
dan hopen ze allemaal dat dat in de komende jaren wel minder zal zijn. En als dat dan niet zo is, dan is dat een ontzettende domper 
voor ouders. Een grote zorg voor ouders ook, dus daar heb je als school met heel veel zorg en heel voorzichtig een stuk realiteit te 
scheppen, en dat is voor sommigen heel erg moeilijk, om aan die realiteit te wennen. Want het zal je kind maar wezen dat hele 
echt grote gedragsproblemen heeft. Of het zal je kind maar wezen dat blijkt toch wel een hele geringe intelligentie te hebben. Dat 
zijn hele grote zorgen voor ouders. 
(7:05) Ja, en je zegt: de taak als school. Is dat een taak van leraren, is dat een taak van de directie? 
Dat is een taak van de hele school, daarom zijn leerlingbesprekingen ook zo belangrijk, ik denk dat het op heel veel scholen 
gebeurt. Leerlingbesprekingen die niet alleen tussen de leerkracht en de directie gebeuren, maar door het hele team. Want elke 
leraar heeft zijn eigen expertise, elke leraar heeft zijn eigen ervaring, elke leraar heeft zijn eigen kennis en vaardigheden, en dan 
blijkt voor een bepaald probleem toch oplossingen te zijn. Een kind met dyscalculie dat moeilijk rekent - dan zit er misschien wel 
een leraar tussen die zeg: ‘Daar heb ik wel een oplossing voor’, en dan vul je elkaar aan. Maar dat zijn ontwikkelingen geweest die 
de afgelopen 30 jaar in een ontzettende stroomversnelling gekomen zijn. Je staat niet meer alleen voor dat klasje: je hebt niet meer 
je 25 leerlingen en die ander heeft zich er niet meer mee te bemoeien, die tijd is voorbij, de deur is niet meer dicht.  
(8:26) Vind je dat een positieve ontwikkeling? 
Ja tuurlijk, tuurlijk. Je moet zoveel mogelijk van de kennis van collega’s… plukken. 
Ja, oké, helder… Als we het hebben over de sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen die je gehad hebt, daar heb 
ik al een beetje een indruk van, als je dat linkt aan wat voor een opvoeding deze kinderen over het algemeen gehad 
hebben, heb je daar dan een indruk van? 
Ik kom er steeds meer achter dat je er heel weinig van kan zeggen. 
Weinig algemeens? 
Ja… want er blijft zoveel verborgen er is zo weinig zichtbaar… 
(9:21) Verborgen? 
Er ligt zo weinig bij jou op tafel. Kijk, ik weet niet wat die kinderen meemaken, ik weet niet hoe het voor die kinderen thuis is, 
hoe er echt gehandeld wordt. Wat er echt gebeurt. Je krijgt het ene toneelstuk na het andere. 
Wat zijn die toneelstukken? 
Hoe geweldig het thuis is... Kijk, ik heb nooit écht te maken gehad met kindermishandeling, ik heb nooit écht te maken gehad met 
seksueel misbruik, ik heb nooit geestelijke mishandeling van kinderen echt meegemaakt, maar hoe hoog is het percentage niet van 
die dingen? Dus ze hebben bij mij in de klas gezeten, en ze hebben allemaal toneel gespeeld.  
(10:20) De kinderen ook? 
De kinderen ook, die beschermen hun ouders, die willen niet dat ik boos of slecht over hun ouders denk. 
Loyaliteit? 
Ja. 
Je zei: ik kom er de laatste jaren steeds meer achter - als ik het goed samenvat - van wat er dus echt speelde, hoe ben je er 
dan nu wel achter gekomen? 
Door de literatuur, de pers, gewoon de cijfers, de dingen die ik nu binnen krijg, die vertellen mij: dit is er echt aan de hand, en het 
is ook altijd zo geweest, dus is het bij mij ook zo geweest. 
Ja, ja… 
Van die 1000 leerlingen die ik in al die jaren gehad had, zijn er misschien wel 200 geweest die op de één of andere manier een 
hoop narigheid meemaakten. En ze zaten vriendelijk lachend tegenover mij, of naast mij. 
(11:29) En wat voor gedachten heb je daar nu over, hoe ervaar je dat nu? 
Ik moet het relativeren, ik moet het naast me neerleggen. Eigenlijk had ik ze allemaal willen ontdekken, waar ik dan misschien 
ook niets mee kon. En dat zijn de ontwikkelingen waar de laatste tijd meer aandacht voor geweest is, er zijn wél wegen die je kunt 
bewandelen. Omdat wij een dorpsschool waren, hebben wij op een gegeven moment contact gelegd met de huisarts, en gezegd: 
mochten wij sterke vermoedens hebben, dan geven wij dat door, en dan onderneemt hij niet meteen actie, maar mocht het gezin in 
de praktijk komen, dan kijkt hij met andere ogen. En dan ziet hij misschien ineens die blauwe plek, of [vraagt zich af:] waarom is 
dat kind er alweer? Wij geven de huisarts een hint dat er misschien iets mis is. Dat vind ik al zo’n positieve wending… 
(12:38) Vanaf wanneer zijn jullie dat gaan doen? 
Vanaf ’95 of zo, vanaf die tijd. 
En bijvoorbeeld, een beetje een zijweg, het AMK [Advies- en Meldpunt Kindermishandelin], het meldpunt waar je kunt 
melden of informatie kunt vragen? 
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Ja, dat is zo’n laatste wending, ik ben nu 5 jaar uit het onderwijs, dat heb ik zo aan de rand meegemaakt, 2008 ben ik eruit gegaan, 
maar niet meer direct als leraar dat ik daar iets mee kon. 
(13:26) Precies. (…) Hoe vond je in het algemeen dat de communicatie tussen school en ouders verliep? 
In het algemeen? 
Ja. 
(14:08) Ja, dat wisselde. Laat ik het zo zeggen, dat is ook de tijd. Ik heb de tijd meegemaakt dat je als leerkracht intens met de 
ouders kon communiceren omdat je bijvoorbeeld elk jaar, bij elk kind een uur op huisbezoek ging. Dan ging je een uur thuis zitten 
bij die kinderen, je zat een uur met die ouders te praten, en dan kreeg je zo’n berg informatie van die ouder, maar je sprak niet 
alleen over het kind, je sprak ook over het kind, je sprak over het werk van die vader, je sprak over de onderhoudsbeurten van het 
huis, je sprak over het slechte of het mooie meubilair, de moderne apparatuur in huis. Daardoor kreeg je een band met ouders, dat 
je niet alleen over het kind sprak, maar ook over andere beslommeringen in het leven, je ontdekte opeens dat oma ook in huis 
woonde, of dat ze een huis vol beesten hadden, dat het huis van boven tot onder onder de hondenharen zat. Dat gaf een basis voor 
een reëler gesprek met ouders, dan wanneer je elkaar maar een keer per jaar spreekt, en alleen wanneer er problemen zijn. Er zijn 
kinderen geweest van voor de tijd dat die huisbezoeken waren, waarvan ik de ouders niet kende. Niet uit kwaadwillendheid, maar 
vanwege drukke werkzaamheden. ‘Er zijn geen problemen, dus ik hoef niet naar school.’ 
(16:13) En vanaf wanneer waren ongeveer die huisbezoeken ingevoerd? 
Ja, dat was echt de tijd hè, de toch wat softere tijd, dat moet in, even kijken, in ’77 begonnen, flower power tijd. Wij vonden dat 
toen ontzettend waardevol, dat je kinderen beter kon begrijpen, dat je wist waar ze vandaan kwamen, dat je ze beter kon snappen, 
maar het vroeg enorm veel van je. Het is een uur per gezin, 33 kinderen, is altijd ’s avonds. Dan kwam het bij die ouder wel uit, 
dan kwam het bij die ouder niet uit. Dat vergde heel veel energie. Bij sommige mensen was je heel welkom, anderen vonden je 
maar een pottenkijker. Daarna was je altijd heel moe, en dan had je soms 4 kinderen op een avond, ik heb meegemaakt dat ik bij 
een huis aanbelde, en op dat moment wist ik niet meer hoe het kind heette, zo moe was ik. Het regende, het was vies. Het was een 
hele intense ervaring. 
(18:14) En dat is op een gegeven moment ook weer afgeschaft? 
Ja, en dat is heel typisch, je had in de zeventiger/tachtiger jaren…, en daarna had je [collega’s] die hadden, die zeiden: ‘Dat doen 
wij dus niet, laat die ouders maar naar school komen’. Ik heb dat altijd een gemis gevonden, dat je niet weet in welk huis een kind 
woont.  
En weet je nog wanneer dat is afgeschaft? 
Ik denk eind tachtiger jaren dat dat is geweest. Maar in de tijd dat we dat deden, wist je ontzaglijk veel van een kind. 
(19:05) Wat is het belang om veel te weten van kinderen en hun achtergrond? 
Ik zei altijd: de volgende ochtend keek ik anders tegen een kind aan, echt anders. 
En wat is het gevolg daarvan, dat je anders keek? 
Meer begrip voor een kind, meer begrip voor het gedrag van een kind, de manier van spreken, de manier van denken, en dan in 
een reëel kader, en niet een gefantaseerd kader. 
En dat je een reëler beeld hebt van een kind, wat voor invloed heeft dat op jouw gedrag, richting het kind toe? 
Heel veel. Het sleet ook wel weer hoor, maar er bleven altijd wel dingen over. Je wist het, en het speelde in je achterhoofd altijd 
mee. 
(20:08) Had je ook het idee dat je beter kon inspelen op een kind? 
Ja, nou en of, nou en of… en een kind voelt zich vereerd als jij zegt van - wij hadden vaak tuinderskinderen - als je dan zei: ‘Jullie 
hebben zulke mooie cyclamen!’. Als je hem op iets anders kon aanspreken, en niet alleen op zijn prestaties in de klas. ‘En hoe is 
het nou met jullie hond?’, want die was ziek. Dat zijn dingen voor een kind die voor een kind zo ontzettend belangrijk zijn, terwijl 
ze ogenschijnlijk onbelangrijk zijn. 
De band en tussen jou en het kind verbetert erdoor? 
De band tussen mij en het kind, maar ook de band tussen mij en de ouders. Die zagen mij ook anders dan die meester die voor de 
klas stond en een kwartiertje na school nog even tijd had: hij heeft er ook de tijd voor genomen, en die heeft gezegd dat wij een 
leuk huis hadden - of hij heeft dat gezwegen. En als er dan problemen komen, kun je ze veel beter oplossen. 
(21:20) Ja, vertel eens? 
Omdat je elkaar ook anders gesproken heb, het gaat bijvoorbeeld over voetbal. En dan blijkt dat ik niet alleen meester ben, maar 
dat ik ook mens ben. 
Dus als ik vraag de communicatie tussen school en ouders, en dan denk jij meteen aan huisbezoeken, dan denk je… 
…nee, dat kan nou niet meer, en ik denk ook dat heel veel mensen er geen prijs meer op zouden stellen, maar het zou ideaal zijn. 
Wat meer tijd voor elkaar nemen, ouders en leerkrachten, niet alleen maar tienminutengesprekken. Meer tijd voor elkaar nemen. 
Maar dat kan ook zijn, doordat je ouders meer en beter bij de school betrekt, zoals ouderhulp, maar daar is ook bijna geen tijd 
meer voor. Maar bijvoorbeeld meegaan op een schoolreisje, dan praat je ook anders met elkaar over dingen. Als je elkaar kent, los 
je problemen makkelijker op. Minder vooroordelen spelen dan een rol. 
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(23:03) Kun je een voorbeeld noemen van die vooroordelen? 
Ik denk dat er een heleboel angsten bestaan bij ouders voor leerkrachten. Dat als ze dan komen met vragen of opmerkingen, dat 
we dat dan gaan botvieren op hun kinderen, dat is een hele grote angst van ouders, dat de kinderen dan de dupe worden. 
En wat voor vraag kan dat dan zijn, dat jij dat zou botvieren op hun kind? 
Nou, ouders die komen met: ‘Er is dat en dat gebeurd, je hebt er niets aan gedaan, hoe kan dat nu?’ Dat ik dan mij aangegrepen of 
aangetast voel en dat als zij dan weg zijn, dat ik denk: ‘ik pak dat kind wel een keertje want die vertelt dat soort dingen thuis’. 
Daar zijn ze heel bang voor. 
(23:59) Zou je dan zeggen dat ouders voorzichtiger zijn? 
Wat ik wil zeggen is dat als je elkaar beter kent, dan praat dat veel makkelijker over problemen. Als er opeens een onbekende man 
voor mijn neus staat, dan is dat opeens veel moeilijker praten. 
Oké. En verder over de communicatie, vond je de staf bereikbaar voor de ouders? 
Moeilijk, daar moet ik even goed over nadenken. Dat was vaak van de situatie afhankelijk. Kijk, onderwijs is een ontzettend druk 
en intensief gebeuren, en als er dan opeens zomaar een ouder voor je neus staat, dan moet je dingen anders gaan organiseren, maar 
we hadden toen een directeur en die zei: ‘Problemen gaan voor, werk laten liggen en eerst de problemen oplossen’. En dat was een 
hele wijze raad was dat.  
(25:28) ‘Werk laten liggen, problemen gaan voor.’ 
Ja, en dan kun je ze ook het snelst oplossen, als een ouder met een hemelsgroot probleem zit, en je zegt: ‘ik heb er overmorgen 
wel tijd voor’, dan groeit dat probleem. En ook je eigen problemen die kun je vaak heel…, als je die bij ouders neerlegt, is precies 
hetzelfde hoor, als het meteen gebeurt wordt het heel goed opgelost. Maar je moet er wel tijd voor maken. Je moet ouders ook het 
gevoel geven van: ‘hij heeft de tijd voor mij’, heel belangrijk, heel belangrijk. Of duidelijk afspreken: ‘ik heb nu een kwartiertje, 
dan hebben we even duidelijk waar het over gaat en dan maken we meteen een afspraak’. Maar je moet ouders meteen het gevoel 
geven van ‘ik ben nu belangrijk’. En, geen vooroordelen hebben naar ouders toe. Ik heb ooit een keertje gehad, ik heb het laatst 
nog met die ouders erover gehad, we kunnen er nu om lachen, een jongetje in de klas dat was een hele goede voetballer en had de 
hele dag geen fluit uitgevoerd. 
(26:56) Op school? 
Ja, en toen zei ik, het was kwart over 3, en toen zei ik: ‘Blijf jij nog even een kwartiertje zitten, om half 4 is het lekker rustig, dan 
kun jij het werk nog even lekker afmaken’. En toen schoot die jongen in de stress: ‘En ik word om half 4 opgehaald met de bus, 
dan moet ik naar voetbaltraining!!!’. En toen zei ik: ‘Ja dat lukt dus niet, je moet eerst het werk hier doen’. En hij zei dat hij ging 
weglopen en zo. En toen heb ik gezegd: ‘Geen probleem, ik overleg met je ouders’. Heb ik ook echt gedaan, niet alleen gedreigd, 
en als die ouders hadden gezegd: ‘Hij moet naar voetbaltraining toe’, dan had ik aan het kortste eind getrokken, maar die ouders 
stonden helemaal achter me. Tien minuten later, stonden vader en moeder op de stoep: ‘Hij moet eerst zijn werk maken, dan maar 
niet naar training toe’. Hij bond in, ging zijn werk doen, en toen heb ik na tien minuten gezegd: ‘Weet je wat, de bus komt over 
vijf minuten, vertrek maar dan kun je naar voetbaltraining gaan’. Ik heb er het hele jaar geen kind meer aan gehad, die heeft 
keihard gewerkt. 
(28:25) En wat was het vooroordeel in deze situatie? Je zei je moet geen vooroordelen hebben… 
Je denkt vaak: die ouders staan achter hun kind, daar kan ik niets mee, en dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Ook ouders 
willen op dat moment het beste voor hun kind, je moet ze wel de kans geven, je moet ze er in kennen, want uiteindelijk is het 
onderwijs niets anders dan het overnemen van een stukje opvoeding, dat stukje dat de ouders thuis niet kunnen bieden, rekenen, 
taal… en je treedt dan in de lijn van de ouders. Daar moet het pedagogisch klimaat naar zijn. School is eigenlijk niets anders - en 
dat realiseert men zich zo weinig - het is geen alleenstaand instituut, het is dat stukje van de opvoeding overnemen waar je 
gespecialiseerd voor moet zijn, de kinderen leren rekenen, de kinderen leren spellen en taal leren, de kinderen wereldwijs maken. 
Dat stukje van de opvoeding neem je van elkaar over. En zo zit je in elkaars verlengde, zo moet je elkaar ook benaderen en 
behandelen, en elkaar een plek geven in het onderwijs. En als je dat doet, ik heb het geprobeerd, vaak is het me gelukt, soms is het 
me ook niet gelukt, maar zo gaat dat in het algemeen. 
(29:56) Ja, en zagen de ouders dat ook zo in het algemeen? 
Ik denk dat de ouders de school nog vaker zien, als een apart stuk, los van hun eigen gezin, ‘dat is van de school’, en niet zozeer 
het verlengde van elkaar. 
En je noemt heel nadrukkelijk de vakken, dus het didactische stuk, als een deel van opvoeding? 
Ja, zonder meer. 
Oké, dus jij maakt niet dat onderscheid van pedagogisch opvoeden en didactisch opvoeden? 
Het één kan niet zonder het ander, maar de basis ligt in het institutioneel opnemen van dat deel van de opvoeding dat thuis niet 
kan, en dat noemen wij dan de “vakken”. Maar als je een kind opvoedt, hoort dat doorlopend samen te gaan, dat hoort in elkaars 
verlengde te liggen. 
(30:53) Wat is nu het belang van het idee van dat ouders en leraren in elkaars verlengde werken? 
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Als dat niet zo is, hebben kinderen daar heel veel last van. Ik denk dat dat spanning oproept. Als thuis andere grote normen gelden 
dan op school, of als ik negatief over het thuisgezin zou praten, of het thuisgezin praat negatief over de school, daar kan een kind 
heel veel last van hebben. Als dat in tegenspraak met elkaar is, daar kan een kind niets mee. 
Wat is het…, je zegt: ‘het kan spanningen oproepen’, wat is het gevolg van die spanningen? 
Dat kinderen de weg kwijt raken en dat ze het niet meer weten, dat ze in de problemen komen en in stresssituaties. 
(32:03) En omgekeerd, als het wel in één lijn is, komt het ten goede aan…?  
Ik denk dat je dan de basis legt voor een gaaf kind. 
Een gaaf kind? 
Voor een kind dat zich evenwichtig ontplooit, als thuis en school elkaar aanvullen, dan denk ik dat het een kind ten goede komt. 
 
Komt het het leren ook ten goede, als het op één lijn ligt? 
Ja, ik denk het wel. 
En het welzijn van het kind? 
Ja zonder meer, dan krijg je die vreselijk positieve kinderen die het leuk vinden op school maar het ook leuk vinden om naar huis 
te gaan. Die dartel door hun jeugd gaan en toch vreselijk veel levenservaring opsteken. 
(33:06) Dus zo groot kan die invloed zijn van als school en ouders op één lijn zitten? 
Ja, ja, ja. Daarom is een positief en ontspannen pedagogisch klimaat zooo belangrijk. Een gillende en schreeuwende leraar voor de 
klas is niet goed. En een gillende en schreeuwende ouder is ook niet goed. 
Wat kan de bijdrage zijn van zo’n positief pedagogisch klimaat als een kind het thuis wel moeilijk heeft? Stel dat het thuis 
een pedagogisch klimaat ontbreekt, wat is jouw idee over wat voor een bijdrage dat dan kan leveren, als het in de klas wel 
goed gaat? 
Het enige is dat het fijn is voor het kind dat het al die uren die het op school doorbrengt, en dat zijn er veel hoor, dat het er dan wel 
fijn heeft. En dan is het vervelend als het weer naar huis toe moet.  
(34:12) Ik denk dat er van die kinderen zijn die zijn die met lood in de schoenen weer naar huis gaan. Ik heb ze in mijn privé-
omgeving meegemaakt, die met lood in de schoenen weer naar huis gingen, een overspannen moeder, een schreeuwende vader, 
geestelijke mishandeling, die kinderen zaten op een hele leuke school, ik denk dat die graag naar school gingen. Je hebt van die 
kinderen, die blijven hangen op school, die blijven treuzelen, die helpen mee opruimen, ‘Mag ik de klas vegen?’. Het hoeft geen 
indicatie te zijn, soms houdt het kind gewoon erg van je, maar het kind heeft die uitlaatmogelijkheid natuurlijk. 
(35:13) Dus als ik het samenvat heb je een beeld geschept van het pedagogisch klimaat van een school, dat als het goed is 
afgestemd met thuis, wat de voordelen daarvan zijn, de negatieve effecten als het slecht loopt… 
…het contact tussen ouders en leerkracht is oh zo belangrijk. 
En zou je ook zeggen dat dat contact zórgt dat je op één lijn zit? 
Het kan, het draagt ertoe bij. 
Oké. Vond je dat de staf duidelijk communiceerde naar de ouders toe, in het algemeen? 
Over alles? 
Ja, over alles, brieven, ouderavonden enzovoorts. 
(36:10) Ja, ik denk het wel, er was een goede communicatie tussen ouders, je hebt natuurlijk een zakelijke communicatie en een 
pedagogische communicatie, de zakelijke communicatie om het instituut draaiende de te houden, dat liep heel goed. 
En de pedagogische communicatie? 
Die veranderde, die verzakelijkte wat op een gegeven moment, dat is gewoon de tijd denk ik. Men was er wel alert op, maar het 
ontbrak ook vaak aan tijd en mogelijkheden, dat was er niet altijd. 
Vond je de ouders betrokken met de school? 
(37:05) Naarmate er meer tweeverdieners waren, veranderde dat… 
Halverwege jaren ’90? 
Ja, precies. Dat veranderde. Het overaanbod aan hulpmoeders en leesmoeders van de jaren ’80, nee, en het bijna niet meer kunnen 
rondkrijgen van de kleine fietstochtjes omdat er geen hulp meer beschikbaar was, daar kampen heel veel scholen mee, ook nu nog, 
het grootste probleem voor de scholen is om mensen te vinden die tijd hebben om even mee te gaan. 
(38:23) Wat vond je zelf, als je kijkt naar hoe je jezelf opstelde in de communicatie naar ouders toe, wat vind je dat je zelf 
goed deed? 
Ik denk dat ik ouders altijd - dat hoop ik tenminste - dat ik ouders altijd in hun waarde gelaten heb… Geen vooroordelen had. Juist 
ouders waarvan ik wist dat het altijd moeilijk was, waarvan ik wist dat zij zich altijd achtergesteld voelden, die zich minder 
voelden, die heb ik altijd heel veel aandacht gegeven. De zwakkere gezinnen, de sociaal zwakke gezinnen, die heb ik geprobeerd 
meer aandacht te geven dan de rest. 
En met welk effect? 
Op een paar plekken heb ik daar denk ik echt wat mee kunnen doen, waar ik voor mezelf heel trots op ben. 
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(39:30) Vertel eens? 
Een jongen uit een sociaal heel zwak gezin, die heel pienter was, die aardrijkskundig, topografisch ontzettend geïnteresseerd was. 
Die had ik in groep 8, toen kwam ik daar op huisbezoek en toen zeiden ze: “Hij gaat naar de lts”. Want daar was de vader ook 
geweest. Ze zeiden gewoon: “Hij gaat naar de lts”. Toen heb ik heel dominant gezegd: “Daar komt niets van in, hij gaat naar de 
havo, en de sjiekste die we hebben”. Vanaf dat moment heb ik hem daarvoor klaargestoomd. En dat was niet intellectueel, maar 
hij moest elke ochtend zijn nagels borstelen als ze niet schoon waren. Gewoon presentabel maken. 
(40:51) Die jongen is naar de havo gegaan, een half jaar lang ben ik daar elke week op huisbezoek geweest om te kijken of hij zijn 
huiswerk maakte. Ik had de directrice van die school ingeschakeld voor mijn plan. We hadden afgesproken: die jongen moet er 
door. Die jongen is de ster van die school geworden, hij heeft zijn havo niet afgemaakt, maar is nu directeur van een goed lopend 
bedrijf. En ik heb van al zijn baby’s die geboren zijn een geboortekaartje gehad. En toen de directrice van die school weg ging zijn 
we er samen naar toe gegaan, en hij had een enorm boeket. Is echt een van de successen van mijn carrière. 
 
(42:22) Maar je zegt, hij heeft de havo niet afgemaakt? 
Je kon toen naar een school voor logistiek, en dat kon met 4 jaar havo. En die logistiekschool heeft hij afgemaakt. Dus ook uit 
zo’n milieu kun je kinderen opkrikken. Je hebt een macht als je dat wilt, als leerkracht, je kunt wat. 
Je noemde net ook: al die zorg kost tijd en energie, die je aan zo’n kind of gezin geeft. 
(43:13) Ja, maar daar haal je ook energie uit, als je zo’n kind ziet groeien, daar haal je zoveel energie uit! 
Dus zie je er dan negatieve kanten aan, aan die aanpak? 
Nee helemaal niet. Het is denk ik één van je kerntaken als leraar . 
Wat is één van de kerntaken die je hebt? 
De zorgkinderen. En in die tijd, lag de kerntaak bij het zwakkere kind. Gelukkig kan er steeds meer, ook de zorg voor het 
hoogbegaafde kind, in de literatuur lees ik steeds vaker dat dat ook de aandacht krijgt, dat zijn ook zorgkinderen. 
(44:25) En hoe zou je die kerntaak dan omschrijven? 
Toch wel waar het onderwijs op dit moment wel erg op toegespitst is, de zorg voor het individuele kind, met al zijn 
mogelijkheden, capaciteiten, vaardigheden, elk kind proberen te geven wat het individueel nodig heeft, en niet benaderen als een 
collectief geheel, en dat krijgt steeds meer vorm in het onderwijs. Op de school waar ik werkte was iemand die speciaal daarvoor 
aangesteld is, zowel voor hoog- als zwakbegaafde kinderen, om daar plannen voor te maken. 
(45:24) De intern begeleider? 
Oh ja, ik was het woord even kwijt. 
Oké… Wat vond je minder goed gaan in het oudercontact? Wat verliep minder goed? 
….Dat ik toch wel vaak over vooroordelen moest heen stappen. 
Van ouders? 
(46:20) Nee, mijn eigen vooroordelen naar ouders toe. Zeker ook omdat je mensen op een gegeven moment toch minder goed 
kent, daarom is dat elkaar ontmoeten nog steeds heel belangrijk, dat voorkomt een hele hoop misverstanden. Ik vergeet nooit dat 
ik ooit een kind in de klas had, dat had wat gedragsproblemen, dat was de tijd van de vrijere opvoeding, die ouders waren alle 
twee psycholoog, daar had ik zo’n vooroordelen over. Ik moest bij hen op gesprek, en ik heb daar nachten wakker van gelegen. 
(47:14) Wat voor vooroordelen had je dan? 
Ik dacht, die zullen het allemaal wel weten? 
Die dénken dat ze het allemaal wel weten? 
Ik zal wel een ouderwetse schoolmeester die hun kind alleen maar probeert te tiranniseren en die probeert hun kind in het gelid te 
dwingen. Maar dat bleek heel anders te zijn, ze bleken thuis de grootste problemen met dat kind te hebben. Ze vonden het heerlijk 
dat ik bij hun thuis kwam en met ze mee dacht om die problemen op te lossen. Zij hadden gedacht: dat is zo’n ouderwetse 
schoolmeester en ik had gedacht: dat zijn van die eigenwijze ouders. En toen ging je in gesprek en toen bleek dat best samen te 
kloppen. En toen hebben we het hartstikke goed opgelost, met elke twee weken een gesprek samen, en dat liep. 
(48:19) Dus dat viel van beide kanten mee. Wat verwacht jij van ouders, ten aanzien van de communicatie? 
Nou, je zegt het zelf, communicatie… 
Dat ze communiceren? 
Ja, dat is belangrijk. Maar je moet dat als leerkracht ook mogelijk maken. 
Hoe doe je dat? 
Door open te staan voor ze, en niet meteen met je oordeel klaar staan, luisteren, luisteren, luisteren. Als ouders dat gevoel hebben, 
geven ze ook een hele hoop prijs. En ook al zijn er problemen: vooral ook aandacht hebben voor de positieve kanten van het kind! 
Het kan nog zo’n ingewikkeld kind zijn, en nog zo’n gedragsproblemen hebben, het doet altijd leuke dingen, en als je de ouders 
benadert, zeggen: ‘Wat hebben júllie een leuk kind. Er zit wel een probleempje aan, maar wat een leuk kind.’ Het gaat om die 
ouder. Dan heb je die. 
(49:44) Is dat ook iets dat je van de ouder verwacht, altijd het positieve zien, of is dat echt wat je als leraar moet doen? 
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Als jij zo’n kind in de klas hebt, waar problemen mee zijn, dan voelt zo’n ouder dat haarfijn aan en die komt al beladen bij jou op 
bezoek. En die denkt: ‘Nu zullen we het allemaal te horen krijgen’, maar als die leraar dan begint met: ‘Wat is het een leuk kind’, 
dan heb je al veel gewonnen. Want dan heb je vertrouwen, zo’n ouder ziet dat je oog hebt voor de positieve kanten van het kind, 
en dan kun je het over de problemen hebben. 
(50:44) We hebben het nu gehad over de communicatie in het algemeen, en dan wil ik het nu hebben over pesten in het 
algemeen. En mijn vraag is, hoe zou jij pesten omschrijven? 
Hoe moet je pesten omschrijven… Gedrag van kinderen onderling, of van volwassenen tegenover kinderen of volwassenen onder 
elkaar, gedrag dat ervoor zorgt dat de ander zich niet prettig voelt. 
Ik ga je twee scenario’s voorleggen, en ik ga aan je vragen of jij het pesten vindt, en hoe je zou reageren, zou hebben 
gereageerd. (Leest voor:) Joshua is erg impulsief en dol op theater. Hij is eigenzinnig en gaat zijn eigen gang. Hij bootst 
graag zomaar andere kinderen na. Zijn imitaties zijn zo goed dat vaak de hele klas moet lachen. Vaak reageert het 
nagebootste kind beledigd. Is Joshua’s gedrag pesten? 
(52:13) Het heeft niet de intentie van pesten, maar ik kan me voorstellen dat degene waar het over gaat zich er vervelend bij kan 
voelen. Maar het is geen pesten. 
En dan gaat het om…  
…de intentie, die is er niet.  
Hoe zou jij reageren in zo’n situatie? Hoe reageer je op het kind dat zich beledigd voelt, of hoe reageer je op Joshua? 
Ik denk dat ik het kind dat zich beledigd voelt zou laten uitspreken: ‘Hoe vind je het nou dat hij dit van jou zegt?’ Dan kun je het 
al een beetje ontkrachten door te zeggen: ‘Ik moest er wel erg om lachen, maar hoe vond jij dat nou?’, en dan haal je de grootste 
narigheid al weg.  
(53:24) Oké, een ander scenario: 
Marieke vindt weinig aansluiting bij de meisjes in de klas. Ze is intelligent, fel en ze schaakt en voetbalt graag met de jongens. 
Tijdens pauzes is het je meermaals opgevallen dat als Marieke aan komt gelopen richting een meisjesgroepje, de meisjes haar de 
rug toekeren. 
Is het gedrag van de meisjes pesten? 
Oh ja, en dit komt veel voor! 
Ja, vertel eens? 
Dit komt veel voor. En toeval of bewust, maar dat je hier meisjes noemt, is echt heel duidelijk. 
Je bedoelt toevallig dat het meisjes zijn? 
Ja, dit komt zo ontzettend veel voor: het klitten van meisjes bij elkaar, tegen iemand die buiten hun groepje valt, die niet dezelfde 
nagellak heeft, die niet dezelfde kleertjes aanheeft, die zich anders gedraagt dan de anderen en dan is er één dominante persoon 
bij, bij die club, die bepaalt het gedrag van die andere meisjes. 
(54:42) En dat meisje dat het bepaalt, is dat een meisje dat populair is en een beetje gevreesd wordt, of is dat een meisje 
dat geliefd wordt? 
Nee nee, nee nee, gevreesd. Nee, daar moet je je bij aanpassen, bij haar, want zij bepaalt wie geliefd is in de groep. 
En je noemt uiterlijk, maar ook afwijkend gedrag. Op wat voor afwijkend gedrag worden meisjes afgerekend door ander 
meisjes? 
Uiterlijkheden, ander gedrag, je vreemd kleden, ja, dat hoort bij uiterlijk, het kan zelfs met het ouderlijk huis te maken hebben, zo 
van ‘die wonen in zo’n vies huis’…... Of ‘zij komt uit een andere buurt’. (…) 
(56:34) Je zei meteen: ‘Dit is pesten’, waarom? Waar blijkt dat uit? 
Je probeert diegene onderuit te halen, alleen of met een groep.  
Dus die intentie komt nu weer terug… 
Die intentie komt nu weer terug. Het is heel doelbewust, het gaat dan om de persoonlijke macht van jou, of van de groep, of van 
de leidster te vergroten, de status. 
Dat is het doel. 
Het na het pesten rondkijken van: ‘wat is de reactie van de groep?’ 
Dat is de functie van pesten? 
Ja. Of je onzekerheid te verbloemen. 
(57:42) Dat zijn de twee dingen. Hoe zou jij reageren? 
Dat is de moeilijkste vraag die je kunt stellen, er is niets ongrijpbaarder dan pesten. Daarom is er op allerlei manieren op 
gereageerd. Boosheid, strengheid, begrip proberen te vinden, proberen uit te leggen wat de pester gedaan heeft. 
Is dat hoe jij hebt gereageerd? 
Ja, dat kon verschillen, soms werd er zo intens gemeen gepest dat je alleen maar heel boos kunt reageren….  
(58:40) En boos reageren hoeft niet te zijn dat je ging schreeuwen - dat is altijd een zwaktebod - maar dat je iemand zegt: ‘Wil je 
alsjeblieft nu de ruimte verlaten, en kom over tien minuten maar vragen of je weer terug mag komen’. En dan hoefde je niet uit te 
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leggen wat er gebeurd was. Dat kind begon dan: ‘Ja maar’, maar dan moet je zeggen: ‘Nee, nu weg!’. Met enorme scheld- en 
schreeuwpartijen heb je niets aan. Dat is alleen maar onwaardig en geeft voedingsbodem voor het kind om te denken: ‘Hé, ik moet 
meer doen, hij begint te schreeuwen, ik heb verloren want hij kiest partij voor de ander, ik moet er een schepje bovenop doen’. 
Maar dit is echt heel moeilijk hoor. Je kunt natuurlijk boos worden, je kan zeggen: ‘Ik ga meteen naar je ouders toe’. 
(60:00) Maar in dit geval hè, je zegt: ‘het is ongrijpbaar’, en dat is het hier ook, want rug toekeren is heel ongrijpbaar, 
maar stel, je hebt dit een paar keer zien gebeuren op school, dat de kring zich sluit, hoe zou je reageren?  
Toch in waardigheid, ik denk dat ik niets zou zeggen. En ik zou het kind met mijn vinger bij me roepen…  
…die buitengesloten wordt? 
Nee, de pester. Als ik weet wie het is, of de hele groep, gewoon zeggen: ‘Kom eens hier’. En dan alleen maar aankijken… 
En dan? Hoe reageren ze? 
(61:00) Alleen maar aankijken. Je hoeft helemaal niets te zeggen, ze weten precies waar het over gaat. Het is een techniek die ik 
wel vaker gebruikte, gewoon blijven aankijken. En dan kan het vervolg zijn: ‘Jongens, ga maar naar binnen, pak een blaadje, en 
schrijf eens op waar jullie mee bezig zijn. Zet het eens gewoon zwart op wit op papier, en over tien minuten wil ik het graag van je 
hebben’. 
 
 
En is jouw ervaring dan dat ze precies weten waar ze mee bezig zijn, dat je dat niet hoefde te zeggen? 
Die kinderen weten exáct waar ze mee bezig zijn. Maar wat staat er op die briefjes: ‘Maar ik deed het niet alleen hoor’, ze 
verschuilen zich meteen achter die groep. Ik heb een voordeel, ik heb veertig jaar lang ervaring, alle manieren heb ik gezien. Op 
de dag af hè, en met plezier. 
Prachtig. 
 
(Opname moest worden voortgezet op ander apparaat.) 
 
DEEL 2 
(00:00) Maar het is meidengedrag hè, wat je beschrijft. Het zo op deze manier pesten, komt veel minder voor bij jongens, die doen 
dat veel opener. Meisjes zijn geniepiger, dat gaat met een knipoog, dat gaat met even het hoofd wegdraaien… 
Is het ook ongrijpbaarder daardoor? 
Het is veel moeilijker er een vinger achter te krijgen. Vrouwelijk raffinement, zou je haast met een cliché zeggen. 
Zijn er ook jongens die zo ongrijpbaar pesten? 
Misschien wel, maar jongens zijn veel meer recht voor zijn raap, die schelden gewoon, daar wordt pesten bepaald door 
herhalingen, door het steeds maar op nieuw aanwakkeren van iets. Meisjes zijn veel meer - kan ook een vooroordeel zijn hoor, ik 
kan het niet hard maken - veel meer op uiterlijk, kleertjes… Dat soort dingen. 
(1:12) Volgens mij hebben wij het over hetzelfde als wij het over het pesten hebben, je noemde al de intentie en echt het 
doel echt iemand te willen raken. En om ervoor te zorgen dat we het de rest van het interview echt over hetzelfde hebben, 
noem ik even de definitie van pesten uit onderzoek… 
‘Pesten is een vorm van agressief gedrag, waarbij een of meerdere individuen bij herhaling en gedurende een langere periode 
een betrekkelijk machteloze ander aanvalt (aanvallen), vernedert (vernederen) en/of buitensluit (buitensluiten), met de bedoeling 
om hem/haar leed te berokkenen.’ 
Mooi gezegd, helemaal, heel duidelijk. 
Het betrekkelijk machteloze ook? 
Ja, dat kan een persoon zijn die haar eigen krachten heeft, bijvoorbeeld intelligent is, sportief is, maar machteloosheid in sociale 
vaardigheden, en daar wordt hij of zij op gepakt. 
(2:20) Helder. Dus we hebben het intentionele, het verschil in macht of vaardigheden, en het gedurende een langere 
periode, dat zijn dan de drie variabelen. 
Ja, ja, duidelijk. 
En als je denkt aan die drie kenmerken, kun je dan denk je in de praktijk goed onderscheid maken tussen pesten en 
plagen? 
Plagen heeft natuurlijk een hele andere ingang. Dat mist ook al meteen de intentie, dat is het belangrijkste. En plagen kan ook wel 
op langere termijn gebeuren, en die ander kan ook wat machteloos zijn daarin, maar het heeft niet de intentie om iemand te 
kwetsen, om iemand kapot te krijgen. Plagen kan vervelend zijn, maar het heeft niet de intentie om iemand de grond in te trappen. 
(3:28) Is het moeilijk om pesten te signaleren? 
Ja. 
Waarom is het zo moeilijk? 
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De sociale vaardigheid van de pester. Hoe ze het voor elkaar krijgen is bijna bewonderenswaardig, hoe ze iemands zwakke 
plekken kunnen ontdekken, je zou er bijna een pluspunt voor geven. Hoe ze het tot iets collectiefs kunnen maken, en hoe ze het 
voor elkaar krijgen om er collectief op te reageren, en hoe alle signalen begrepen worden. Dat is een heel spel. Ik heb nu zo’n 
groep voor ogen die ik heb meegemaakt, en het raffinement waarop die leidster het voor elkaar kreeg om de minder uitgesproken 
kinderen, de meelopertjes, om die allemaal te mobiliseren, en een vorm van collectief gedrag elkaar aanleren, naar een kind toe. 
En elke keer weer, en elke keer hadden ze dat kind op een andere manier te pakken. Het is echt vreselijk, je zult dat mee moeten 
maken… 
(5:08) We gaan zo nog even dieper op de situatie in, het is goed dat je er zo één voor ogen had. Maar we gaan nu nog even 
uitzoomen, op het algemene. Hoe vond je dat in het algemeen de school reageerde op pesten? Werd dat serieus genomen… 
…dat werd zeker serieus genomen. 
Te serieus genomen? 
Nee. Maar je kan ook overbezorgd zijn, je moet ook kinderen de kans geven om weerbaarheid op te bouwen, je moet ze niet alleen 
maar beschermen en in de watten leggen, want dat is heel slecht denk ik, je moet ze af en toe goed confronteren met de 
werkelijkheid. 
Hoe werd er op gereageerd op pesten, vanuit de staf? 
Men was ontzettend snel bereid er wat aan te doen, maar als tweede kwam altijd: ‘hoe kunnen we dit hard maken?’ Het wordt 
glashard ontkend door de pesters. 
(6:18) En hard maken naar wie toe? 
Als eerste de ouders. Er werd dan een gesprek gedaan met de pesters en de gepeste. Maar dat was heel moeilijk. 
Oké, daar komen we zo op terug. Had de school een beleid ten aanzien van pestgedrag? 
Ja, maar dat was papier. Er was een pestprotocol maar dat was net zo lang als het breed was. In dat protocol stond dat je het moest 
melden bij de directie, dat het in de teamvergadering moest komen, dat je het moest melden bij de ouders, en dat is allemaal van 
belang, maar ook vanzelfsprekend. 
Maar je hebt het wel paraat in je hoofd, dus je was er wel van doordrongen? 
(7:27) Oh, maar dat zijn zulke logische dingen! Dat zijn papieren om de papieren. Het gaat eerst om het pedagogisch klimaat, dat 
bepaalt hoe de school erop reageert, maar je kunt nog zulke prachtige pestprotocollen hebben, maar als het pedagogisch klimaat 
niet dusdanig is dat mensen zeggen: ‘Hier moeten we op reageren, hier gaat het kind aan onderdoor’, dan is het niet goed, als die 
houding er niet is, dan heb je ook aan een pestprotocol niets. 
En hadden jullie per klas een pestprotocol? 
Nee nee, ik hield daar nooit zo van, van die vellen aan de muur waar op stond wat je ging doen. Dat waren van die vellen, die 
hingen aan de muur en daar was met stift op geschreven, en na een week waren die verbleekt, letterlijk en figuurlijk. Nee, dat had 
niet zoveel zin. Het is wel van belang dat je het actueel houdt in de klas, dat je erover praat, niet alleen als het gebeurt in de klas, 
maar je kan dingen uit de krant, van het journaal, gebruiken om te bespreken hoe mensen met elkaar omgaan, en dat kun je 
gebruiken om je eigen omgangsregels vorm te geven. 
(9:12) Dus je besprak het sociale gedrag zowel direct als indirect? 
Ja, ja. 
Oké. Even kijken, er was dus een soort van beleid aanwezig zoals het pestprotocol. Was er ook een soort van methodiek 
aanwezig, zoals Leefstijl? 
Dat was later pas, maar daar kon ik echt helemaal niets mee. 
Oh nee, vertel eens? 
Zelfs dat kan ik niet eens. Ik bedoel, ik vond het zo dik erboven op liggen, ik vond het zo met de haren erbij gesleept, ik kon er 
helemaal niets mee. Ik moest het, het was een van de laatste jaren dat ik op school was, en omdat we het ingevoerd hadden en er 
aandacht aan besteed werd, kwam één keer in de zoveel tijd een coördinator bij je lessen zitten, ik had het idee dat ik een 
toneelstuk op aan het voeren was. 
(10:30) Een coördinator, is dat een anti-pest-coördinator of zo? 
Ja, die de aanschaf van deze methode begeleidde, we hebben er ook workshops bij gehad, en dat maakte af en toe dingen wel 
helderder, maar ja… 
Zit er bij jouw reserve ook het gevoel dat de leerlingen erdoorheen prikken? 
Nee, dat niet, maar rekenen en taal kun je in een methode onderbrengen, maar pedagogisch gedrag in een methode 
onderbrengen… Walgelijk. 
En ligt dat dan zo ver uit elkaar, Leefstijl en hoe jij je al gedraagt? 
(11:29) Ik weet het niet, je kan dit soort dingen niet in een boek onderbrengen, dit is de manier van leven, van voorleven, en dat 
kun je niet in een boek stoppen. Natuurlijk zijn er leuke spelletjes die je kunt doen, manieren om dat onder de aandacht te brengen, 
maar dat haal je niet uit een boek dat door Karel of Anton of Piet geschreven is. 
Ja, en stel nou dat je dit je dit programma had gehad toen je beginnend leerkracht was, had je er dan meer aan gehad? 
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Weet ik niet, nee, weet je de situatie is altijd net weer wat anders, dit is het leven en dit is niet het boek en ik denk dat jij daar als 
leerkracht voelhorens voor moet hebben, en dat jij op dat moment moet zien: ik moet nu zus of zo handelen. En dat is niet voor 
iedereen even makkelijk, ook voor mij niet, en ik heb daar zeker fouten in gemaakt, maar kinderen verwachten eerlijkheid van jou, 
en als jij eerlijk reageert en eerlijk handelt, dat komt veel dichter bij kinderen dan prachtige voorbeelden uit boeken. 
(13:19) Dat wat je nu noemt, die eerlijkheid, het authentiek reageren, dat is een beetje de basis van het…  
…het leraar zijn. En kinderen hebben daar voelhorens voor wanneer jij niet eerlijk bent en wanneer jij hen iets voor probeert te 
spiegelen. 
Maar bespeur ik een beetje bij je dat als je zo’n methode volgt, dat de kinderen daar ook doorheen zouden prikken? 
Dat raffel ik af, we gaan nu drie kwartier over Leefstijl doen. Dat is toch raar. 
Helder. Wat verwachtte de school van de leraar, ten aanzien van pesten? 
(14:18) Op het moment dat er ik-weet-niet-hoeveel-duizend-euro wordt uitgegeven voor de aanschaf van zo’n methode die je als 
school wordt aangepraat dat je die moet hebben, moesten we Leefstijl gaan doen, en moesten we dus… terwijl het dagelijks leven 
zoveel mogelijkheden bood om… Wat was je vraag ook alweer…? 
Wat de school verwachtte van jou als leraar om aan pesten te doen? 
Ja, ik heb me gedwongen om die methode te doen, en er werd nog controle op uitgevoerd, dus ik moest wel, maar nooit met 
overtuiging. 
En los van Leefstijl, waren er nog andere verwachtingen? 
Je moest alert zijn, daar werd echt op gehamerd, en ook in de teamvergaderingen was altijd één van de punten: zijn er nog 
problemen met de kinderen, wordt er nog gepest? 
Even voor mijn helderheid, hoe vaak waren de teamvergaderingen? 
Elke week. 
(15:20) En dan waren dat ook vergaderingen waar je zorgenleerlingen kon inbrengen? 
Ja, ja ja ja, daar waren dit soort dingen voor. Problemen gingen altijd voor. Dit soort dingen kwamen altijd in de rondvraag voor. 
Het was ook om de ervaring onderling bij andere leraren te toetsen, van: hoe ging die groep bij jou met elkaar om, en hoe ging 
dat? Of onderlinge consultatie, dat je op andere collega’s toestapte van: ik heb dat en dat probleem, hoe zou jij dat doen? Dat was 
wel heel sterk… 
(16:10) Hm, hm. Je noemde eerder al een aantal dingen over concrete pestsituaties, daar wil ik nu naartoe. Het is een 
beetje lastig om het in retroperspectief te zeggen, maar hoe vaak zag jij pestgedrag? 
Dat wisselde per groep. 
Ook nog per jaar? 
Ja, ook per jaar. 
Ik bedoel, gedurende het jaar? 
Nee hoor, dat is een sfeer die in een groep aanwezig is, toch de individuen ten opzichte van elkaar. 
 
(Opname moest worden voortgezet op ander apparaat.) 
 
DEEL 3 
 (0:00) 
(…) Je zegt, ik weet dan niet zeker of dat gedrag al in een groep aanwezig was voordat ze bij mij in de klas kwamen? 
En waardoor dat al voorbewerkt was. Het ouderlijk huis heeft er natuurlijk ook een hele grote invloed op, daar worden ook dingen 
besproken en het kind neemt dat mee, brengt dat in, en als je dan een dominant karakter hebt, daar kan van alles mee gebeuren. 
Hoe belangrijk denk je dat de invloed van thuis is op het pestgedrag van een kind? 
(0:59) Kan ik moeilijk iets over zeggen. Ik denk dat het een mogelijkheid is, dat het kind pestgedrag gaat vertonen, maar het kan 
precies hetzelfde door heel iets anders komen, dat een kind door andere kinderen erop geattendeerd wordt, of dat het een algemeen 
gevoel is. 
Oké, dus jij zegt, het hangt heel erg af van de groep of er gepest wordt, en dat blijft stabiel gedurende het jaar? 
Ja, je kan er bijna van op aan, als een groep dit gedrag vertoonde, was het heel moeilijk dit gedrag te veranderen. Ik ben daar heel 
cynisch in geworden hoor, je hoorde dan ook vaak vanuit het voortgezet onderwijs dat het doorging, en ik hoor nu nog van 
volwassenen die gepest zijn, dat als ze die persoon tegenkomen nog steeds een gemene blik krijgen. Je moet kinderen daarin 
blijven opvoeden, je moet ze blijven wijzen op hun houding en hun gedrag, je moet ze blijven wijzen op hoeveel kwaad ze 
berokkenen, maar hoeveel invloed dat heeft? Daar ben ik bang voor, want het is namelijk de sterke kant van de pester, en die wil 
je niet graag verliezen. 
(2:46) Want die is juist sociaal sterk? 
Juist. Die voelt zich op dat moment stevig, die laat dat niet zomaar los. Het is ook vaak compensatiegedrag voor wat minder 
functionerende vaardigheden. 
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Ja? Zoals? 
Minder goed kunnen leren, dat kind dat ik nu voor me zie, dat een kind met ontzettend veel leerproblemen was, maar heel 
taalvaardig, nergens bang voor en veel sportte, dus ook sociaal vaardig. 
Jij noemde net een aantal strategieën van hoe jij reageerde op pesten he, dus dat gewoon aankijken en no-nonsense… 
(3:43) … dat vind ik als pedagogisch repareren de beste oplossing. Dat doe ik nog steeds [in mijn huidge werkzaamheden] en ik 
merk dat er een dominant iemand tussen zit, dan kijk ik hem net iets langer aan en knik ik even met een vragende blik, en dat is 
voldoende. Je moet in stilte werken. Maar alle dingen van hard praten, verwoorden wat er aan de hand is, dan gaat zo’n kind af 
voor andere kinderen en dat wil het ook niet. Maar juist in de ogen blijven kijken en laten weten ‘ik heb jou in de gaten, en dat 
moet je nu niet doen’. Hij gaat niet af ten opzichte van anderen, maar hij weet wel dat ik het niet pik. Dat is meestal het beste. 
(4:45) Je hebt het gehad over het belang van het pedagogisch klimaat en ook heel duidelijk gemaakt wat de rol van de 
leraar daarin is. Kun je iets zeggen over wat de invloed van de leraar is van pestgedrag in de klas… je zei net: “Ik ben er 
vrij cynisch in”, zijn er dingen die leraren wel en niet moeten doen? 
Jawel hoor, je kan toch wel wat doen. Ten eerste het kind dat gepest wordt het gevoel geven dat je weet wat er aan de hand is, niet 
negeren. Je kunt zeggen dat je het heel vervelend vindt, dat je meevoelt, en dat je je best zult doen. Je kunt het kind niet overal 
beschermen. Dat kun je ook uitspreken met: ‘Je kan er ook zelf wat aan doen’. 
(5:55) Dus aanspreken op weerbaarheid, op eigen verantwoordelijkheid? 
Ja. En als je ziet dat het wel gebeurt, en het gebeurt weer, dan komt weer dat non-verbale gedrag, dan kun je het kind aankijken zo 
van: ‘Ik weet het, ik zie het’. Dat hoef je dan niet zo te zeggen. 
Ja, ja. Wat denk je dat de impact is van zo’n blik? 
(6:52) Dat het kind zich ontzettend gesteund voelt. Het kind merkt dat jij achter hem staat. En dan heb je nog geen grip op die 
ellende, en dat is ook zo moeilijk, zeker met die moderne communicatie, dan sms-en ze ‘slet!’. 
 
 
Tijdens de lessen ook? 
Dan sms-en ze niet, bij mij al helemaal niet, maar dat gaat veel geraffineerder met kleine briefjes. En op het schoolplein lopen ze, 
de meiden natuurlijk, arm in arm, maar ondertussen… “Ik doe  toch niets?”… En daar heb je geen grip op, omdat ze het zo 
geraffineerd doen, doen ze ook in feite niets. Maar het is wel helemaal duidelijk voor de ontvanger. 
(8:18) Zeg je dat ook wel eens: ‘Maar ik zie het toch’? 
Nee, dan zeg ik alleen maar: ‘Oh ja?’. 
‘Je verkoopt mij geen onzin.’  
Of als ze zeggen ‘Ik doe toch niets’: ‘Ja, maar dat is het hem juist’. 
En dan, hoe reageren ze dan? 
Niet, dan denken ze… 
Dat komt binnen…  
Precies, de boodschap komt over. Terwijl je het helemaal niet uitspreekt, je zegt niet dat ze met pesten bezig zijn, je zegt niet dat 
ze iemand pijn doen, want dat willen ze juist. ‘En ik geef jou niet het genoegen dat ik het ook nog uitspreek’. 
(9:14) En dat is een beetje dat in stilte werken, zowel naar de dader als het slachtoffer? 
Juist. 
Pesten jongens even veel als meisjes? 
Ik heb de indruk van niet. Jongens die meppen een keer, en dan zijn ze het kwijt. Nou… Het raffinement ontbreekt bij jongens. Ik 
heb weer zo’n groepje voor ogen, van twee jongens, één was autistisch en de ander, een sociaal niet weerbare jongen, die samen 
optrokken, die zochten bij elkaar steun. En de andere jongens deden daar wat lacherig over. 
Naar hun toe? 
Ja… Maar het is niet zoals bij meiden. Ik weet niet of je dat met cijfers kunt staven hoor. 
(10:16) Nou, maar vanuit je eigen 40 jaar ervaring? 
Ze laten die jongens een keertje struikelen. En deze jongens zijn ook niet sportief, die beheersen hun motoriek niet zo. De grootste 
lol als ze een keer de stoel onder ze vandaan trekken. Het is gewoon minder geraffineerd, meer open. 
En is het ook minder langdurend? 
Ja, dat denk ik wel. 
Oké ehm…. Ik ben even mijn vraag kwijt, maar goed. Dit was even een zijweggetje van die jongens en meisjes. Oh ja, nu 
weet ik het weer, heb je ook kinderen gezien die zowel pesten als gepest worden? 
(11:31) Ik kan me niet herinneren dat ik dat meegemaakt heb, maar ik kan het me goed voorstellen theoretisch, dat ze om van het 
pesten af te komen dat ze zelf mee gaan doen, van: kijk, dat kan ik ook. Maar dat heb ik niet meegemaakt nee… 
Je hebt nu een paar dingen genoemd die de leraar kan doen. Zijn er nog meer dingen? 
Het zijn techniekjes, niet meer dan dat. 
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Ja, je hebt genoemd van het pedagogisch klimaat, hoe groot is de impact van leraargedrag op pesten in de klas? Staat dat 
helemaal los van elkaar, wat voor leraar er voor de klas staat, of niet? 
(12:49) Ja, ik ben wat bevooroordeeld, omdat ik denk dat het altijd voorkomt, maar als leraar kun je niet anders dan zo goed 
mogelijk voorleven. Zelf natuurlijk al helemaal niet, kinderen voor schut zetten, dat gebeurt hoor, ik heb het wel eens studenten 
zien doen, vreselijk, en als het wel voor komt: meteen verontschuldigen. Dat is iets wat ook niet vanzelfsprekend is. Openlijk… 
En dat heb je wel om je heen gezien, van andere docenten? 
(13:57) Ja, en ook vroeger ging het er allemaal veel harder aan toe, met leraren die kinderen voor schut zetten, echt voor schut 
zetten. 
Waar bestaat dat voorleven nog meer uit? 
Het kan natuurlijk wat jij vertelt, daar kun je wel je afkeer ervan laten zien, dat je dat toch heel kwalijk gedrag vindt. Dat kun je 
natuurlijk laten merken, en dat heeft misschien ook wel invloed erop, maar ik geloof er niet in om dat in een methode te duwen. Je 
kan het in de loop van de dag in de les gebruiken om jouw mening en jouw gedrag over pesten aan de kinderen te laten zien, en als 
jij respect hebt voor de kinderen, dat kan het invloed hebben. Maar respect moet je verdienen. 
(15:21) En hoe doe je dat? 
Door eerlijk te zijn, kinderen serieus te nemen. 
Oké, waar bestaat dat eerlijk zijn uit? 
Zelf ook je tekortkomingen durven benoemen. 
Zelfspot? 
Nee, dat hoeft niet, nee, want dan geef je er een lacherig kantje aan. Kinderen zijn best wel gevoelig voor serieuze zaken, die 
kunnen beoordelen of iets correct is of niet, of jouw handelen, of dat waardig is of niet. 
Kan je dat omschrijven, waardig? 
(16:30) Dat jij kunt laten zien dat je op mensen gesteld bent, dat je mensen belangrijk vindt, hoe je omgaat met collega’s, hoe je 
omgaat met ouders, hoe jij ze benadert, daar kunnen ze wat van leren. Ook pesten heeft te maken met respect voor anderen. Jij 
zegt ‘u’ tegen je moeder, ik ook, maar 99% van de kinderen vinden dat heel gek, ook naar de leerkracht, er zijn kinderen die 
zeggen ‘je’ tegen de juf en meester. Toch heb ik van kinderen geëist dat ze ‘u’ tegen mij zeiden, toen was het die flowerpower tijd 
dat alles moest kunnen. Ik zei dan: ‘Jongens jullie zitten nu in groep 8, ik ben meester Albert, want ik ben niet je vriendje, en 
tegen mij zeg je u’. Dat vinden ze gek, maar dat heeft iets te maken met respect. Hoe je met mensen omgaat en hoe je mensen 
benadert, dat zijn allemaal dingen die jij als leraar voorleeft. Soms moet je ze verwoorden en actueel maken, maar dan doe je dat 
gewoon. 
(18:43) En je zei net: je kan sociaal gedrag voorleven, en als je respect krijgt van leerlingen kun je wat betekenen, en ook 
in pesten, en dat respect moet je verdienen, en daarin noemde je waarde, waardigheid. 
Het zit hem in de kleine dingen hoor, ik zal nooit in de korte broek voor de klas gaan staan, of met blote voeten in sandalen. Maar 
dat is mijn waardigheid, dat is niet de waardigheid van anderen, dat is voor iedereen anders. Je moet jezelf zijn. 
(19:43) En je noemde: een deel van dat respect verdienen deed je ook door eerlijk te zijn en kinderen serieus te nemen. En 
dat eerlijk zijn doe je door je eigen tekortkomingen naar voren te brengen, maar dat doe je niet door zelfspot. Maar hoe 
doe je dat dan wel? 
Door de kinderen heel serieus te nemen en als er iets is, als ik iets fout heb gedaan, gewoon zeggen: ‘Sorry, dat heb ik fout 
gedaan’. Niet zeggen dat het een grapje was of zo, dat zien kinderen. 
Oké, helder. Als ik je nu zou vragen, stel dit is pesten (laat vel papier zien en tekent een cirkel), en er zijn een paar factoren: 
leraargedrag, kindkenmerken, we hebben opvoedstijl, thuissituatie, het schoolklimaat, en het klasklimaat. Stel dat we die 
zeven factoren hebben, wat zou jouw taartverdeling zijn? Uit de losse pols. 
(21:23) Nee, dat is onzin, want het verschilt elke keer. 
Oké, maar in het algemeen… Is er iets waarvan je zegt: dit heeft maar een kleine impact. Het doet wel wat… 
(Albert schrijft ‘persoonlijkheid’ op.) 
Persoonlijkheid zeg je, bij kindkenmerken, is dat een groot gedeelte? 
Ja, dat denk ik wel, daarom is het ook zo moeilijk aan te pakken… 
Is dat de helft bijvoorbeeld, of groter? Of de verhoudingen in de klas? 
Dat is een toevalselement. Als een groep bij elkaar komt, laten we zeggen dat een kind een bepaalde potentie heeft om gepest te 
worden. En als je een aantal van die kinderen in een klas hebt, dan wordt het anders. Schoolklimaat zal een iets grotere rol spelen. 
(23:07) Is deze het grootste, kindkenmerken? 
Ja, ik denkt het wel… ja, ik denk het wel. Maar dit is heel, heel, heel, heel ruw. Dit is heel gevaarlijk dit. 
Waarom vind je het gevaarlijk? 
Omdat de situaties toch nog steeds anders zijn, waardoor een kind bepaald wordt, of terecht komt in een groep met pesters. 
Overigens bedoelde ik deze wel voor pestgedrag hoor, dus niet voor gepest worden. 
Nee, ik bedoel hoe een kind in een situatie als pester terechtkomt. 
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(24:13) Je denkt, soms is het aandeel van bijvoorbeeld het leraargedrag, of iets anders, het is niet altijd hetzelfde, groter 
dan de andere keer. 
Ja, een kind kan in zijn thuissituatie van alles hebben meegemaakt, waarbij dit verdedigingsmechanisme naar voren is gekomen. 
En op die manier aandacht vragen of een positie verwerven. 
Dus dan blijft het toch een soort van kindkenmerk. 
Het is daar gevoelig voor geweest. 
Oké. Wanneer sprak jij ouders aan op pestgedrag? Hoe vaak moest het gebeurd zijn, of wat moest er gebeurd zijn? 
Ja kijk, ik had groep 8, dan was er vaak al een stuk voorgeschiedenis geweest, dan was er wel al eens wat voorgevallen. Het komt 
niet zo opeens naar boven, als je je collega’s aansprak, dan was dat altijd zo.  
(25:18) Was dat bijna altijd zo, dat het al een ouder patroon was? 
Ja, meestal was het al een langdurig probleem. Ik ging meestal, wat ik heel moeilijk vond, met de ouders bij elkaar zitten. Vaak 
was het zo dat er al de tweede dag ouders op school stonden van: ‘Mijn kind wordt gepest’. Die ouders komen het eerst. Dan was 
er nog een soort van circuit om de school, waar moeders in de supermarkt elkaar daarop aanspreken. 
Hoe denk je daarover? 
(26:12) Dat is heel legitiem natuurlijk… onderlinge problemen met kinderen die bespreek je natuurlijk als je elkaar tegenkomt. 
Maar daarna kwamen dan de ouders van kinderen, nou meestal moest je die laten komen, die kwamen niet vanzelf. 
De ouders van kinderen die pesten? 
Ja, maar dan was er vaak ook al van alles in het circuit rondom de school gebeurd. Bij de poort van de school, bij de supermarkt. 
Dus jouw indruk is dat als een kind gepest wordt, dat ouders het eerst proberen onderling op te lossen voordat ze naar de 
leraar gaan, of is het fiftyfifty? 
(27:14) Ja, in de stad zal dat misschien meteen naar de school toe verplaatst worden, maar in een dorp wordt het eerder onderling 
besproken. Het vindt ook vaak op andere gebieden plaats, via de computer of via mobieltjes. Die ouders van gepeste kinderen die 
waren er altijd vrij snel. 
En wanneer nam jij contact op met kinderen van pestende leerlingen? Wat moest er gebeurd zijn? 
Ja, toch wel vrij snel... dan merk je ook dat je als je langer op een school werkt, dat je een naam hebt, dat maakt het makkelijker. 
Ik kan me voorstellen dat voor een jongere leerkracht dit een veel groter probleem is. 
 
(28:41) Want? 
Dan word je minder serieus genomen. 
Dus bedoel je dan: als ik naar ouders toe stapte, dan werd ik ook meestal wel serieus genomen? 
Ja, maar als ik dat deed, liet ik meteen aan het begin van het gesprek merken dat het een gemeenschappelijk probleem was. In de 
trant van: ‘Ik heb jullie geroepen, want ik zit ergens mee. En we moeten toch proberen er iets aan te doen, want, daar krijgt het 
kind later problemen mee. Als het een karaktereigenschap is die zich voortzet, dan krijgt het er problemen mee.’ En op die manier 
een gemeenschappelijke zorg er neerleggen. Niet zo van: ‘Dat moeten jullie maar oplossen’, nee, je moet het probleem samen zien 
op te lossen . 
(29:50) Dus je liet duidelijk je zorg blijken. 
Juist. En als je dat deelt met de ouders, dan wordt de rest van het gesprek een stuk gemakkelijker. Tenminste, zo doen ze dan naar 
mij toe. Ik heb ooit een keer gemerkt dat ouders achter mijn rug zeiden: “Hij maakt een hoop problemen, maar volgens mij is er 
niets aan de hand”. 
Rondom pesten? 
Ja, naar mij toe speelden ze de rol heel goed, maar onder de hand dachten ze er heel anders over. 
Dus jouw insteek van het gesprek was: ‘Ik zit ergens mee, ik maak me daar zorgen over’, en ook het gemeenschappelijke… 
…ja, en ook naar de toekomst. Zo van: we denken verder dan alleen nu.  
Zorgen voor de toekomst, en de insteek was om het gemeenschappelijk te maken. Je noemde in het begin van het gesprek 
ook …. 
… ja, en dan nodigde ik ze altijd uit om zelf observaties te doen, en dan veertien dagen later om weer bij elkaar te komen om het 
te bespreken. 
(30:59) En waar vroeg je ze dan om op te letten? 
Zo van: zou je eens op willen letten of je zelf gedrag bij je kind ontdekt, waarvan je denkt: ja, het is zo. 
En noemde je dan ook specifiek gedrag? 
Ja, ja. En ik probeerde altijd te vermijden, andere kinderen te vernoemen. Want dat mag niet, denk ik. 
En ‘zou je eens willen letten op dit en dit gedrag?’, en dan gaf je specifieke voorbeelden van dat gedrag? 
Ja… en ook over mededaders repte ik niet. Als je [als ouder] wil uitzoeken wat er gebeurt in een groep, ga je dat bij je eigen kind 
doen, dat is je eigen stuk daarin. 
(32:05) Sprak je die ouders van die mededaders ook? 

90 
 



      
Meestal nam ik eerst de leider, en één keer heb ik de hele groep bij elkaar gehad. Maar dat is le-vens-gevaarlijk, als je dan niet 
ontzettend tactvol bent, en ontzettend voorzichtig bent en iedereen in zijn waarde laat, dan gaat het fout, dan gaat iedereen in de 
opstand. 
Ging het om de hele groep van de klas? 
Nee, om een deel. 
Dus alleen de ouders van de pestende leerlingen? 
Daarna is zelfs nog een keer de hele klas bij elkaar geweest, met alle ouders van alle kinderen. Maar dat hadden we niet moeten 
doen, dat heeft heel veel problemen gekost, je moet het dus niet laten ontaarden in een collectiviteit, dat is heel gevaarlijk. 
(33:15) Wat is daar gevaarlijk aan dan? 
Dan krijg je een welles-nietes verhaal, dat geeft geen mogelijkheden om nog iets opbouwends te doen. Je moet het heel klein, heel 
intiem houden. Elke ouder van een kind dat pest vindt zichzelf in zijn opvoeding tekort geschoten. 
Denk je? 
Ja. 
Hoe reageren mensen meestal? Laat ik het anders vragen, welke reacties kwamen voor? 
Verdrietig… onterecht gepakt… herkenning… 
(34:10) Dat zijn de gemakkelijkste, die het gedrag herkennen en zeggen: ja dat klopt. Daar hoef je je ook geen zorgen over te 
maken. Maar de ontkenning, ‘Dat doet mijn kind echt niet!’, heel stellig… daar kun je bijna niets mee. 
Zijn er ook ouders die agressief reageerden? 
Heb ik nooit meegemaakt. 
Heb je überhaupt wel eens een agressieve ouder meegemaakt? 
Eén keer, een vader met een klomp, heel klassiek, een tuinder die zijn klomp uittrok om te meppen, één keer. 
Heb je daar een verklaring voor, dat je in veertig jaar tijd maar één agressieve ouder hebt meegemaakt? 
(35:04) Huisbezoeken...! 
Oké... 
En later kenden ze mij… Alleen die vader… drie maanden later ging zijn bedrijf failliet, ik snap het helemaal. Ik snap het 
helemaal. 
Ja… dus de reacties zijn verdrietig, aangevallen of onterecht gepakt, herkenning of stellige ontkenning. En ik kan me 
voorstellen dat er combinaties zijn? 
Ja, maar dat verdrietige is omdat het opeens hardop gezegd is, die [ouders] hebben het wel gezien, en die weten dat hun kind 
ergens iets niet lekker functioneert, maar omdat het dan opeens gezegd wordt... Als je het niet zegt is het er niet hè… 
(36:06) Die gesprekken, even voor mijn begrip, werden die altijd met de ouders gevoerd, of ook met het kind erbij? 
Alleen met de ouders… later, in groep 8, kon het kind er wel eens bij zijn. 
Later in het proces, of later in jouw carrière? 
Later in het proces… maar ik had altijd eerst gesprek met de ouders, en dan later kon het kind er wel eens bij zijn. 
En had je dan voordat je het gesprek met de ouders had, ook al een gesprek met het kind gehad, of niet per se? 
Nee, niet altijd, dat hoeft niet per se. Soms wel… dan was er toch ook al zoveel gebeurd dat het kind toch wel aanvoelde waar het 
over ging. 
(37:04) Ja, oké. Was dat dan ook jouw afweging, van: ik hoef het niet met het kind te bespreken, want hij weet het toch al, 
hij weet hoe ik er over denk? 
Het gebeurde wel eens, dat ik het besprak. Maar je kan daar geen vaste regels voor opstellen, daarom is zo’n methode zo 
gevaarlijk. Het is een beetje fingerspitzengefühl, van: hoe moet ik het met dit kind aanpakken. 
Er zijn ook leraren die altijd eerst met het kind spreken, dan de ouders opbellen en het uitleggen en die doen bijvoorbeeld 
het gesprek altijd met de kinderen erbij… 
Dan heb je een soort protocol. 
Nee, niet eens… 
(38:03) Vaak zijn er toch al gesprekjes geweest met leerlingen, dus meestal is het al wel met het kind besproken. Ja, dat kind wist 
het ook wel. En soms is het ook in de klas besproken, er is geen vaste regel. Maar dat wil ik niet in een methode vatten, ik handel 
zoals mij het op dat moment goed lijkt… En zo’n situatie waarin je dacht: ik moet het in de klas bespreken, dat was… als het twee 
kinderen betrof, dan besprak ik het onder 6 ogen. Maar betrof het een hele grote groep, dan kon het een klassikaal gesprek zijn.  
(39:04) Hoe zag zo’n klassikaal gesprek eruit? 
Ja, hoe doe je dat… ja, dan zit ik weer op dat fingerspitzengefühl. Er is iets gebeurd, en dan vraag je in de klas ‘Wat is er 
gebeurd?’. En dan komen de verhalen wel… En ‘Wie wil er wat op zeggen? Wat is jouw oordeel?’ En dan zijn het vaak de 
kinderen die er niets mee te maken hebben, die hebben er een heel gezond oordeel over. 
Die betrok je er ook bij? 
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(40:00) Ja, want dan hoef je je eigen mening ook niet zo op te leggen, de meningen van die kinderen zijn onder elkaar veel 
belangrijker. En dan stelde ik heel vaak voor: ‘Zullen we het er over een week nog een keer over hebben?’ En dan stelde ik 
meestal een kind aan dat mij daaraan moest helpen herinneren. 
Eén van de buitenstaanders? 
Oh, dat maakte niet zoveel uit, gewoon iemand die het wou, en: ‘Schrijf het dan in je agenda.’ 
(41:04) Speelde hier ook dat motto een rol, van: problemen gaan voor, dat wanneer dingen opliepen dat jij dacht van het 
gewone klassikale werk even aan de kant? 
Ja, zonder meer, zonder meer. Problemen mag je nooit onder laten sneeuwen, dat moest altijd eerst. Dat is een van de 
belangrijkste dingen in het onderwijs: als je problemen laat sudderen, dan verziekt het geheel en krijg je een slecht pedagogische 
situatie. 
Dus dat ging ook wel een door een les geschiedenis heen, een break: ‘En nu gaan we bespreken wat hier gebeurt’? 
(41:43) Ja, nou dat is wel extreem, maar zo ging dat wel. Kijk, als er onder zo’n les geschiedenis wat gebeurt, en een kind barst in 
snikken uit, en die zegt van ‘Zij en zij en zij zijn constant woorden naar mij aan het fluisteren die ik niet wil horen’, ja, dan 
gebeurt dat, dan moet zo’n les afgebroken worden. En dan zou ik zeggen, als mij dat nu zou overkomen, zou ik zeggen, ‘Jongens, 
daar moet ik even voor gaan zitten, want dit is nu toch…’ Maar ook dit weer: met rust en beleid… zodra je paniek gaat zaaien, dan 
ben je verloren. 
Ja… Even kijken. Ik geloof ik de belangrijkste vragen gesteld. 
(42:50) Je hebt net iets gezegd over hoe je het gesprek inging met de ouder. Wat was jouw motivatie om het pestgedrag 
met de ouders te bespreken? Hij lijkt voor de hand liggend, maar… Waarom ging jij het gesprek met de ouders van 
pestende leerlingen aan? 
Een paar redenen… ten eerste omdat daar een kind aan het lijden is. 
De gepeste? 
Ja. 
En de pester zelf, lijdt die? 
(43:24) Wie weet, maar vooral omdat het kind gedrag vertoont dat voor andere kinderen problemen schept. Als iemand zijn been 
breekt, moet je ook naar het ziekenhuis toe…  
(44:00) Wat was de vraag ook alweer? 
 
 
 
Wat waren jouw redenen om met de ouders van pestende kinderen te spreken? Nou, je zei als eerste: er zijn verschillende 
redenen… 
Het slachtoffer was mijn eerste aandacht, ja, dat was mijn eerste aandacht. Ten tweede, als dit kind [pester] ermee doorgaat krijgt 
hij er een hele hoop problemen mee, misschien is er nu nog wat aan te doen. Ten derde, ik wil dit probleem niet alleen dragen, 
maar dit is ook een probleem voor de ouders. 
Gedeelde verantwoordelijkheid? 
Heel goed. Je wilt niet hebben dat dit een eigen leven gaat leiden, je wil dit op tijd inperken. 
Je wil niet dat het groter wordt. 
Je wil niet dat het escaleert, pestgedrag geeft heel veel onrust in de groep, waardoor het leerklimaat op zijn kop komt te staan, 
(45:00) je probeert toch een soort gezellige sfeer te krijgen binnen zo’n klas, en als er gepest wordt, kunnen één of twee kinderen 
de sfeer helemaal verzieken. En je wordt er heel moe van, het is ook je eigen bescherming hoor, als je elke keer dat gezeur hebt 
van ‘Meneer, ze zitten me weer te pesten’, dat is heel vervelend. Dat heeft ook weer met de sfeer en het klimaat in je groep te 
maken. 
Wat was jouw bedoeling met zo’n gesprek, waar aasde jij op bij wijze van spreken, wat wilde je weten, of wilde je het 
alleen maar mededelen? 
(45:55) Dit is natuurlijk toch het gemeenschappelijk probleem, en problemen die je gemeenschappelijk draagt, zijn altijd 
makkelijker en je hoopt een gesprekspartner te creëren. En je hoopt natuurlijk dat het kind zoveel mogelijkheden heeft, dat [het 
inziet dat] dit niet kan en zijn gedrag verandert, maar meestal heeft het kind zoveel behoefte om zich op deze manier een plaats te 
manifesteren dat ja… Ik ben een beetje negatief over het resultaat ervan, maar je hebt in elk geval een gedeeld probleem.  
(47:00) Wie weet helpt het dat ouders er alerter op zijn, en ik ook, door dat gesprek, misschien wat meer begrip door meer te 
weten over de achtergrond, dat ik het wat anders bekijken. 
En hielp het ook wel eens, nam het pestgedrag af? 
Hoop ik. 
Nou… in je ervaring? 
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Weet ik niet. Ik heb altijd het gevoel gehad: het gaat door, ondergronds, want ik zie nog steeds… De kinderen die toen gepest 
worden, trekken het nu nog steeds naar zich toe, al zijn ze volwassen. Je mag het niet zeggen, dat is een vooroordeel, maar die 
hebben iets waardoor ze het naar zich toe trekken. Ik heb nu contact met ouders van een meisje dat nu 23 is, en die ten eerste nog 
steeds zit met onverwerkt pestgedrag op de basisschool. Dat meisje dat haar toen pestte, pest haar nu nog, als ze elkaar in dancings 
tegenkomen en zo. En nog steeds op een even geraffineerde manier. En op dit moment zit ze in het buitenland, en heeft ze bij 
collega’s weer hetzelfde. 
(48:30) Oké, dit is interessant, want ik vroeg: ‘Gaat de pester minder pesten?’, en jij zegt: ‘Ik heb er een hard hoofd in dat 
het afneemt, want het kind trekt het naar zich toe’. Dat is interessant, want we hebben het toe nu toe gehad over het 
aandeel van de pester, die deed het om een bepaalde reden. Ging een pester minder pesten nadat jij met zijn ouders sprak? 
(49:01) Ogenschijnlijk, die kreeg thuis natuurlijk ook op zijn donder hiervoor, en dan toomde het wat in, maar wat daaronder nog 
allemaal gebeurde… 
En zag je het ook ondergronds doorsudderen, of vermoedde je het?  
Ja vermoedde het, ik kan het niet hardmaken, maar het gevoel bleef… Ik begin moe te worden, ik begin minder helder te 
denken… 
Ja, je hebt helemaal gelijk, we moeten echt stoppen. Nog een laatste vraag, wat is effectief in zo’n gesprek… jij zegt van: ik 
vroeg me überhaupt af of het effectief is... 
Als opvoeders heb je steun aan elkaar. Maar wat het effect is kun je moeilijk hardmaken, maar daar moet je langdurig onderzoek 
naar doen. 
Oké, hartelijk dank Albert. Voor al je tijd! 
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Bijlage 7: Analysetabel inclusief transcriptie respondent Frederique 
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Vraag Antwoord Co-

de  
Code/ kernpunten 

 
Geel = belangrijk  
Rood =  mogelijk citaat 
 
Codenummers corresponderen met deel- en subvragen. 
 
Voor dit interview werden niet de tijden genoteerd. 
 
Alvast heel fijn dat je kunt, 
dat je mee wilt doen, te gek. 
De geluidsopname kan alleen 
gehoord worden door mijn 
docenten en mijn 
opdrachtgever. Daarbij zorg 
ik dat ik ook je naam niet 
noem, zodat het anoniem 
blijft.  

Ja.   / 

Het interview ga ik sowieso 
anoniem uitwerken, en ik kan 
jou ook onherkenbaar 
maken, als persoon, mocht je 
dat prettig vinden. En 
voordat ik de scriptie inlever, 
ga ik de analyse van het 
interview even aan jou 
voorleggen, zodat je kunt 
kijken of je je kunt vinden in 
mijn interpretatie, dat ik je 
goed heb begrepen. 

Ja, is goed. 
 

 /  

Ik zal tussendoor even op het 
klokje kijken, en notities 
maken voor mezelf. Dus dan 
weet je waarom ik tussendoor 
op mijn telefoon kijk.  

Ik snap het, prima.  /  

Heb je tussendoor nog 
vragen?  

Nee, helemaal duidelijk.  /  

Nou, het is dus voor mijn 
opleiding pedagogiek, voor 
mijn afstudeeronderzoek, en 
ik ben benieuwd wat de 
ervaringen zijn van 
leerkrachten in het 
basisonderwijs, van wat 
werkt in de communicatie 
tussen leraren en ouders van 
pestende leerlingen. En met 
name naar effectieve 
strategieën voor deze 
communicatie en om deze 
communicatie vorm te geven. 
Dus ik ga eerst wat 
algemenere zaken vragen 
over de communicatie van 
jouw school. Dan kom ik 
specifiek op de communicatie 
van jou als leerkracht naar de 
ouders van leerlingen.  

  / 

Voel je vrij om te zeggen dat 
ik de vraag moet herhalen, of 
dat ik langzamer moet praten 

  / 
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of dat je me niet snapt. 
Oké. Zullen we beginnen?  Ja, is goed.  / 
Met welke woorden zou jij 
jouw school omschrijven?  

Open, prettig team, fijn gebouw, gemêleerd, ja… 
bruisend, ja er gebeurt veel, er is veel activiteit en heel 
gezellig. 

  

Oké en wat bedoel je met 
“gemêleerd”?  

Gemengd, we hebben ontzettend veel nationaliteiten op 
school. Het is echt 60/40 op school, waarbij 60 dan 
Nederlandse ouders en 40 procent met van allerlei, ook 
niet-westerse, culturen. 

  

Oké, en hoe is het er voor 
leerlingen?  

Ik heb het gevoel dat onze leerlingen heel tevreden 
zijn. We hebben een aantal jaar geleden ook een 
tevredenheidsonderzoek gehad, waar dat ook uit kwam. 
Ik heb het gevoel dat leerlingen het een fijne plek 
vinden. 

  

Ja, oké. Hoe vind je het 
pedagogische klimaat?  

Op zich goed, wat ik wel vind is dat wel te weinig 
werken echt volgens doordachte plannen en stappen. 
En dat is iets waar we het laatste jaar, ook door een 
nieuwe directie op zijn gestuit. We hebben net een 
nieuwe directie. En de jaren daarvoor zijn we heel 
langzaam - het is sowieso een langzame organisatie 
waarbij leraren heel snel in de waan van de dag 
terugvallen - maar we zijn heel lang bezig geweest met 
het opstellen van een protocol waarbij 
grensoverschrijdend gedrag werd beschreven en hoe 
we er mee om moesten gaan, maar dat heeft heel lang 
geduurd.  

2b 
 

Ped klimaat redelijk goed 
maar niet doordacht en 
gestructureerd genoeg 

 Het pestprotocol is eigenlijk ook een briefje dat in de 
gang hangt maar waar niets concreets mee gebeurt. 

 Het klimaat is redelijk goed, maar ik denk ook dat daar 
echt ook wel gaten in vallen, dat het voor sommige 
leerlingen misschien niet zo is. 

Helder… Door de vragenlijst 
weet ik nu een beetje over de 
sociaaleconomische 
achtergrond van de ouders. 
Zou je nu iets algemeens 
kunnen zeggen over welke 
opvoedidealen ouders 
hebben? Je zou het ook per 
groep kunnen zeggen?  

Dat is heel verschillend, echt wel heel verschillend. Ik 
denk wel dat sommige ouders een heel idealistische 
opvatting hebben over voeding en gezondheid en we 
hebben ook ouders die hun kind elke dag 2 euro geven 
zodat ze een zak chips en iets anders bij de 
Euroshopper kunnen kopen, we hebben ouders waarvan 
wij aan de kinderen zien dat die iets anders meekrijgen 
in opvoeding in hoe ze tegen ons praten bijvoorbeeld, 
maar ja… Opvoedingsidealen... hoe zei je het ook 
alweer? 

  

Opvoedidealen inderdaad. 
Wat geven ze hun kinderen 
mee? 

Dat is zo verschillend… Dat is denk ik zo verschillend 
als de samenleving is… 

  

Precies, helder. Hoe vind je 
dat in het algemeen op jouw 
school de communicatie met 
ouders verloopt? 

Eigenlijk goed, ook wel moeilijk op momenten, ik heb 
bijvoorbeeld toen ik een paar jaar geleden groep 8 had, 
liep ik aan tegen best heel pittige ouders, vooral in 
verwijzing naar middelbaar onderwijs. Toen heb ik een 
communicatietraining aangeboden gekregen van de 
toenmalige directeur, met slecht-nieuwsgesprekken en 
dergelijke, ook echt moeilijke communicatiemomenten.  

3z 
3a 

School ondersteunt 
leraren in LOC door 
training De Mat 

 Maar ook daar is verschil in, je hebt een groep die zich 
eigenlijk niet met de kinderen bemoeit. Maar dan 
binnen die groep heb je nog een groep die dan áls er 
wat is, eigenlijk meteen verhaal komt halen, en dan heb 
jij het ook meteen gedaan. En dan is er een groepje dat 
je voor elke poep en scheet bedankt en die je echt op 
een voetstuk plaatst. Je hebt ook een groep heel 
kritische, hoogopgeleide ouders die ook heel moeilijk 
is in hun communicatie. Dat is echt best moeilijk. Daar 
kun je het eigenlijk nooit goed bij doen. En dan heb je 
weer een groep hoogopgeleide ouders, ja, die zijn 

 Soorten ouders 
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eigenlijk weer heel anders. Eigenlijk is dit ook heel 
divers... 

Heel divers, ja...     
En vind je de staf bereikbaar 
voor ouders? De staf van je 
school? 

Ja, ja zeker, heel duidelijk.  School betrokken met 
ouders & communiceert 
duidelijk 

En wordt er ook duidelijk 
gecommuniceerd vanuit de 
staf?  

Ja, ja, ook.  

Vind je de school betrokken 
met de ouders?  

Ja.  

En zijn ouders betrokken met 
school? Ja, daar heb je 
eigenlijk al antwoord op 
gegeven... Beetje 
verschillend… 

Ja, die drie groepen… het verschilt. (Zie ook 
vragenlijst!) 

 Ouderbetrokkenheid heel 
gevarieerd 

Heeft de school 
verwachtingen aan de 
leraren, ten aanzien van de 
communicatie naar ouders? 

Ja, ja zeker wel. In die zin dat wij geacht worden om 
bijvoorbeeld de persoonlijke coaching die ik gehad heb 
– maar we zitten ook in een voortdurend 
trainingstraject, waar we wel eens opfriscursussen voor 
hebben – we worden geacht te communiceren op een 
eigen wijze, dat heet De Mat, daarin staat je eigen 
professionaliteit, hoe je omgaat met moeilijke 
gesprekken en het bewaken van je eigen grenzen, dat 
staat daar wel in centraal. De communicatie met ouders 
is redelijk… 

3c 
3a 

School ondersteunt 
leraren in LOC door 
training De Mat 

Geprotocolleerd? Ja, dat het niet uit de hand kan lopen, daar worden we 
redelijk in begeleid. 

 

Die communicatietraining die 
je net noemde, is dat die 
MAT? 

Ja, inderdaad, dat heet De Mat.  

En die is speciaal op school 
ingezet om leraren te helpen 
te communiceren met ouders. 

Ja, voor moeilijke gesprekken, slecht-
nieuwsgesprekken, gesprekken met twee partijen met 
uiteenlopende belangen. Maar ook met kinderen, 
alhoewel ik het zelf vooral voor ouders [gebruik], ook 
voor collega’s, het is een communicatietraining… 

 

Oké dat zijn dan hele 
duidelijke verwachtingen 
vanuit de methode van De 
Mat. Hebben jullie ook nog 
afspraken over hoe vaak je 
contact hebt, of via welk 
medium? Of je moet bellen, 
of mailt?  

Nee, wat wel zo is, is dat we bepaalde ouders beter 
bereiken door ze direct aan te spreken, zoals 
bijvoorbeeld Marokkaanse ouders. Een bepaalde groep 
ouders kan bijvoorbeeld ook de brieven niet goed 
begrijpen, dus die bereik je daar niet goed mee. Ook als 
er bijvoorbeeld iets gebeurd is met de kinderen hebben 
de we afspraak dat we ouders bellen, omdat het via een 
brief niet altijd goed aankomt. 

3y Taalprobleem bepaalt 
medium: met sommige 
niet-Nl ouders is alleen 
bellen mogelijk 

Zoals wat?  Als er iets gebeurd is, zoals bijvoorbeeld een incident, 
zoals een kind dat in de pauze een ander kind heel hard 
heeft geslagen, waar we wel echt wat mee moeten 
doen. Dan wordt er gebeld. Of als we ouders echt 
willen spreken, dan bellen we.  

3y  

 Sommige ouders vinden het fijn om te mailen, dat vind 
ik heel prettig, ik zou het liefst alles via de mail willen 
doen. Maar dat zijn niet veel ouders. 

 

Is het gebruikelijk om ouders 
naar school te vragen, 
tussendoor?  

Ja.  

Doe je dat vaak?  Ja, dat ligt eraan, sommige spreek je één keer in de zes 
weken, omdat het een kind is waar vaker wat mee aan 
de hand is. 

 

Dan heb je gewoon de 
afspraak dat je die [ouders] 
regelmatig ziet?  

En tussendoor, dat heeft dan echt te maken met 
gedragsincidenten, en dat is natuurlijk heel vervelend 
als dat gebeurt. Maar dat kan. 

  

En worden er huisbezoeken Ja, maar te weinig. Of ja, te weinig, bij de kleuters 3y Huisbezoeken: alleen 
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uitgevoerd?  [wel]. kleuters 

 
Kost teveel tijd 
 
Maar geeft wel nuttige 
informatie over 
thuissituatie 

En je zegt: te weinig? Ja, het is iets dat kost een middag, en als je dertig 
kinderen in de klas hebt... Je doet het op een 
dinsdagmiddag of een donderdagmiddag, maar het is 
niet te doen. Dus bij de kleuters doen we het, dat 
hebben we bij hen afgesproken. Maar ik heb ze 
natuurlijk in groep 8, aan het eind, dan is het een 
uitzondering. Ik heb bijvoorbeeld een leerling met een 
School’s Cool-mentor, ik weet niet of je weet wat dat 
is? 

Ja.  Dat is een mevrouw die vanuit haar begeleiding ook 
meekrijgt dat ze zich niet al teveel betrokken moet 
voelen bij bijvoorbeeld de thuissituatie of opvoeding 
van het kind, maar dat ze zich echt moet concentreren 
bij zijn leren en op zijn schoolwerk, en dat vindt ze 
heel moeilijk. Blijkbaar gaat het er dus thuis echt heel 
slecht aan toe. Er is heel weinig aandacht voor hem, 
moeder zit alleen depressief op de bank, vader is heel 
erg boos, en zus ook, en hij slaapt, op zijn kamer ligt 
alleen een matras en een PlayStation. Dat is dus iets, ik 
schrok me wild, daar weet ik dus niets van. Zij heeft 
vanuit de mentoren begrepen dat dat dus vaker 
voorkomt. En bij de kleuters constateren ze dus dingen, 
en ik weet dat dus niet. En die jongen zit bij mij in de 
klas elke dag, en heeft heel moeilijk gedrag, waarvan 
dus een deel, nou ja, te verklaren is, dat is ook altijd zo 
moeilijk, maar hij heeft gewoon een heel schrijnende 
thuissituatie. 

En dat had jij niet 
bijvoorbeeld op basis van een 
gesprek met de ouders…  

Nee, daar schrok ik toch erg van. Je gaat toch een 
beetje uit van…, soms zie je dingen op tv, waarvan je 
denkt dat het niet echt kan gebeuren, en als je dat dan 
hoort, dan schrik je daar erg van, ik ken die jongen zo 
goed. 

Je schrikt daar dan van. Ja. 
Ja, maar je ziet dus de 
voordelen van huisbezoek, 
maar ook duidelijk de 
nadelen. 

Ja, de tijd, het is heel erg, maar ja… 

Precies. Ja, en tien-minuten-
gesprekken, hebben jullie die 
nog? 

Ja, drie keer per jaar. 3y Overige contactmomenten 

En hebben jullie ook nog 
inloopgesprekken? 

Ja, een kwartier in de ochtend, voor de ouders. 

En is dat ook nog voor groep 
8? 

Als ze willen wel, ja. 

Oké, en wordt daar ook nog 
gebruik van gemaakt? 

Niet veel, bijna niet. Het ligt aan het jaar. Nou, ik heb 
toevallig nu een jaar, ik heb een heel rare klas dit jaar, 
ik heb [slechts] 11 leerlingen, en bijna allemaal van 
niet-Nederlandse afkomst, en die ouders die zelfs niet 
eens bij contactmomenten komen. 

  

Afgesproken 
contactmomenten? 

Nee, informatieavonden en zo, die komen dan niet. 

Wat is volgens jou het belang 
van communicatie met 
ouders? 

Omdat je samen verantwoordelijk bent voor de 
kinderen. En dat je een gezamenlijk doel hebt, en jij 
natuurlijk maar voor een jaar en zij voor langer, maar je 
hebt elkaar nodig. 

5 - samen 
verantwoordelijk voor 
kinderen 

- gezamenlijk doel 
- inzicht in kind 
- wederzijdse informatie 

Waarvoor heb je elkaar 
nodig? 

Om te bereiken wat je, ja, die je wilt bereiken, om te 
weten waar dingen vandaan komen, waar gedrag 
vandaan komt. Als een kind ontzettend down is, en met 
de ouders voer je gesprekken over dat er misschien wel 
een scheiding is of een opa net is overleden, iets wat je 
niet van het kind hoort, dat is toch wel belangrijk om 
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elkaar op de hoogte te houden. 

En je noemde “op één lijn 
zitten”, kan je daar meer over 
vertellen? 

Ja, dan heb ik het over…, weet je wat bijzonder is, ik 
denk het komt vast nog wel aan bod, maar sinds vorige 
week woensdag zit ik echt in een enorme situatie op 
school, rondom pestgedrag, en bij elke vraag die je 
stelt, denk ik: moet ik daar al iets over zeggen? Maar 
het is echt een enorme situatie die heel heftig, echt heel 
heftig is. 

  

Je mag het ook eerst vertellen 
hoor. 

Ja, zal ik het dan eerst vertellen? Want dan kan ik daar 
dan ook een aantal antwoorden misschien aan 
ophangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
CASUS PESTEN EN LERAAR-OUDER-COMMUNICATIE 

 

 Vorige week woensdag is er een moeder bij mij op 
school geweest, van een meisje uit mijn klas, die heel erg 
bezorgd was over een jongetje uit mijn klas. Dat jongetje 
zou al maanden stelselmatig in elkaar geslagen worden. 
Ik heb vier jongens in de klas, en hij is één daarvan, en 
die andere vier pesten hem dus enorm.  

2a casus 

   Nou, wat ik daarvan zie in de klas: nou bijna niets! 
Behalve dat, het is een vriendengroep van vijf en daar zit 
een duidelijke hiërarchie in en hij bungelt daar wat 
onderaan, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er echt 
iets aan de hand is. 

1c Signaleren veel moeilijker 
dan je denkt 

 Ik ben me echt kapot geschrokken,  
 ik heb foto’s gezien die echt gemaakt zijn in de 

kleedkamer van de gym, waarbij hij vastgehouden wordt, 
geschopt wordt in zijn buik, ze staan op hem, ook terwijl 
hij op de grond ligt, ze hebben foto’s van hem in zijn 
onderbroek, die zijn via de WhatsApp naar dat meisje 
gestuurd,  

2a  

 en daardoor is die moeder ook uiteindelijk gekomen. 1c Door andere moeder 
gesignaleerd 

 Het is echt een soort roller coaster waar je in komt, want 
het is echt enorm schokkend om te horen. 

  

Ja, ontzettend schokkend! En toen heb ik meteen met een collega - de directeur was 
er even niet - we hebben de hele middag gezeten, met de 
buurtregisseur gebeld, AMK gebeld, dat is natuurlijk 
voor kindermishandeling vanuit de ouders, maar 
[gevraagd:] wat kunnen ze ons adviseren om hiermee te 
doen. We wilden het hoe dan ook goed aanpakken. 

2e  

Ja. En we hebben de volgende dag natuurlijk met de 
directeur overlegd, we hebben een stappenplan gemaakt.  

 We hebben eerst met het jongetje gepraat, nou die 
probeerde het eerst te bagatelliseren: ‘het was niet zo 
erg’, maar eindelijk kwamen de tranen en was het wel erg 
en hij durfde het niet te zeggen, hij was bang dat het 
erger was [zou worden]. De jongens erbij gehaald, ook 
niet de kans gegeven om te reageren, eigenlijk alleen 
maar gezegd: dit hebben we gehoord, wij vinden dat héél 
ernstig, wij gaan dat tot op de bodem uitzoeken en wij 
komen daarop terug. 

99 
 



      
Was dat jongetje eigenlijk 
daarbij op dat moment? 

Nee, we hebben de jongens ook één voor één apart 
gesproken, toen hebben we ’s avonds de moeder en het 
jongetje samen gehad, ouders wisten ook nergens van, 
die waren ook geschokt. En al die andere ouders hebben 
we gebeld en hebben we een brief gestuurd met een 
afspraak erbij voor afgelopen  maandag. 

 Ouders erbij én jongetjes erbij en dat is volledig 
geëscaleerd. Echt heel erg, daar zijn wij ook heel erg van 
geschrokken, ik was er ook helemaal kapot van maandag. 
Die ouders zijn woest, die zeggen dat er niets is gebeurd, 
wij willen die foto’s niet laten zien, want wij vinden dat 
we niet hoeven te bewijzen dat dat gebeurd is, en wij 
vinden dat ook een [schending van de] privacy naar het 
jongetje toe. Ouders willen alleen maar die foto’s zien, 
hebben het over bewijzen: ‘de kinderen hebben niets 
gedaan, er is alleen maar vriendschap, verder niets’. De 
moeder van dat [gepeste] jongetje zou bij hen zijn 
geweest – ik weet ondertussen dat dat niet zo is - en 
gezegd  
 
 
 
hebben dat er niets gebeurd is. Echt allemaal heel heftig, 
schreeuwen tegen elkaar en noem het maar. 

2a 
2c 

 

Zo…! Een vader die aangifte tegen ons wou doen, is inmiddels 
ook echt bij de politie geweest, ja echt verschrikkelijk. 
Echt een krankzinnige situatie.  

  

 En vandaag heb ik begrepen, [van] die moeder van dat 
jongetje, het is binnen de Marokkaanse gemeenschap, en 
dat is een hele hechte gemeenschap, zij is er kapot van, 
zij wordt uitgekotst door de rest van de 
oudergemeenschap zeg maar, zij is de verrader. 

Het zijn [alle] vijf 
Marokkaanse jongens? 

Ja. En dat jongetje wordt alleen nog maar erger gepest, 
terwijl het ontkend wordt.  

2a  

 Nou ja, en ik ga volgende week op kamp, maar er gaan 
vier jongens niet mee. En eentje is er dan wel, en dat is 
ook raar. En ik heb elf kinderen, dus ik ga eigenlijk met 
zes op kamp. Het is een hele rare situatie… 

En de vier gaan niet mee 
omdat de ouders dat besloten 
hebben, of omdat… 

Ik wil ze niet mee hebben. Ook na vandaag, er zijn 
vandaag ook weer dingen gebeurd, er is ook heel 
denigrerend door die jongens naar ons gedaan, 
maandagavond ook, dat ik… 

De kinderen waren erbij? Ja, dat hadden we ook niet moeten doen,  
 
we hadden ze ook niet collectief moeten uitnodigen. 
Maar dat is allemaal achteraf, we hadden ook niet 
verwacht dat het zo zou escaleren, dat is misschien een 
beetje naïef.  

2b 
2c 
2e 
2g 
4 
6 

DONTS: 
- ouders collectief 

uitnodigen 
- kinderen en ouders 

bij elkaar 

 Wij hadden verwacht dat de ouders ook geschokt waren, 
dat ze samen met ons naar een oplossing zouden zoeken, 
we hadden verwacht dat de jongens maandag hun verhaal 
zouden doen, dat daar uit zou komen dat er inderdaad 
erge dingen zijn gebeurd en dat we samen naar een 
oplossing zouden zoeken. Dat hadden wij verwacht, dat 
is niet gebeurd, dus daarom… 

Heftig zeg… Dus terugkomend op jouw vraag, waarom is het 
belangrijk om op één lijn te zitten, dit soort dingen, 
maandagavond zorgde ervoor dat ik dacht: vier jongens, 
waarmee ik toch een hele goede band had opgebouwd, 
dacht ik…, mijn gezag is volledig ondermijnd, en dat 
merk ik nu ook in de klas, en dat is moeilijk, ik kan er 
wel mee omgaan, maar als die ouders zo respectloos je 

 
 
 
 
 
 
 

Gezag ondermijnd: 
 
Voorbeeld van ouders: als 
ouders disrespect laten 
zien naar staf, dan doen 
kinderen dit ook 
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aanspreken, en ook van hun kinderen dingen accepteren, 
zelfs tegen de directeur dingen zeggen waarvan ik denk 
‘ooh’… 

 
 

 
 
 

Kinderen en ouders? Ja. 
Want de directeur was bij dat 
gesprek? 

Ja, hij was bij het gesprek aanwezig, ik ook, en de 
leerkracht van groep 7 ook. Als je niet op één lijn zit sla 
je de plank volledig mis bij dit soort kinderen. Want 
hoezeer wij ook ons focussen op hoe ze met ons, met 
volwassenen praten, wel op gelijk[waardig] niveau, wel 
als mens, maar niet [gelijk] in je rol maar als ouders zó 
communiceren dan is dat verloren. 

Dan wordt het voorbeeld dat 
jullie ze leren teniet gedaan? 

Ja, inderdaad. 

Dit is een goed voorbeeld, het 
is wel goed om een casus te 
hebben. Dit is natuurlijk niet 
hoe het altijd gaat, en ik zal je 
ook vragen naar ervaringen 
van hiervoor, maar het is 
prima om hier steeds op terug 
te komen als je dat wil, maar 
als je denkt: nu wil ik een 
ander voorbeeld, is dat ook 
prima natuurlijk. 

Ja, dat snap ik. Maar ik had al een paar keer bij een vraag 
van: hier kan ik het op zeggen, maar ik dacht: het is zo’n 
goed verhaal, dat komt nog wel. Maar goed dat je weet 
wat er speelt. 

  

Ja, want het is ook gek om te 
zeggen: ‘ tot vorige week 
dacht ik er zo over, maar op 
dit moment gaat het zó’.  

En het is ook niet alsof het nog nooit eerder is 
voorgekomen dat we lijnrecht tegenover de ouders zijn 
komen te staan, zonder dat we dat willen, maar de ernst 
van de pestsituatie en het slaan en schoppen en zelfs 
foto’s, dát hebben we nog nooit meegemaakt, dat is 
echt… ja... 

  

En jij noemde het op één lijn 
staan en het belang daarvan, 
kun jij ook iets vertellen over 
hoe je dat bereikt, normaal 
gesproken misschien, of in dit 
geval? Hoe zorg je ervoor dat 
je op één lijn zit met de 
ouders? 

Ja, hoe zorg je daarvoor… Wat we ook in de 
communicatietrainingen en zo, waar de nadruk op gelegd 
wordt, is dat we altijd hetzelfde doel hebben als de 
ouders, en wij zijn de professionals daarin, wij moeten in 
staat zijn om ons gevoel aan de kant te zetten als dat 
moet, en wij moeten zorgen dat op het moment dat we er 
niet meer hetzelfde in zitten, dat we dat wel weer raken. 
Ja, het klinkt een beetje vaag, maar dat... Sowieso heeft 
school bepaalde doelen en belangen waar we ook niet 
van gaan afwijken. Sommige dingen zijn ook wel 
bespreekbaar, maar heel veel dingen zijn niet 
bespreekbaar. En we zijn allemaal voor het welbevinden 
van kinderen en voor ontwikkeling, en als ouders 
ontevreden zijn kunnen ze daar wat over zeggen, en dan 
gaan we…  

3c 
3g! 

Mooie omschrijving van  
professioneel 
communiceren 

 Ik vind het soms wel heel lastig om te bepalen of ik nou 
goed antwoord geef op jouw vraag. Of dat ik uitweid. 

  

O, dan vraag ik wel door 
hoor, of stel ik een andere 
vraag. Mijn vragen zijn soms 
ook wel erg breed. 

Ja, dan vind ik het moeilijk wat ik erop moet zeggen. 
 
 
 

  

 
LERAAR-OUDER-COMMUNICATIE ALGEMEEN 

 

Laten we dan wat specifieker 
kijken naar de communicatie 
van jou met de ouders van 
jouw leerlingen. Laten we het 
dan even hebben [over de 
tijd] tot dit incident, en dan 
gaan we daarna nog naar die 

Ik ben altijd wel tevreden over de band die ik met ouders 
heb, zelfs in groep 8 waar het wat minder is [het contact 
tussen leraren en ouders], omdat ik heel erg open sta voor 
de inbreng van ouder. Ik kan ook heel helder aangeven 
waar de inbreng ophoudt, en ik heb wel de indruk dat dat 
gewaardeerd wordt. 

3z 
3d 

- Open voor inbreng 
ouder 

- Duidelijk begrensd: 
niet alles is 
bespreekbaar 

- Betrokken 
- Ondersteuning bij 
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situatie. Wat vind je goed 
gaan in het oudercontact? 
(…) Mag zijn: wat vind je dat 
je zelf goed doet, of: wat vind 
je prettig? 

overgang VO 
 

De openheid, of de grenzen? Allebei denk ik.  
 En ik denk dat het gewaardeerd wordt dat ik ontzettend 

betrokken ben bij mijn leerlingen. Als ik kijk naar het 
middelbaar onderwijs, ik weet bijvoorbeeld dat veel 
allochtone ouders het heel moeilijk vinden om een 
middelbare school te kiezen, en dan ga ik bijvoorbeeld - 
ik weet dat het niet hoeft - maar dan ga ik mee naar de 
open dag om ze daarin te adviseren, en ik weet dat dat 
gewaardeerd wordt, en dat zorgt er wel voor dat je een 
leuke band krijgt met ouder.  

 Wat ook goed gaat, wat fijn is… is dat we dat 
inloopdingetje hebben  

  

 En over het algemeen hebben we ook hele fijne ouders 
hoor. 

  

En je zegt: ik probeer open te 
zijn, een bepaalde 
begrensdheid en ik denk mee, 
bijvoorbeeld met de 
schoolkeuze. Dat zijn de 
dingen die je zelf vindt dat je 
goed doet in de 
communicatie. 

Ja.   

En je zegt: het zijn ook wel 
fijne ouders. En wat vind je 
minder goed gaan in het 
contact met ouders? 

Wat ik maandag ook gemerkt heb: het moment dat ik zelf 
ook echt boos word. Bijvoorbeeld, er was een vader in 
februari - wij geven altijd de eindadviezen in januari, en 
dat is altijd te laag, ondanks het voorbereiden is er toch 
nog de helft die teleurgesteld zijn - en er is een vader 
geweest die in februari ook weer terug kwam en die heeft 
ook echt mij bedreigd. En dan word ik ook echt boos, en 
als ik dan echt boos word, dan heb ik echt moeite om nog 
leerkracht te zijn, dan word ik mens. Dat gesprek in 
februari heb ik ook afgekapt, ik heb gezegd dat het geen 
constructief gesprek meer werd, als dat nog doorgaat en 
ik was geen leerkracht meer. En ook maandag, ik werd er 
stil van, mijn collega van groep 7 heeft het gesprek 
fantastisch overgenomen, maar ik kon mijn rust niet meer 
vinden. 

3z Moeilijk om professioneel 
te blijven bij: 
- woedende/agressieve/r

espectloze 
ouders/gezinsleden 

- heftige eigen emoties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar ben je dan bang voor? Waar ik dan bang voor ben is dat ik emotioneel word, ik 
had maandag ook een aantal momenten de tranen in mijn 
ogen maar ik wilde daar niet gaan huilen. Daarna heb ik 
een half uur staan brullen, maar daar niet.  

 Of ik word echt zó boos, want op een gegeven moment 
sprak één van die zussen me [zodanig] aan dat ik heel erg 
geneigd was om te reageren zoals ik op straat zou 
reageren. En ik kan in mijn persoonlijk leven best fel 
zijn, kijk, ik ben geen agressieve schreeuwer, maar ik ben 
geneigd op hetzelfde niveau terug te gaan.  

 Om dan professioneel te blijven vind ik wel heel lastig. 

Het is natuurlijk ook een hele 
lastige situatie waarin je 
professioneel probeert te 
blijven, er wordt ook veel van 
je gevraagd… 

En waar ik in het verleden ook wel veel moeite mee heb 
gehad, waar ik ook echt wel ouders mee voor het hoofd 
heb gestoten: ouders die continu aandacht vragen voor 
een kind waar geen problemen mee zijn. Dan zit je in een 
klas met 30 kinderen, waarvan de helft extra aandacht 
verdient. Allemaal natuurlijk, maar een paar met echte 
problemen, en dan heb je een kind dat prima meegaat, 
maar elke week staan de ouders op de stoep omdat het 

3z Moeilijk om professioneel 
te blijven bij: 
- veeleisende, 

overbezorgde ouders 
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kind een 7 heeft gehaald, en ik weet dat ik dan minder 
goed in mijn rol kan blijven. 

Oké helder. Zijn er nog 
andere dingen, dingen die niet 
zozeer aan jou maar aan de 
ouders liggen? 

Ik vind het jammer dat ouders af en toe gewoon niet 
komen opdagen, en ik weet niet zo goed hoe ik daar mee 
om moet gaan. 

3z Verder lastig: 
- Ouders die niet 

komen opdagen 
- Ouders die niet 

betalen 
 
Uitdaging: niet cynisch 
worden 

 Iets wat elk jaar ook wel een keer gebeurt in groep 8, en 
helaas ook wel echt met niet-Nederlandstalige ouders, is 
kampbetaling. We moeten weer kampbetaling hebben, 
sturen brieven mee, we bellen, en [ze zeggen] ‘het komt 
wel juf’, en nu hebben we het weer dat er een aantal 
meegaan die niet betaald hebben.  

 En het is altijd, als je dingen moet hebben van ouders…, 
of op een informatieavond, dan heb je belangrijke dingen 
die ze moeten horen, en ze komen niet. Op een gegeven 
moment denk je ook: waar doe ik het ook allemaal voor. 
Maar dan moet je natuurlijk ook niet vervallen in: dan 
krijg je ook niets meer van mij. En dat vind ik moeilijk. 

Helder. En je zegt: sommige 
ouders komen niet, of ze 
houden zich niet aan zoiets als 
een betaling. Zijn er nog 
andere dingen die jij van 
ouders verwacht op het 
gebied van communicatie? 

Ik vind het heel prettig als ouders duidelijk maken wat ze 
van mij willen horen, als het niet goed gaat, als het kind 
met buikpijn naar school gaat. En dat gaat op zich goed, 
dat gebeurt niet vaak, maar ik heb het gevoel dat ouders 
het durven zeggen. 

3f 
3g 

- Zelfreflectie leraar 
 

- Duidelijke en open 
communicatie van 
ouders 

- Rustig, niet-
aanvallend houding 
van ouders 

- Begrip van ouders 
Dus je zegt: ik heb het gevoel 
dat ouders naar me toe 
durven te komen als er iets 
is? 

Ja, ik heb ook wel eens gehad dat er een ouder naar me 
toe kwam omdat, ik had toen een hele pittige groep, en ik 
vond het lastig daarmee om te gaan, en één jongetje die 
was een beetje bang van mij. Ik vond dat best erg om te 
horen, ik heb daar slecht van geslapen, maar het fijne was 
dat ze heel rustig naar me toe zijn gekomen en dat 
hebben uitgelegd, en toen heb ik daar reflectie op gedaan: 
wat doe ik dan, welk effect heeft dat, en uiteindelijk heeft 
dat geholpen. En daar ben ik dan blij om, dat ze bij me 
kwamen om dat te vertellen. 

Dus je verwacht ook openheid 
van ouders? 

Ja,  

 en ook een beetje begrip. Bijvoorbeeld, een wc is 
helemaal verstopt met wc-papier, dat [ze begrijpen dat] 
we de kinderen na kwart over drie even laten zitten om te 
kijken wat er gebeurd is. En er zijn er natuurlijk 29 die 
het niet gedaan hebben, en we laten ze ook echt niet tot 
zes uur zitten, maar eventjes tot half vier. Dan verwacht 
ik ook wel een beetje begrip. 
 
 
 

 
PESTEN ALGEMEEN 

 

Oké, helder. We hebben nu 
wat algemenere dingen 
besproken over communicatie 
met ouders. We gaan nu iets 
meer inzoomen op pesten. 

   

Hoe zou jij pesten 
omschrijven? 

Hoe zou ik pesten omschrijven? Als je iets doet met 
iemand dat de ander heel vervelend vindt. Als je de ander 
behandelt [op een manier] die de ander niet prettig vindt, 
of zelfs pijnlijk is. 

1a 
 
 
 

- Inflatie van begrip 
‘pesten’ 

- Onzekerheid over wat 
het is 

 Oké, en dan ga ik je twee 
scenario’s voorleggen en dan 
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ga ik vragen of dat volgens 
jou pesten is of niet en 
waarom niet, en hoe jij erop 
zou reageren. 
Joshua is erg impulsief en dol 
op theater. Hij is eigenzinnig 
en gaat zijn eigen gang. Hij 
bootst graag zomaar andere 
kinderen na. Zijn imitaties 
zijn zo goed dat vaak de hele 
klas moet lachen. Vaak 
reageert het nagebootste kind 
beledigd.  

 

Is Joshua’s gedrag pesten? Even denken…. Ik denk dat het niet bewust pesten is, 
maar ik denk wel dat je het bespreekbaar moet maken, 
wat het doet met andere kinderen. 

De impact van zijn gedrag 
duidelijk maken. 

Ja. Je kan ook zeggen dat alles wat voor een ander 
vervelend is, moet je niet doen, maar op het moment dat 
een kind zegt: je schoenen zijn vies, en een ander kind 
vindt dat vervelend, dat is geen pesten, snap je wat ik 
bedoel? 

Ja. Je moet het inschatten of wat hij doet echt iets is dat… 
Je noemde net al: het is niet 
bewust. 

Ik denk niet dat deze Joshua echt bewust die kinderen 
pest, als ik de situatie zo hoor. Maar als andere kinderen 
het echt vervelend vinden, gedrag wat echt raar is, 
bijvoorbeeld een kind dat stiekem in zijn neus peutert, en 
Joshua doet dat na, dan schaamt dat kind zich natuurlijk 
wel, maar… 

Oké. Je moet het ook niet gaan invullen, als iets kwetsend is 
voor een kind is het kwetsend, en je moet ook niet 
bepalen… Ik denk dat je het gewoon bespreekbaar moet 
maken, wat doet dit, en tot hoever kun je gaan? 

Oké, dan een ander 
scenario’tje: 

 

Marieke vindt weinig 
aansluiting bij de meisjes in 
de klas. Ze is intelligent, fel en 
ze schaakt en voetbalt graag 
met de jongens. Tijdens 
pauzes is het je meermaals 
opgevallen dat als Marieke 
aan komt gelopen richting 
een meisjesgroepje, de 
meisjes haar de rug toekeren.  

 

Is het gedrag van de meisjes 
pesten? 

Ja, dat vind ik, absoluut. 

Waarom dan? Ik vind dat één van de meest, bijna genegeerde ‘pest’- 
gedragingen die er zijn, want het komt zóveel voor, en 
het doet zó’n pijn om zo genegeerd te worden. Omdat de 
impact van de gedragingen bij degenen die het doen, wat 
ik ook schreef…  

 Heb ik dat geschreven? Dat ik [als kind] verhuisd ben, ik 
ben verhuisd in groep 6, en toen heb ik groep 7 en 8 in 
een vreselijke klas gezeten, en achteraf ben ik blij als 
leerkracht dat ik dat heb meegemaakt. 

 Frederique had het wél kort 
genoemd in de vragenlijst, 
bleek later…! 

Dat heb je niet opgeschreven 
geloof ik, bij je persoonlijke 
ervaringen met pesten? Nee, 
dat zou ik zeker onthouden 
hebben. (pakt vragenlijst 
erbij). Nee, ik zie het ook niet 
nu. 

Oké dan heb ik er alleen gedacht om het op te schrijven, 
maar het niet gedaan. 
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 Maar wat er bij mij toen gebeurde, en ik werd toen in 

mijn nieuwe klas echt genegeerd, niet uitgescholden, ik 
moest toen ook van alles doen voor de populaire meiden, 
maar dat gedrag…., misschien dat ik er daarom ook zo 
heftig op reageer, dat is precies wat ik ook heb 
meegemaakt, en ik weet hoeveel pijn dat doet en hoe 
vervelend het is. Ik ben daar heel alert op in de klas, als 
ik dat gedrag zie, het kan heel onzichtbaar zijn, het is niet 
slaan, het is niet schelden, maar het is heel stiekem, maar 
ontzettend kwetsend. 

1a 
1c 

- Negeren is pesten 
- Negeren is onzichtbaar 
 

En hoe zou je reageren? Praten.   
Met wie? Met beide partijen denk ik.   
En hoe? Tegelijkertijd, of om 
de beurt, of…? 

Eerst om de beurt. En dan denk ik dat ik niet die 
meidengroep in één keer neem. Want als er een groep is 
die het doet, en je spreekt de groep erop aan, dan heb ik 
de ervaring dat dat in heel veel gevallen de 
groepsvorming die er al is alleen maar versterkt. Dus als 
het vier meiden zijn, zou ik die vier meiden apart 
spreken, en dan eventueel nog met zijn vijven bij elkaar. 
Wat ik wel prettig vind, is, we hebben een brievenbus in 
de klas waar kinderen briefjes in kunnen doen [met 
dingen] waar ze mee zitten, en één keer in de twee weken 
hebben we brievenkring, dan halen we met zijn allen de 
briefjes eruit en dan - het zijn vaak anonieme briefjes - en 
dan lees ik het voor, dan gaan we er samen over praten: 
wat het gevoel is, dan gaan we tips geven aan diegene, en 
dit soort dingen, zoals negeren en niet mee mogen doen, 
komen heel vaak voor. 

2e Pesters niet in groep 
aanspreken 

Daar hebben kinderen veel 
last van. 

Ja, en het fijne is, degenen die het doen, herkennen het in 
de groep – [ze] weten [helaas] ook vaak wie het briefje 
heeft geschreven, in een grote groep is dat wel moeilijker 
dan in een kleine groep, maar ja. 

  

Ja, ik heb hem er ook bewust 
bij gedaan, het negeren, 
omdat het niet altijd even 
makkelijk is om te zien, en 
ook niet altijd even makkelijk 
is om op te reageren. 

Nee, en toch zie je het, als je erop let, als leerkracht, je 
ziet het toch aan blikken, het is zo zichtbaar gedrag.  
 

1a 
1c 

- Negeren is wel 
zichtbaar 
(tegenspraak) 

 We hebben een meisje in de klas, die hangt ook onderaan 
het groepje, hiërarchie kun je bijna niet tegengaan in zo’n 
klas. Dat meisje giebelt een beetje raar, ze giebelt een 
beetje nep, zegt soms gekke dingen, is gewoon een beetje 
anders dan de andere meiden, ze praat aan één stuk door, 
maar de andere meiden, wat ze dan doen, dan hebben ze 
een gesprek, maar als zij wat zegt, wordt daar door 
niemand op gereageerd, en continu, je ziet haar blik 
droeviger worden, maar als je erop let, dan zie je dat, je 
moet dat gewoon bespreekbaar maken. 

1a 
1b 
1c 
1e 
 

- Beschrijft 
vergelijkbare situatie 
als met de jongens-
pestsituatie die ze 
NIET heeft 
gesignaleerd… 

Je zei net: het bewust doen is 
wat iets pesten maakt. Net bij 
Joshua, omdat hij het niet 
bewust deed, was het geen 
pesten. En je had het eerder 
over het kind dat zich 
gekwetst voelt. Om te zorgen 
dat we het tijdens het 
interview over hetzelfde 
hebben als we over pesten 
praten, ga ik je even de 
definitie van pesten 
voorleggen die vaak door 
onderzoekers word gebruikt: 
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‘Pesten is een vorm van 
agressief gedrag, waarbij een 
of meerdere individuen bij 
herhaling en gedurende een 
langere periode een 
betrekkelijk machteloze 
ander aanvalt (aanvallen), 
vernedert (vernederen) en/of 
buitensluit (buitensluiten), 
met de bedoeling om 
hem/haar leed te 
berokkenen.’ 
Dat laatste had jij ook 
expliciet genoemd hè, het 
intentionele, iemand willen 
raken. En wat we nog niet 
echt besproken hebben is: bij 
herhaling en gedurende een 
langere periode. En dan dat 
machteloze hè, van dat meisje 
dat jij net beschrijft met een 
beetje dat rare gedrag, en dat 
dan de dupe kan worden. Dus 
die drie dingen zijn 
belangrijk: het is intentioneel, 
het is structureel en er is een 
machtsverschil.  
 

   

En in hoeverre komt deze 
definitie overeen met jouw 
opvatting? 

Ja het is natuurlijk hele officiële taal, maar dat is het 
inderdaad. 

  

Is het lastig om pesten te 
signaleren? 

Ja, vooral in de bovenbouw.   

Lastiger dan in de 
onderbouw? 

Ja, ik heb ook een groep 4 gehad, een aantal jaar, en 
kinderen zijn [dan nog] minder bewust van het feit dat jij 
het ziet, het pesten heeft nog een andere vorm, wat ik heb 
gemerkt is dat het minder structureel is.  

1c Pesten onder jongere 
kinderen is zichtbaarder 
 

 Wat ik in de bovenbouw echt moeilijk vind, en wat ik 
dan gemerkt heb bij die jongen, is dat ik heel veel dingen 
niet gezien heb.  

 Wat ik ook gehoord heb van dat meisje wat bij mij is 
geweest met die moeder, is een situatie… Ik maak heel 
veel gebruik van de lege ruimtes in het gebouw waar 
kinderen dan in groepjes aan opdrachten kunnen werken, 
en ik had toen een groepje buiten de klas werken. Daar 
ging ik naartoe en ik liep met mijn rug naar [hen toe terug 
naar het lokaal] de klas toe, en ik hoor: ‘auw!’. En ik 
draai me om en dat jongetje dat gepest werd deed zo bij 
zijn hoofd (duikt ineen met handen om haar hoofd). Dus 
ik zeg: wat is er aan de hand. En het bleek dat een andere 
jongen een pen naar zijn hoofd heeft gegooid. Dus ik 
vraag: gaat het nu goed? En dat ándere jongetje 
reageerde, die zei: ‘ja hoor, dat is niet erg’ en toen zei dat 
kleine jongetje ook van: ‘nee, dat is niet erg’. Ik vond het 
ook wel raar, maar ik dacht: ‘het zijn vrienden van 
elkaar’. Dus ik liep de klas uit en dat meisje dat geweest 
is [met haar moeder om te vertellen over de foto’s en de 
situatie], die vertelde wat er daarna gebeurde: dat kleine 
jongetje heeft nog een paar klappen gehad en toen heeft 
dat andere jongetje gezegd: ‘Nu ga je heel snel je tranen 
drogen want als juf terugkomt mag ze het niet zien’. 

  

Zo… En dat is echt zo erg als je hoort, kijk… nou alle kinderen   
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zijn lief, maar dit is echt een schatje, en het is erg dat dit 
hem dan gebeurt.  

 En hij wordt ook gechanteerd met zijn boxershortfoto’s: 
dat die op Hyves worden gezet als hij klikt. Dus nu zijn 
we erg gefocust op die foto’s want dat is gewoon 
chantage. 

  

Dus je zegt een aantal dingen 
die het moeilijk maken het te 
bemerken, dus bijvoorbeeld 
als je je rug toedraait dat er 
dan wat gebeurt, maar ook 
[kinderen die] bewust zeggen: 
‘‘zorg dat de juf het niet ziet”. 

Ja, en misschien heb ik niet precies geantwoord op je 
vraag, maar wat ik bedoel is dat kinderen in groep 8 voor 
mijn gevoel slimmer zijn geworden in het bedenken van 
manieren waarop ik het niet zie. En in groep 4, het is 
allemaal wat minder, ze zijn wat naïever, wat minder 
groot, het geeft natuurlijk wel hetzelfde gevoel bij de 
kinderen, maar het is toch wat naïever en meer in het 
zicht van de juf. 

1c kinderen in groep 8 slimmer 
in het bedenken van 
manieren waarop ik het niet 
zie. 

En dan heb je natuurlijk ook 
nog dat cyberpesten… 

Ja, ook héél erg. Heb ik ook al ervaring mee gehad, niet 
in deze klas maar ook in andere groepen… 

  

Maar dat heb je wel 
gesignaleerd? 

Nou, twee jaar geleden kwam een meisje op school [met 
een geprinte Hyves-conversatie], dat moest ze van haar 
moeder meenemen naar school, van een gesprek op 
Hyves van allerlei leerlingen van de klas, en dat ging 
over een meisje. Dat meisje werd niet genoemd, maar het 
was overduidelijk [om wie het ging], dat wist dat meisje 
[dat erover kwam vertellen] ook. Dat meisje dat het 
moest meenemen van haar moeder deed ook mee aan het 
gesprek, en volgens die moeder die ik later sprak was het 
groepsdruk dat ze meedeed.  

  

 Maar goed, dat Hyves-gebeuren is heel prettig opgelost, 
daar is een heel oudergesprek over geweest, over het 
controleren van wat kinderen op Hyves doen. Die 
kinderen waren ook allemaal heel erg geschrokken en 
[hebben hun] excuses aangeboden aan het kind. Het was 
heel prettig opgelost.  

  

 Maar het zijn toch andere kinderen,  ? 
 die ouders vonden het ook heel erg wat die kinderen 

deden, die hebben er thuis ook flink van langs gekregen. 
Maar daar ben ik ook van geschrokken, daar werden ook 
woorden gebruikt…!!! 

  

En dat was ook groep 8. Ja. En wat wij toen heel erg hadden, was: waar ligt de 
verantwoordelijkheid? Ligt de verantwoordelijkheid 
thuis, ligt de verantwoordelijkheid op school. Wat wij 
toen heel erg hadden: het is thuis gebeurd, maar wel met 
allemaal kinderen van dezelfde klas, en wij zijn de 
bindende factor tussen deze kinderen, en als wij alle 
ouders een brief hadden gestuurd met: ‘dit is er gebeurd 
en dit kun je eraan doen’, dan was er geen gezamenlijke 
euh... dus wij hebben er toen echt voor gekozen om de 
verantwoordelijkheid te nemen, en een avond te 
organiseren. Alle ouders waren toen ook aanwezig, niet 
alle ouders van de klas, maar alle ouders van de 
betrokkenen en ook een aantal van wie de kinderen niet 
betrokken waren, dus dat was heel erg fijn. 

2b 
2g 

Verantwoordelijkheid 
aanpak cyberpesten 

Positief. Ja… je noemde net 
al iets over een pestprotocol 
dat in de hal hangt, maar je 
zei: het doet eigenlijk niets? 

Helemaal niets. Het zijn tien regels, die hangen in de hal. 2b Pestprotocol doet niets – 
later blijkt toch wel. Het 
lijkt erop dat respondent 
pestprotocol en 
gedragsregels voor de 
school met elkaar verwart. 

Op één plek? Op een paar plekken in het trappenhuis.   
En is er iets van een 
methodiek aanwezig? 

Nee.   

En zoiets als Leefstijl? Oh ja, sorry, Leefstijl, toevallig vandaag hebben we… Ik 
zit in het managementteam, en vandaag hadden we het 

 Leefstijl vinden we niet 
toereikend. 
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over dat we iets willen hebben, een soort methodiek over 
hoe om te gaan met pesten, en Leefstijl vinden we niet 
toereikend. Leefstijl met een aantal lessen en trainingen, 
het zit er in, maar we willen toch nog even [verder] 
kijken. Er zijn ook zoveel scholen mee in het nieuws, dus 
daar zijn we naar aan het kijken. 

Dus je bent niet zo tevreden 
over Leefstijl? 

Ik ben wel tevreden over Leefstijl, maar ik vind het niet 
afdoende voor pesten. 

  

Het hangt op een paar 
plekken, het pestprotocol zeg 
je. Heb je wel het idee dat 
leraren gebruik maken van 
het pestprotocol, of de 
directie? 

Nou, wat ons pestprotocol is, ik weet niet eens of het zo 
mag heten, het zijn gewoon tien  omgangsregels, verder 
niets. 

  

Staat er wel wat in over 
pesten? 

Nee, eigenlijk niet. We hebben wel een gedragsprotocol, 
maar dat is meer gebaseerd op… We hebben ook wel te 
maken met escalaties en wangedrag, dat we moeten gaan 
denken over waarschuwingen en officiële schorsingen, 
daar hebben we wel een protocol 

 Veiligheidsplan, 
pestprotocol is onderdeel 
hiervan. 

 voor opgeschreven, waar pesten ook in staat. Op het 
moment dat een kind echt pest, krijgt hij een officiële 
waarschuwing, en dat gebeurt ook regelmatig. En dat 
werkt best prettig, zo’n waarschuwing vervalt ook weer 
na een half jaar, als in dat half jaar datzelfde gedrag zich 
herhaalt dan wordt een kind geschorst. Maar ik hoor van 
ouders dat zij het heel prettig vinden dat zo’n 
waarschuwing bij pestgedrag ook gebeurt. 

2b  

O, oké. En vinden ook de 
ouders van de pestende 
leerlingen dat prettig of alleen 
de ouders van de gepeste 
leerlingen? 

Dat weet ik niet, gewoon ouders. De ouders die ik erover 
hoor, bijvoorbeeld in de MR. En onze nieuwe directeur 
die heeft dat eigenlijk serieus opgepakt, [bij] onze oude 
directeur, [werden] waarschuwingen eigenlijk niet zo 
snel uitgedeeld 

  

En deze nieuwe directeur, is 
hij waarschuwingen voor 
wangedrag in het algemeen 
gaan uitdelen, of specifiek 
voor pesten? 

Nee, wel echt specifiek voor pesten. We hebben drie 
leerlingen die eigenlijk jarenlang gepest werden in 
verschillende klassen, en voor alle drie de leerlingen 
waarvan de ouders zeiden dat er erge dingen zijn 
gebeurd, zijn waarschuwingen uitgedeeld, en dat heeft 
eigenlijk wel bij alle drie tot gevolg gehad dat het nu echt 
een stuk beter gaat. Alleen een waarschuwing en een 
gesprek met de ouders, want dat hoort erbij. 

2b Nieuwe directeur 
strengere aanpak pesten 

Wat houdt een schorsing in? Dat je een dag niet op school komt. En ouders krijgen 
daar ook een boete voor, geloof ik. 

  

Oké…. Dus de directeur geeft 
de officiële waarschuwing 
neem ik aan, niet de 
leerkracht? 

De leerkracht kan het wel doen. Want wij vinden dat op 
het moment dat een kind wangedrag vertoont dat zó erg 
is… Vorig jaar was er een kind dat gooide een 
nietmachine naar een leerkracht, dan vinden wij niet dat 
die leerkracht naar de directie hoeft te gaan om te vragen 
om een officiële waarschuwing. 

  

Dus dan wordt er op dat 
moment gezegd: “je hebt nu 
een officiële waarschuwing”? 

Nee, het is niet zo dat je dat meteen zegt. Op het moment 
dat een kind dat doet, wordt hij gewoon zonder pardon 
verwijderd uit de klas, en dan moet hij zich melden bij of 
de directie of een IB-er, dan moet hij een briefje invullen 
met wat er gebeurd is, dus er wordt geen gesprek 
gevoerd, en later op de dag vindt er dan een gesprek 
plaats tussen of leraar en kind, en eventueel directeur en 
in zo’n gesprek wordt dan gezegd: wij vinden dit zo 
ernstig, dat… 

  

Oké. Zijn er nog 
verwachtingen vanuit de 
school naar leraren ten 
aanzien van de aanpak van 
pesten? 

Nee, er zijn geen concreet geformuleerde verwachtingen.   

108 
 



      
Wel impliciete 
verwachtingen? 

Ja, zeker wel impliciete verwachtingen.   

Om er alert op te zijn? Ja, om er alert op te zijn, en ja… maar het is natuurlijk 
meer, we vinden het allemaal heel erg, maar de één ziet 
iets meer dan de ander, en er wordt gewoon verwacht dat 
je er adequaat op reageert. Maar het feit dat het zo vaag 
is, dat er niet iets kant en klaars ligt - het kan ook niet in 
het onderwijs, het blijft altijd mensenwerk - maar dat er 
niet iets is waar we zelf steun aan hebben en wat we 
kunnen evalueren, dat is er niet… 

 Grote behoefte aan meer 
gestructureerde aanpak & 
duidelijke richtlijnen 
pesten  

En dat mis je wel. Dat mis ik heel erg.   
Oké. Dat brengt me ook bij 
mijn volgende vraag. Wat 
verwacht jij van een school 
ten aanzien aan de aanpak 
van pesten 

Ik verwacht sowieso dat er - en dat staat echt helemaal 
los van de afgelopen tijd, met zelfmoorden enzovoort, dat 
vind ik afschuwelijk, het is alleen niet zo dat pesten nu 
opeens erger is, het is alleen meer in het nieuws. Ik zit nu 
dit jaar in het managementteam, ik vind het heel fijn dat 
ik alles wat ik zelf heel belangrijk vind kan inbrengen in 
zo’n wekelijks overleg. En het gestructureerder om te 
gaan met pestgedrag, om daar iets meer van vast te 
leggen, te documenteren is absoluut iets dat wij willen. 

 het is alleen niet zo dat 
pesten nu opeens erger is, 
het is alleen meer in het 
nieuws. 

En ook iets wat jij wilt? Iets wat ik heel erg graag wil.   
Oké. Zijn er ook 
verwachtingen van jou ten 
aanzien van de ouders? Ten 
aanzien van pesten? 

Ja, zeker, ik zou het heel fijn vinden als ouders er te allen 
tijde vanuit gaan dat als wij een melding doen van 
pestgedrag van hun kind dat wij dat niet zomaar doen 
maar omdat er echt een probleem is. 

  

Gaat het om vertrouwen? Ja, vertrouwen denk ik.   
 Want als ik kijk naar maandag is dat een typisch 

voorbeeld waarbij ouders kinderen de hand boven het 
hoofd houden, waarbij het pestgedrag gewoon niet gaat 
stoppen.  

5  

 Dus ik verwacht dat ouders ons, maar dat verwacht ik 
ook van onszelf, dat we samen met de ouders hetzelfde 
doel hebben en dat we elkaar vertrouwen en daarin 
versterken 

6  

Ja. Kun je nog een keer 
datzelfde doel beschrijven, 
wat is dat? Wat jullie voor 
ogen hebben, of jij in elk 
geval? 

Gewoon een goed normen- en waardenbesef bij die 
kinderen kweken en dat we er samen voor zorgen dat het 
mensen worden die goed functioneren in de 
maatschappij, en die goed functioneren voor zichzelf en 
voor anderen. En buiten het cognitieve functioneren dat 
wij ze natuurlijk moeten bieden, hebben we een heel 
groot aandeel als normen- en waardenbesef. 

  

Als leraar? Ja…   
Oké, helder. Euhm… (fel:) Ik vind het altijd zo erg als leraren zeggen… dan 

hoor je zo vaak: ‘We zijn toch geen opvoeders!?’, en dat 
hele stukje van ‘Waar ligt de verantwoordelijkheid van 
ouders?’, dat vind ik vreselijk! 

Ped
.vis
ie 

 

Je ziet jezelf wel als 
opvoeder? 

Zeker, zeker. Tuurlijk ga ik geen tandenpoetsles aan mijn 
kinderen geven, daar ligt ook een grens, maar er zijn ook 
collega’s die zeggen: ‘Nou, wat denken ze, dat ik 
gesprekken met die kinderen ga voeren over hoe ze zich 
moeten gedragen? Dat mogen die ouders doen!’ Nou, dat 
vind ik dus helemaal niet. Soms doen ouders dat niet en 
speel je een enorm grote rol, en ben je misschien net die 
persoon die het kind heeft doen beseffen dat het ook 
anders kan. Je moet jezelf niet daarin onderschatten, ook 
al ben je maar een jaar docent bij dat kind. Dat moet je 
ook leuk vinden als je in het onderwijs werkt. 

  

We hebben nu een paar 
situaties gehoord over hoe jij 
ouders hebt benaderd met 
kinderen die pesten. Als jij 
nou adviezen mocht geven, 

Niet boos zijn op de ouders, maar heel rustig en objectief 
de situatie schetsen, aangeven dat je … Ik zeg nu ook iets 
dat ik zelf niet heb gedaan hoor, vorige week… 

6 Niet boos  
heel rustig en objectief  
Ook bij voorbereidend 
gesprek 
In het geval van meerdere 
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wat zou de beste manier om 
ouders van pestende 
leerlingen te benaderen voor 
een gesprek? 

pesters, zou ik dus nooit 
adviseren om alle ouders in 
één ruimte te zetten. 

Dat mag ook hoor, dat is niet 
erg, het gaat om het advies. 

Dat mag ook, oké, ik heb gemerkt dat het niet goed heeft 
gewerkt. Dus echt heel rustig, want ik was heel boos aan 
de telefoon, niet op die ouders, maar op die kinderen, en 
dat heb ik ook laten merken aan de telefoon, waardoor ik 
een rare houding bij de ouders, niet bij allemaal, maar dat 
je ook een rare houding krijgt bij het eerste gesprek. maar 
dat had ik ook toen ik ophing dat ik dacht dat ik het 
misschien wel erg fel had gezegd. Gewoon rustig 
uitleggen: ‘dit is er gebeurd, we vinden dat als school 
heel ernstig wat er gebeurd is, we willen graag met jullie 
praten, wat we er samen met jullie aan kunnen doen’. Ik 
denk dat het goed is de ouders te spreken, maar ook met 
het kind erbij. In het geval van meerdere pesters, zou ik 
dus nooit adviseren om alle ouders in één ruimte te 
zetten. Bij het Hyves-gebeuren heeft het dus goed 
gewerkt, maar misschien is dat een kwestie van 
inschatten, ik heb dat afgelopen maandag niet gedaan. En 
ja… 

Dit zijn al een aantal 
adviezen… En je hebt het 
over de pedagogische rol van 
de leraar. Zou jij iets kunnen 
zeggen over hoe groot jij 
denkt dat de rol is van de 
leraar op het voorkomen of 
het oplossen van pesten? 

Ik denk dat dat heel groot is. Ik kan niet goed aangeven 
waarom ik dat denk, maar ik denk dat. Weet je wat ik zo 
moeilijk vind, ook aan wat er vorige week is gebeurd, dat 
het ook zo pijnlijk is voor jezelf, want je hebt het idee dat 
je ook zo’n veilige sfeer hebt in je klas, dat alles 
bespreekbaar is, en toch kun je dus niet, met al je goede 
bedoelingen, heel heel heel ernstig pestgedrag 
voorkomen. Maar als je echt laat merken dat je echt 
betrokken bent, dat echt alles bespreekbaar is, dat je 
middelen creëert, dat je niet… Wat ik ook heel erg fout 
vind en waar wij op school ook over hebben gesproken, 
dat als een kind bij je komt met 'hij schold me uit', en dan 
is het druk en je moet bijna naar de gym dat je zegt dat je 
er zo wel even wat van zegt. Tuurlijk gebeuren dat soort 
dingen, maar dat als dat vaker gebeurt dat je ook 
doorhebt dat dat kind er misschien niet van kan slapen 
[en denkt:] ‘ik moet daar misschien toch wat mee doen’. 
Het komt niet altijd uit, en dat hoeft ook niet, maar 
vergeet het niet. En zorg ook dat het kind weet dat je het 
niet vergeet. Want als het kind dat idee heeft dat juf zegt 
dat ze erop terug komt maar het niet doet, dan gaat hij dat 
op een gegeven moment ook niet meer zeggen. 

1c 
1j!! 

 

Nee, oké. Dus ik denk zeker dat de manier waarop je...   
En dit is het reageren op het 
kind dat zegt gepest te 
worden of misschien niet 
gepest, maar last heeft van, 
maar kun je nu zeggen van 
dit is een gedrag of een 
mentaliteit waardoor pesten 
misschien minder snel 
ontstaat? Kun je daar wat 
over zeggen, of de leraar daar 
invloed op heeft? 

Euh…   

Of heeft hij daar misschien 
geen invloed op, dat kan 
natuurlijk ook hè. 

Nou, ik denk wel dat hij daar invloed op heeft, maar ik 
weet niet zo goed hoe. Je hebt ook wel situaties waarbij 
een kind, op dit moment zit er een kindje in groep 7 dat 
ook slecht gekleed wordt door de ouders, altijd vieze 
joggingbroeken aan en snotneuzen en dat in groep 7, hij 
is ook een beetje autistisch. Hij wordt echt gewoon 

1j 
1g 
1f 
1l 
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gepest, en daar is zo’n lang traject aan vooraf gegaan, en 
het is ook omdat hij gedrag vertoont dat andere kinderen 
gewoon raar vinden. Het is zo’n moeilijke situatie en dat 
is iets dat je klas binnen komt en wat niet meer te 
voorkomen is, het is er al. Het mag er niet zijn, maar 
uiteindelijk kun je als leraar niet 100% pestgedrag 
voorkomen. Je hebt er als leerkracht zeker wel invloed 
op, maar ik weet niet precies hoe. 

Nou, je noemde al wat dingen, 
dat is ook al heel nuttig om 
dat van je te horen: dus als je 
laat zien dat je betrokken 
bent, dat dingen 
bespreekbaar gemaakt 
kunnen worden. En ook laten 
zien dat je consequenties aan 
dingen verbindt, of dat je de 
daad bij het woord voegt, dat 
als jij zegt dat je ergens op 
terug komt, dat een kind voelt 
dat hij bij je terecht kan. 

En ik vind de brievenbus heel fijn, ik weet dat de 
kinderen dat heel fijn vinden, en wat ik ook weet wat heel 
goed werkt, is als ik zelf vertel dat ik gepest ben. 
Kinderen vinden dat zo erg, en dat is heel schattig. Maar 
als je het zelf vertelt, wat er gebeurd is en hoe dat voelde. 
Kinderen vinden dat soms heel raar, dat juf gepest is. Het 
is niet zo dat ik het standaard vertel, maar er zijn 
momenten waarop het heel passend is om het in een 
kringgesprek te vertellen. Bijvoorbeeld omdat er een 
briefje is en ik dat ook heb meegemaakt. Ik probeer dat 
niet te vaak te doen hoor, maar ik merk dat dat indruk 
maakt op de kinderen. Dat ze ervan kunnen schrikken. Ik 
kan dan heel goed vertellen hoe het voor mij voelde, 
terwijl een kind dat misschien minder kan. 

2e 
2g 

Leraar open over eigen: 
kinderen kunnen zich via 
docent inleven in hoe het 
voelt 

Ja, dus ook openheid over 
ervaringen, terwijl het heel 
dichtbij is, in feite laat je je 
kinderen zich inleven hoe het 
voelt, via jou.  

Ja. Ik heb het idee dat dat heel goed werkt. Je weet het 
natuurlijk nooit zeker, en dat is wat nu ook zo pijnlijk is, 
wat ik net zei, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er 
een slechte sfeer of band in mijn klas is. En dat heb ik 
volgens mij ook in dat stukje gezegd, als er geen goede 
sfeer in je klas is, kun je een goede didacticus zijn, maar 
kun je de kinderen ook niets leren. Maar helaas blijkt het 
dus dat er ook gewoon blinde vlekken zijn en dat er 
dingen zijn die je niet ziet. En dat is gewoon heel erg. 

  

Ja…    
Oké en als afsluitende vraag, 
als je nou kijkt naar het 
aandeel van leraargedrag en 
naar kenmerken van het kind 
zelf, bijvoorbeeld een 
autistisch kind of gewoon 
raar gedrag, en dan heb je 
nog factoren van bijvoorbeeld 
de thuissituatie en opvoeding, 
je hebt nog factoren van 
schoolklimaat, wel of niet 
pestklimaat, en het 
klasklimaat. Als je nou die 
verschillende factoren ziet, 
hoe groot denk jij dan dat 
daarin het leraargedrag is, 
van invloed op pesten? 

Ik denk dat dat heel groot is, ja, want een klas kan 
ontzettend anders zijn bij de ene leraar dan de andere. Ik 
zeg niet per se slechter, maar een leerkracht heeft wat mij 
betreft zoveel invloed op de sfeer in de klas, en ja, als ik 
ook naar mezelf en naar mijn eigen jeugd kijk, ik heb ook 
leraren gehad waarvan ik het gevoel had dat het ze 
gewoon niet interesseerde, en van die leerkrachten 
waarvan je nog steeds weet dat ze zo betrokken waren, 
dus dat is echt een hele andere sfeer die je dan krijgt. 
Maar of het op pestgedrag ook, ja het is ook gewoon 
moeilijk, want bijvoorbeeld dat jongetje uit groep 7, ik 
denk dat de leerkracht daar absoluut ook wel invloed op 
heeft, maar dat zal hij niet helemaal wegkrijgen. Maar 
een leerkracht heeft veel invloed. 

1j  

Oké... Nou even denken, ik 
heb volgens mij de 
belangrijkste vragen wel 
gehad. Ja... Heb jij zelf nog 
opmerkingen, of vragen? 

Nee, niet echt. Ik heb het gevoel dat ik zoveel gesproken 
heb, maar het is ook een interview. 

  

Ik ben je heel dankbaar 
hoor… 
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Bijlage 8: Beoordeling afstudeerwerkstuk door opdrachtgever 
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Bijlage 9: Beoordeling door beoordelaar opleiding 
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