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Abstract 

In de huidige studie werd de persoonlijkheid onderzocht van pestkoppen, 

slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten in een steekproef van 

leerlingen uit het vijfde en zesje jaar lager onderwijs (N = 660). Bovendien werd 

nagegaan in welke mate prototypische persoonlijkheidsbeoordelingen van pestkoppen 

en slachtoffers door lagere schoolleerkrachten (N = 72) stroken met de realiteit. Tot 

slot werd onderzocht of deze prototypische beoordelingen beïnvloed worden door 

specifieke leerkrachteigenschappen. Persoonlijkheid werd geconceptualiseerd vanuit 

een comprehensief dimensioneel VFM structureel kader van persoonlijkheid. Meer 

specifiek werd de persoonlijkheid van de leerlingen, alsook de prototypische 

persoonlijkheidsbeoordelingen van pestkoppen en slachtoffers, in kaart gebracht aan 

de hand van de Hierarchical Personality Inventory for Children (HiPIC; Mervielde, De 

Fruyt & De Clercq, 2010). De resultaten tonen aan dat zowel pestkoppen als 

slachtoffers significant lager scoren op welwillendheid en consciëntieusheid in 

vergelijking met kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. Daarnaast scoren 

slachtoffers significant hoger op neuroticisme ten opzichte van pestkoppen en 

kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. Verder bleek dat leerkrachten 

stereotype slachtoffers beschouwen als neurotischer, minder extravert en minder 

vindingrijk dan ze werkelijk zijn. Stereotype pestkoppen, daarentegen, worden als 

minder vindingrijk, onwelwillender en minder consciëntieus beoordeeld dan ze in 

werkelijkheid zijn. De stereotype persoonlijkheid die leerkrachten voor ogen hebben 

van pestkoppen en slachtoffers is dus onderhevig aan enkele vertekeningen. Deze 

vertekeningen zijn het meest uitgesproken voor vrouwelijke leerkrachten, en worden 

ook beïnvloed door de leeftijd en het aantal jaren werkervaring in de schoolcontext 

van de leerkracht. Door het toeschrijven van minder gunstige 

persoonlijkheidseigenschappen aan pestkoppen en slachtoffers ontwikkelen 

leerkrachten zich minder goede verwachtingen met betrekking tot de intellectuele 

capaciteiten van deze kinderen. Deze verwachtingen kunnen zich, op hun beurt, 

vertalen naar een selffulfilling prophecy. 
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1. Inleiding 

1.1 Pesten: definitie, prevalentie en gevolgen 

Olweus (1993) beschrijft pestgedrag op school op de volgende manier: een 

leerling wordt het slachtoffer van pestgedrag wanneer die persoon herhaaldelijk over 

de tijd wordt blootgesteld aan negatieve acties van één of meerdere leeftijdsgenoten. 

Deze negatieve acties zijn het opzettelijk onrecht aandoen of hinderen van iemand. Dit 

kan verbaal gebeuren, via fysiek contact, gericht op bezittingen van het slachtoffer of 

op meer indirecte manieren zoals via gelaatsuitdrukkingen of via sociale uitsluiting. 

Meestal vindt dit gedrag plaats binnen een onevenredige machtsverhouding; kinderen 

die blootgesteld worden aan pestgedrag zijn vaak fysiek en/of psychisch minder sterk 

dan de pestkoppen waardoor ze moeilijkheden hebben om zichzelf te verdedigen.  

 

Het was diezelfde Olweus (1993) die in de jaren ’80 als één van de eersten met 

cijfers over pesten voor de boeg kwam. Uit zijn onderzoek, gevoerd bij Scandinavische 

schoolkinderen tussen 8 en 16 jaar, bleek dat 15% van alle kinderen herhaaldelijk 

betrokken waren bij pesten (als slachtoffer of als pestkop). Van alle ondervraagde 

leerlingen bleken 9% geregeld het slachtoffer van pesterijen te zijn, terwijl 6 à 7% 

gecategoriseerd konden worden als pestkop. In 2001 werd er een vervolgstudie 

georganiseerd waaruit bleek dat het aantal betrokken leerlingen bij pesten uit de 

vorige studie met 65% gestegen was. Het aantal slachtoffers was met de helft gegroeid 

ten opzichte van het aantal slachtoffers uit het voorgaand onderzoek (Olweus, 2002). 

Pesterijen waren een ernstig probleem geworden en het aantal betrokken leerlingen 

ging in stijgende lijn.  

 

Geleidelijk aan kwam er ook in andere landen onderzoek naar het voorkomen 

van pestgedrag. Voor het Verenigd Koninkrijk rapporteerden Whitney en Smith (1993) 

dat 27% van de lagere schoolkinderen regelmatig tot vaak het slachtoffer zijn van 

pesterijen. Van het totale aantal leerlingen gaf 12% aan soms tot geregeld een 

leeftijdsgenoot te pesten. Daarnaast onderzochten Nansel et al. (2001) het pestgedrag 

bij Amerikaanse jongeren. Hieruit bleek dat 10.6% van de kinderen af en toe een 
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leeftijdsgenoot pest, terwijl 8.8% dit op een meer frequente basis doet. 8.4% van de 

kinderen geeft aan één tot meerdere malen per week gepest te worden. Voor 

Vlaanderen waren het Stevens en Van Oost (1994a, b; 1995a, b) die met cijfers op de 

proppen kwamen. Uit hun vier studies konden ze het volgende concluderen: in het 

lager onderwijs rapporteerde 15.9% van de leerlingen regelmatig een leeftijdsgenoot 

te pesten. Daartegenover gaf 23% van de leerlingen aan een herhaaldelijk slachtoffer 

van pestgedrag te zijn. Bovendien werd er ook een zeker stabiliteit over de tijd heen 

gevonden: de pestkoppen en slachtoffers van het ene jaar bleken de pestkoppen en 

slachtoffers van het volgende jaar te zijn (correlaties van 0.53 voor de pestkoppen en 

0.41 voor de slachtoffers). 

 

Uit bovenstaande prevalentiegegevens blijkt dat pesten in vele landen een 

ernstig probleem is. Bovendien toont onderzoek aan dat zowel pesten als gepest 

worden kan leiden tot psychopathologie. Meer specifiek hebben Arseneault et al. 

(2006) met hun prospectieve longitudinale studie aangetoond dat kinderen die tussen 

hun vijf en zeven jaar slachtoffer waren geworden van pestgedrag, meer 

internaliserende problemen vertonen op zevenjarige leeftijd, in vergelijking met de 

controlekinderen die niet betrokken waren bij pestgedrag. Bovendien vertoonden deze 

slachtoffers van pesten minder prosociaal gedrag (interpersoonlijke vaardigheid om 

sociale relaties aan te knopen) en waren ze minder gelukkig op school. Daarenboven 

vertoonden de meisjes ook meer externaliserende problemen.  

 

Naast de gevolgen voor het slachtoffer van pestgedrag, onderscheiden 

Sourander et al. (2007) ook enkele lange termijn gevolgen voor pestkoppen. Deze 

studie onderzocht de relatie tussen pesten op 8 jarige leeftijd en psychiatrische 

stoornissen tijdens de jongvolwassenheid. Hieruit bleek dat jongens die op 8 jarige 

leeftijd klasgenootjes pesten, een groter risico lopen op de ontwikkeling van een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis in de jongvolwassenheid. Jongens die op 8 jarige 

leeftijd gepest werden, hebben een grotere kans om tijdens de jongvolwassenheid een 

angststoornis te ontwikkelen. 
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1.2 De persoonlijkheid van een pestkop en een slachtoffer 

Persoonlijkheid, gedefinieerd door Shiner en Caspi (2003), is datgene wat er 

voor zorgt dat iemand zich op een consistente manier gaat gedragen, voelen en 

denken. Het Vijf Factoren Model (VFM) beschrijft de persoonlijkheid aan de hand van 

vijf persoonlijkheidsdimensies: openheid, consciëntieusheid, extraversie, altruïsme en 

emotionele stabiliteit (i.e., inverse van neuroticisme). Deze vijf dimensies vormen de 

basisstructuur van de persoonlijkheid in de volwassenheid (McCrae & Costa, 1999). 

Een korte beschrijving van deze dimensies aan de hand van enkele 

persoonlijkheidsadjectieven wordt in Tabel 1 weergegeven (De Raad & Doddema-

Winsemius, 2006). Ook de persoonlijkheid van kinderen wordt beschreven en gemeten 

aan de hand van 5 dimensies: vindingrijkheid, consciëntieusheid, extraversie, 

welwillendheid en neuroticisme. Deze 5 dimensies vertonen een goede conceptuele en 

empirische correspondentie met de dimensies uit het Vijf Factoren Model (VFM) (De 

Fruyt, Mervielde, Hoekstra & Rolland, 2000) en worden gemeten aan de hand van de 

Hierarchical Personality Inventory for Children (HiPIC; Mervielde, De Fruyt & De Clercq, 

2010). Het welwillendheidsdomein uit de HiPIC komt conceptueel het sterkste overeen 

met de dimensie ‘altruïsme’ uit het VFM. Hierop verder bouwend omvat de 

welwillendheidsdimensie ook de mate van gehoorzaamheid en beheersbaarheid van 

het kind. De dimensie vindingrijkheid uit de HiPIC representeert het domein ‘openheid’ 

en het facet ‘intellect’ uit het VFM. De drie overige dimensies (i.e., consciëntieusheid, 

neuroticisme en extraversie) zijn ongeroerd gelaten en vallen volledig samen met de 

gelijknamige dimensies uit het VFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tabel 1 

De Vijf Persoonlijkheidsdimensies volgens het Vijf Factoren Model 

 

Slechts een beperkt aantal studies onderzochten de samenhang tussen de 

persoonlijkheid van een kind, vanuit het Vijf Factoren Model, en zijn of haar rol binnen 

het pestgebeuren als slachtoffer of pestkop.  

 

Bollmer, Harris en Milich (2006) beschouwen de persoonlijkheidskenmerken 

van kinderen als distale factoren die een invloed kunnen hebben op de rol van het kind 

als pestkop of slachtoffer. De persoonlijkheidskenmerken bepalen de cognitieve en 

affectieve reacties van de kinderen op het pestgedrag en deze reacties maken de 

kinderen meer of minder kwetsbaar als slachtoffer of pestkop. Persoonlijkheid 

beïnvloedt de manier waarop het kind de situatie interpreteert en de manier waarop 

hij of zij reageert, wat op zijn beurt de waarschijnlijkheid beïnvloedt dat het pesten 

opnieuw zal plaatsvinden.  

Uit deze studie kwam naar  voor dat ouders van pestkoppen hun kind als minder 

welwillend en minder consciëntieus evalueren. Meer specifiek worden deze kinderen 

door hun ouders beschreven als rebels, vijandig, impulsief, antisociaal, manipulatief, 

  Hoge score  Lage score 

Extraversie   Spontaan 
Lawaaierig 
Spraakzaam 

versus Gesloten 
Gereserveerd 
Individualistisch 

     
Altruïsme  Hartelijk 

Mild 
Tolerant 

versus Bazig 
Dominant  
Veeleisend 

     
Consciëntieusheid  IJverig  

Voorzichtig 
Plichtsbewust 

versus Ongedisciplineerd 
Gemakzuchtig 
Chaotisch 

     
Emotionele stabiliteit  Zeker 

Beheerst 
Gevoelloos 

versus Teder 
Lichtgeraakt 
Paniekerig 

     
Openheid  Origineel 

Onafhankelijk 
Rebels 

versus Behoudend 
Volgzaam 
Kritisch 
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egocentrisch en confronterend. Gepeste kinderen, echter, kregen door hun ouders 

lagere scores toegekend voor de dimensie consciëntieusheid en hogere scores voor de 

dimensie neuroticisme. Aangezien het hier over correlaties gaat, is een uitspraak over 

de richting van de causaliteit onmogelijk. Zo is het mogelijk dat kinderen die hoger 

scoren op neuroticisme en daardoor vaker negatief affect uiten, pestgedrag uitlokken 

bij leeftijdsgenoten, maar even goed is het tegenovergestelde mogelijk: het vaker 

gepest worden kan leiden tot het vaker vertonen negatief affect. De associatie tussen 

het gepest worden en consciëntieusheid is minder intuïtief. Bollmer et al. (2006) 

schuiven enkele mogelijkheden naar voor. Zo zou het kunnen dat consciëntieuze 

kinderen, die vastberaden en wilskrachtig overkomen, er beter in slagen om weerstand 

te bieden aan het pestgedrag van leeftijdsgenoten. Een andere mogelijkheid is dat het 

negatieve affect, kenmerkend voor kinderen die hoog scoren op neuroticisme, een 

zekere kwetsbaarheid voor gepest worden creëert, indien het gecombineerd voorkomt 

met een gebrek aan inhibitie, wat kenmerkend is voor kinderen die laag scoren op 

consciëntieusheid. Kinderen die hoog scoren op neuroticisme en laag op 

consciëntieusheid zijn mogelijks minder goed in staat om hun gedrag in een 

conflictsituatie te reguleren waardoor ze op een bepaalde manier gaan reageren die 

de situatie alleen maar verergert. Kinderen die hoger scoorden op consciëntieusheid, 

en daardoor meer vastberaden en doordacht reageren, konden het de pestkop sneller 

vergeven en slaagden er in de negatieve ervaring te relativeren en los te laten. 

Hierdoor werden ze minder vaak tot slachtoffer gemaakt in de toekomst.  

Bollmer et al. konden dus besluiten dat er wel degelijk een relatie is tussen de 

persoonlijkheid van de kinderen en hun rol binnen het pestgebeuren (pesten of gepest 

worden), maar dat deze relatie gemedieerd wordt door de kinderen hun affectieve 

reactie ten aanzien van de gebeurtenis. Deze mediatie was duidelijker voor 

slachtoffers in tegenstelling tot pestkoppen. 

 

Net als Bollmer et al. (2006) lieten zowel Jensen-Campbell et al. (2002) als 

Jensen-Campbell en Malcolm (2007) de persoonlijkheid van kinderen beoordelen door 

hun ouders. Met deze studies werd de rol die persoonlijkheid speelt bij 
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interpersoonlijke relaties tussen leeftijdsgenoten in de kindertijd en de vroege 

adolescentie, benadrukt. De klemtoon werd voornamelijk gelegd op altruïsme en 

consciëntieusheid. Beide persoonlijkheidsdimensies blijken negatief geassocieerd te 

zijn met gepest worden. Kinderen die hoog scoren op altruïsme en consciëntieusheid 

zijn succesvoller in hun vriendschapsrelaties (ze worden sneller aanvaard en hebben 

meer vrienden) en slagen er beter in om pestgedrag te vermijden. Zo staan 

hoogscoorders op altruïsme positiever ten opzichte van anderen en pestkoppen en 

gaan ze dit ook dusdanig communiceren naar hen toe. Ze zullen bijgevolg minder vaak 

het slachtoffer worden van pesterijen aangezien pestkoppen niet geneigd zijn iemand 

te pesten die hen positief benaderd. Daarnaast zijn kinderen die hoog scoren op 

consciëntieusheid beter in staat hun gedrag en emoties te reguleren, wat hen meer 

sociaal competent maakt. Kinderen die eerder laag scoren op altruïsme en 

consciëntieusheid lopen meer risico op pesterijen.  

 

Deze resultaten liggen grotendeels in lijn met de bevindingen van Tani, Greenman, 

Schneider en Fregoso (2003). Zij toonden eveneens aan dat slachtoffers lager scoren 

op altruïsme en consciëntieusheid, naast hun hogere score op neuroticisme. 

Bovendien toonden ze aan dat pestkoppen hoger scoren op extraversie en lager op 

welwillendheid. Daarnaast werden er ook hogere scores op neuroticisme voor 

pestkoppen teruggevonden, echter de evidentie hieromtrent was minder consistent.  

 

Afgaande op vorige studies kunnen we samenvattend stellen dat slachtoffers 

lager scoren op consciëntieusheid en welwillendheid (Jensen-Campbell et al., 2002; 

Jensen-Campbell & Malcolm, 2007; Tani et al., 2003), en hoger scoren op neuroticisme 

(Bollmer et al., 2006; Tani et al., 2003). Pestkoppen vertonen lagere scores op 

welwillendheid en consciëntieusheid (Bollmer et al., 2006). Bijkomend werd er voor 

pestkoppen ook een hogere score op extraversie teruggevonden (Tani et al., 2003).  
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1.3 De verwachting van de leerkracht als een selffulfilling prophecy 

Tijdens de lagere schooljaren hebben leerkrachten een grote invloed op jonge 

kinderen. Op basis van een aantal kindkenmerken gaan leerkrachten zich 

overtuigingen en verwachtingen vormen met betrekking tot de capaciteiten van dat 

kind. Dit werd aangetoond in talloze onderzoeken waaronder ook de studie van 

Hinnant, O’Brien en Ghazarian (2009). Hierin werd aangetoond dat er een significante 

positieve relatie is tussen de sociale vaardigheden van een kind en de verwachtingen 

van een leerkracht op het vlak van lezen en rekenen. Leerkrachten lijken de 

academische capaciteiten van kinderen die doen wat er hen gevraagd wordt, die 

gemakkelijk vrienden maken, die verantwoordelijk overkomen en over voldoende 

zelfcontrole beschikken, te overschatten. Ook persoonlijkheidskenmerken van de 

leerling kunnen de verwachtingen van een leerkracht sturen, zoals aangetoond door 

Alvidrez en Weinstein (1999). In deze studie werd een samenhang gevonden tussen de 

persoonlijkheidskenmerken van het kind met de over – of onderschatting van het IQ 

door de leerkrachten. Leerkrachten zijn meer geneigd om het IQ van kinderen te 

overschatten wanneer deze overkomen als competent, onafhankelijk, assertief en 

interessant. Kinderen die eerder onrijp en onzeker overkomen worden vaak 

onderschat door hun leerkrachten. Het beeld dat leerkrachten zich vormen over de 

persoonlijkheid van hun leerlingen gaat dus gepaard met een over – of onderschatting 

van de schoolse capaciteiten van dat kind.  

 

Onafhankelijk van de accuraatheid van de verwachtingen van de leerkracht ten 

aanzien van hun leerlingen, kunnen deze gaandeweg de vorm aannemen van een 

selffulfilling prophecy. Een selffulfilling prophecy, gedefinieerd door Merton (1948), is 

een situatie waarin overtuigingen of verwachtingen leiden tot hun vervulling. Een 

persoon wordt datgene wat hij of zij verwacht wordt te worden.  

 

Het Pygmalion effect. In 1968 onderzochten Rosenthal en Jacobson dit 

selffulfilling prophecy fenomeen in hun studie ‘Pygmalion in the classroom’. Non-

verbale intelligentietesten werden afgenomen van kinderen uit het lager onderwijs. Dit 
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werd echter niet zo gecommuniceerd naar de leerkrachten toe. De leerkrachten 

kregen te horen dat hun leerlingen een test ondergingen die de bedoeling had 

kinderen te identificeren die een plotse intellectuele spurt zouden ondervinden in het 

opkomende schooljaar. Deze kinderen werden beschreven als ‘bloomers’. Vervolgens 

werden de leerkrachten op de hoogte gebracht van welke leerlingen als ‘bloomers’ uit 

de test kwamen waardoor bij de leerkrachten de verwachting werd gecreëerd dat deze 

kinderen een intellectuele spurt zouden ondergaan. Echter deze ‘bloomers’ werden op 

willekeurig basis geselecteerd. Er was met andere woorden helemaal geen indicatie 

voor een intellectuele spurt en de verwachtingen van de leerkrachten ten opzichte van 

deze ‘bloomers’ waren dus nagenoeg vals. Toch was er een verschil te merken in de 

resultaten op de non-verbale intelligentietest die een jaar later werd afgenomen. In 

vergelijking met de eerste intelligentietest waren de ‘bloomers’ significant meer in IQ-

punten gestegen ten opzichte van de controlegroep. De kinderen van wie de 

leerkrachten verwacht hadden dat ze intellectueel sterk zouden groeien, waren ook 

effectief op intellectueel vlak er sterk op vooruit gegaan, in tegenstelling tot de 

kinderen waarover de leerkrachten geen bijzonder hoge verwachtingen hadden. De 

verwachtingen van de leerkrachten vertaalden zich naar de realiteit. Er was dus sprake 

van een selffulfilling prophecy.  

 

De manier waarop leerkrachten deze verwachtingen communiceren naar de 

desbetreffende leerlingen toe, werd onderzocht door Rosenthal (1973, 1974). Het 

uiteindelijke resultaat van deze studies werd samengevat in de vier factoren theorie. 

De verwachting van de leerkracht wordt gemedieerd doorheen het gedrag van de 

leerkracht ten opzichte van de leerling. Dit mediërend gedrag deelde Rosenthal op in 

vier groepen of factoren. De eerste factor, het affectieve klimaat, gaat terug op het feit 

dat leerkrachten leerlingen, van wie ze hogere verwachtingen hebben, op een meer 

positieve en warme manier benaderen. Deze warmte wordt zowel verbaal als non-

verbaal gecommuniceerd. De tweede factor, de input factor gaat terug op de neiging 

van leerkrachten om de leerlingen van wie ze hoge verwachtingen hebben, 

uitdagender en meer materiaal voor te schotelen. De tendens van de leerkrachten om 
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de leerlingen van wie ze hoge verwachtingen hebben, meer antwoord – en 

reactiemogelijkheden te geven, wordt beschreven onder de output factor (i.e., de 

derde factor). Deze mogelijkheden worden zowel verbaal als non-verbaal aangeboden 

door bijvoorbeeld de leerling meer bedenktijd te geven alvorens ze moeten 

antwoorden. De vierde en laatste factor, feedback, gaat terug op het feit dat 

leerkrachten hun leerlingen, van wie ze hoge verwachtingen hebben, voorzien van 

meer gedifferentieerde feedback. De gegeven feedback is meer relevant en 

gerelateerd aan wat de leerling aanbracht.  

 

Het Golem effect. Naast hoge verwachtingen kunnen leerkrachten ook lage 

verwachtingen hebben met betrekking tot de schoolse vaardigheden van een leerling. 

Deze lage verwachtingen worden opnieuw doorheen het gedrag van de leerkracht 

gecommuniceerd wat er voor zorgt dat de leerling, op wie het gedrag en de 

verwachtingen gericht zijn, minder goed gaat presteren. Deze tegenpool van het 

Pygmalion effect wordt het Golem effect genoemd (Badad, Inbar en Rosenthal, 1982). 

Het introduceren van lage verwachtingen bij leerkrachten is echter niet ethisch 

verantwoord waardoor onderzoek naar het Golem effect, in tegenstelling tot 

onderzoek naar het Pygmalion effect, eerder schaars is. Brophy en Good (1970) 

trachten deze ethische kwestie te omzeilen door leerlingen in te delen in hoge en lage 

verwachtingsgroepen aan de hand van een indeling opgemaakt door de leerkracht zelf. 

Deze studie was opnieuw een bevestiging voor de hypothese dat verwachtingen van 

leerkrachten, zowel hoge als lage, de vorm van een selffulfilling prophecy kunnen 

aannemen. Leerkrachten gaan minder goede prestaties van leerlingen, van wie ze lage 

verwachtingen hebben, sneller aanvaarden, in tegenstelling tot minder goede 

prestaties van leerlingen van wie ze hogere verwachtingen hebben. Ze zijn tevens 

minder geneigd om goede prestaties van de groep leerlingen, van wie ze lage 

verwachtingen hebben, te loven.  

 

Babad, Inbar en Rosenthal (1982) poneren dat het verwachtingseffect 

afhankelijk is van de vooringenomenheid van de leerkrachten. Leerkrachten die snel 
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vooroordelen vormen gaan hun verwachtingen ten aanzien van hun leerlingen op een 

meer duidelijke manier communiceren via hun gedrag, in vergelijking met leerkrachten 

die minder vooringenomen zijn. Vooringenomen leerkrachten behandelen leerlingen 

van wie ze lage verwachtingen hebben op een negatievere manier in vergelijking met 

leerlingen van wie ze hoge verwachtingen hebben. Zo uiten ze meer kritiek ten 

opzichte van deze leerlingen en zijn ze minder vriendelijk tegenover hen. Leerkrachten 

die minder vooringenomen zijn, behandelden hun leerlingen op een meer gelijke 

manier en differentieerden niet of minder in hun gedrag. Louter op responsief vlak was 

er echter ook bij de niet-vooringenomen leerkrachten een verschil te merken tussen 

de lage en de hoge verwachtingsgroep. Leerkrachten over het algemeen, of ze nu 

vooringenomen zijn of niet, geven minder aandacht en aanmoediging aan leerlingen 

van wie ze lage verwachtingen hebben. Zowel de mate van vooringenomenheid als de 

verwachting van de leerkracht had een uitgesproken invloed op de prestaties van de 

leerlingen. Binnen deze studie werd voornamelijk het Golem effect geobserveerd; 

leerlingen van wie de prestaties lager werden ingeschat door hun vooringenomen 

leerkracht, presteerden minder goed in vergelijking met hun klasgenoten.  

 

Het oordeel van de leerkracht ten aanzien van een pestkop of een slachtoffer. 

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten bepaalde individuele verschillen associëren met 

pestkoppen en slachtoffers van pesten (Estell et al., 2009). Meer specifiek beschouwen 

leerkrachten een pestkop of slachtoffer als minder bekwaam op vlak van schoolse 

vaardigheden. Zo worden kinderen met een leerstoornis of met mentale retardatie 

door de leerkracht  sneller gezien als een pestkop of als een slachtoffer. Leerlingen die 

zeer goed presteren op school, die bij de 15% van best presterende kinderen behoren, 

komen het minst in aanmerking voor het  label ‘pestkop’ of ‘slachtoffer’, althans vanuit 

het perspectief van de leerkracht. Op basis van de sociale vaardigheden, worden 

leerlingen die bevriend zijn met agressieve kinderen, sneller beschouwd als 

pestkoppen, terwijl kinderen die meer geïsoleerd hun tijd doorbrengen en dus minder 

vrienden hebben, het label ‘slachtoffer’ meekrijgen.  
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De individuele verschillen waarop leerkrachten zich beroepen om pestkoppen 

en gepeste kinderen van elkaar en van andere leerlingen te onderscheiden, of op basis 

waarvan leerkrachten bepaalde verwachtingen ontwikkelen inzake de intellectuele 

capaciteiten van leerlingen, kunnen duidelijk beschouwd worden binnen het Vijf 

Factoren Model (VFM) van persoonlijkheid. Meer specifiek kan het gebrek aan sociale 

vaardigheden (i.e., het geïsoleerd hun tijd doorbrengen en minder vrienden hebben) 

waarop leerkrachten zich baseren om leerlingen in te delen in de categorie 

‘slachtoffer’ ( Estell et al., 2009) gelinkt worden aan lage scores op het domein 

‘extraversie’. Laagscoorders op dit domein (i.e., introverten) gaan niet actief op zoek 

naar nieuwe contacten en hebben het moeilijk om opgenomen te worden in een 

vriendengroep. Wanneer we dit terugkoppelen naar de bevindingen van Estell et al. 

(2009) zouden we kunnen stellen dat leerkrachten introverte leerlingen eerder 

categoriseren als een slachtoffer van pesterijen. Daarnaast blijken leerkrachten de 

academische capaciteiten van kinderen die doen wat er hen gevraagd wordt, die 

verantwoordelijk overkomen en over voldoende zelfcontrole beschikken, te 

overschatten (Hinnant et al., 2009). Binnen het VFM kunnen we deze eigenschappen 

kaderen binnen de domeinen ‘welwillendheid’ en ‘consciëntieusheid’. Kinderen die 

makkelijk handelbaar zijn en die doen wat er hen opgedragen wordt, scoren hoog op 

het domein ‘welwillendheid’. Hoogscoorders op consciëntieusheid gaan 

geconcentreerd, planmatig en ordelijk te werk, zijn niet snel afgeleid en werken een 

taak nauwgezet af. Teruggekoppeld aan de bevindingen van Hinnant et al. (2009), 

kunnen we dus veronderstellen dat leerkrachten de academische capaciteiten van 

kinderen die hoog scoren op welwillendheid en consciëntieusheid, hoger gaan 

inschatten. Alvirez en Weinstein toonden aan dat leerkrachten meer geneigd zijn om 

het IQ van kinderen te overschatten wanneer deze overkomen als competent, 

onafhankelijk, assertief en interessant. Toegepast op het VFM zijn dat die kinderen die 

hoog scoren op vindingrijkheid en extraversie, en laag op neuroticisme. Kinderen die 

eerder onrijp en onzeker overkomen, en volgens het VFM dus hoger scoren op 

neuroticisme, worden vaak onderschat door hun leerkrachten.  
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Wanneer leerkrachten in de klas of op de speelplaats getuige zijn van 

pestgedrag dan gaan ze op basis van deze observaties bepaalde 

persoonlijkheidseigenschappen toeschrijven aan de pestkop en het slachtoffer (i.e. 

stereotype persoonlijkheid). Deze persoonlijkheidseigenschappen gaan ze op hun 

beurt linken aan bepaalde verwachtingen betreffende de intellectuele capaciteiten van 

het kind. Doorheen het gedrag van de leerkrachten kunnen deze verwachtingen zich 

ontplooien tot selffulfilling prophecies. Leerkrachten gaan zich, conform hun 

verwachtingen gebaseerd op de geïnterpreteerde persoonlijkheid van die kinderen, op 

een welbepaalde manier gedragen tegenover pestkoppen en slachtoffers. Deze 

specifieke benadering kan op zijn beurt een weerslag hebben op de schoolresultaten 

van pestkoppen en slachtoffers waardoor we dus kunnen spreken van een Pygmalion 

of Golem effect, afhankelijk van de aard van de verwachtingen. Of de stereotype 

persoonlijkheid van een pestkop of een slachtoffer, vanuit het oogpunt van een 

leerkracht, beantwoordt aan de werkelijke persoonlijkheid van een pestkop of een 

slachtoffer, is tot op heden nog een groot vraagteken. Dit is een zeer vernieuwend 

onderwerp binnen de wetenschappelijke literatuur en documentatie hieromtrent is tot 

zover afwezig. Met de huidige studie willen we onderzoeken in welke mate de 

persoonlijkheidskenmerken die leerkrachten aan pestkoppen of slachtoffers 

toeschrijven, stroken met de realiteit.  

 

1.4 Onderzoeksvragen en hypotheses 

Met deze studie zou ik graag drie zaken willen onderzoeken. Op de eerste 

plaats wil ik nagaan of pestkoppen, slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij 

het pesten, verschillen van elkaar in termen van persoonlijkheid op de vijf 

persoonlijkheidsdomeinen (neuroticisme, extraversie, vindingrijkheid, welwillendheid 

en consciëntieusheid). Op basis van voorgaand onderzoek verwacht ik voor zowel een 

pestkop als een slachtoffer lagere scores op welwillendheid en consciëntieusheid  

terug te vinden in vergelijking met kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. 

Bovendien verwacht ik hogere scores op extraversie voor een pestkop en hogere 

scores op neuroticisme voor slachtoffers.  
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Daarnaast zou ik willen nagaan in welke mate de prototypische persoonlijkheid 

van pestkoppen en slachtoffers, beoordeeld door lagere schoolleerkrachten, 

overeenstemt met de empirisch geobserveerde persoonlijkheid van pestkoppen en 

slachtoffers uit de lagere school op vlak van de vijf persoonlijkheidsdomeinen. Uit 

reeds gevoerde onderzoeken kunnen we onder andere besluiten dat leerkrachten 

pestkoppen en slachtoffers beschouwen als minder schools - en sociaal vaardig (Estell 

et al., 2009).  Meer specifiek zouden introverte leerlingen, die niet gauw op zoek gaan 

naar nieuwe contacten, sneller gezien worden als een slachtoffer van pesterijen door 

hun leerkracht.  

 

Bijkomend zou ik willen nagaan of de stereotype persoonlijkheid van een 

pestkop en een slachtoffer anders beoordeeld wordt door leerkrachten naargelang 

hun geslacht, leeftijd en het aantal jaren werkervaring. 
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2. Methode 

2.1. Participanten en procedure 

Om een antwoord te kunnen bieden op de drie bovenvermelde 

onderzoeksvragen werd er gebruik gemaakt van twee verschillende steekproeven.  

 

Steekproef 1. Om zicht te krijgen op individuele verschillen van pestkoppen en 

slachtoffers vanuit een VFM structuur, werden verschillende scholen uit het 

basisonderwijs in Vlaanderen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. De 

volledige steekproef bestond uit 660 leerlingen (51% meisjes, gemiddelde leeftijd = 

10.98, SD = 0.62) uit het vijfde of het zede leerjaar.  

 

Alvorens de vragenlijsten overhandigd werden, werd er telefonisch contact 

opgenomen met de directie van de lagere school waar de kinderen schoollopen. Indien 

de directie akkoord ging met deelname aan het onderzoek, werd er een afspraak 

gemaakt om het onderzoek verder toe te lichten en de vragenlijsten te overhandigen. 

Enveloppen met daar in twee informatiebrieven (één gericht naar het kind en één 

gericht naar de ouders), twee geïnformeerde toestemmingen (één voor het kind en 

één voor de ouders), een infofiche (die ingevuld werd door een ouder), vragenlijsten 

voor het kind en een persoonlijkheidsvragenlijst voor de moeder, werden vervolgens 

verdeeld over de leerlingen. De kinderen kregen de instructie om de vragenlijsten in te 

vullen zonder hulp van hun ouders (en vice versa), zodoende onafhankelijke 

beoordelingen te bekomen. Ingevulde vragenlijsten werden in een gesloten enveloppe 

teruggebracht naar de klas. Eveneens werd er aan de leerkracht gevraagd om de 

frequentie van pesten en gepest worden voor elke leerling van de klas te evalueren.  

 

De verzamelde gegevens werden vertrouwelijk verwerkt en dienden enkel voor 

wetenschappelijke doeleinden. De gegevens werden onder geen enkel beding 

doorgegeven aan derden. De ouders en de kinderen werden hier van op de hoogte 

gebracht. De geïnformeerde toestemming werd door alle moeders en kinderen 

ingevuld teruggestuurd. 
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Steekproef 2. Om zicht te krijgen op hoe leerkrachten uit het lager onderwijs 

de persoonlijkheid, in termen van het VFM, van een typische pestkop of een typisch 

slachtoffer inschatten, werden 72 leerkrachten (77.5% vrouw, gemiddelde leeftijd = 

38.55, SD = 11.63) uit het lager onderwijs gevraagd om de prototypische 

persoonlijkheid van een  typische pestkop en een typisch slachtoffer te evalueren. De 

leerkrachten gaven les in het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar. Het aantal 

jaren werkervaring van de leerkrachten varieert van 1 tot en met 40 jaar ervaring. De 

leerkrachten werden allen gerekruteerd uit lagere scholen gelegen in Vlaanderen.  

 

Alvorens de vragenlijsten overhandigd werden aan de leerkrachten, werd er 

telefonisch contact opgenomen met de directie van de lagere school waar deze 

leerkrachten werkzaam zijn. Indien de directie akkoord ging met deelname aan het 

onderzoek, werd er een afspraak gemaakt om het onderzoek verder toe te lichten en 

de vragenlijsten te overhandigen. De directie zorgde ervoor dat de enveloppen met 

daarin een informatiebrief, een infofiche en de twee persoonlijkheidsvragenlijsten 

(één betreffende een prototypische pestkop en één betreffende een prototypisch 

slachtoffer), de leerkrachten bereikten. De leerkrachten kregen twee weken tijd om de 

vragenlijsten in te vullen. Daarna brachten de leerkrachten de vragenlijsten in gesloten 

omslag terug naar de school, waar deze dan ook opgehaald werden door de 

onderzoeker.  

 

De verzamelde gegevens werden vertrouwelijk verwerkt en dienden enkel voor 

wetenschappelijke doeleinden. De gegevens werden onder geen enkel beding 

doorgegeven aan derden. De leerkrachten werden hier van op de hoogte gebracht. De 

geïnformeerde toestemming werd door alle leerkrachten ingevuld teruggestuurd. 

 

2.3. Instrumenten 

Persoonlijkheid. In beide steekproeven werd de persoonlijkheid van de 

kinderen gemeten met de Hierarchical Personality Inventory for Children (HiPIC; 

Mervielde, De Fruyt & De Clercq, 2010). In steekproef 1 werd de persoonlijkheid van 
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de deelnemers door hun moeder beoordeeld. In steekproef 2 vulden de leerkrachten 

de HiPIC in over een ‘typische’ pestkop en een ‘typisch’ slachtoffer. Deze vragenlijst is 

gebaseerd op internationaal onderzoek naar de structuur en onderliggende dimensies 

van vrije beschrijvingen van ouders over de persoonlijkheid van hun kinderen. De HiPIC 

is bedoeld om de persoonlijkheid van kinderen tussen 6 en 12 jaar te onderzoeken aan 

de hand van 144 items teruggaande op 18 facetten die hiërarchisch gestructureerd zijn 

onder 5 persoonlijkheidsdimensies: vindingrijkheid, consciëntieusheid, extraversie, 

welwillendheid en neuroticisme (i.e. de tegenpool van emotionele stabiliteit). Zoals 

eerder vermeld vertonen deze 5 dimensies een goede conceptuele en empirische 

correspondentie met de dimensies uit het Vijf Factoren Model (VFM), i.e. openheid, 

consciëntieusheid, extraversie, altruïsme en neuroticisme (De Fruyt, Mervielde, 

Hoekstra & Rolland, 2000). De antwoorden op de items worden aangeduid op een 5-

punt Likert schaal, gaande van 1, ‘nauwelijks kenmerkend’, tot en met 5, ‘heel 

kenmerkend’. 

 

De interne consistentie voor deze vragenlijst  varieerde van 0.72 

(Vindingrijkheid) tot 0.85 (Consciëntieusheid) en van 0.66 (Neuroticisme) tot 0.87 

(Vindingrijkheid) binnen steekproef 1 en steekproef 2 respectievelijk.   

 

Pestkop/Slachtoffer. Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden 

moeten we achterhalen tot welke groep (pestkop, slachtoffer of niet betrokken) de 

leerlingen uit de eerste steekproef behoren. Dit gebeurde aan de hand van twee 

vragen. De eerste vraag onderzocht of het kind al dan niet andere kinderen pest, de 

tweede vraag was gericht op het al dan niet gepest worden van het kind. Zowel het 

kind, de leerkracht als de ouders beantwoordden deze vragen waarbij de frequentie 

van het pestgedrag werd beoordeeld op een schaal gaande van 0 tot 2. Wanneer er 

geen sprake was van pestgedrag, werd een nul-score toebedeeld; indien pestgedrag 

zich soms voordeed, kreeg dit de score “1”; wanneer het pestgedrag zich frequent tot 

dagelijks voordeed, werd dit met een “2” gescoord. De ouders kregen de 

corresponderende items van de Child Behavior Checklist voorgeschoteld (Verhulst, Van 
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der Ende, & Koot, 1996); leerkrachten werden gevraagd hoe vaak het kind anderen 

pest of het slachtoffer wordt van pesterijen; leerlingen werden gevraagd hoe vaak ze 

anderen pesten of het slachtoffer worden van pesterijen op school of op de weg naar 

school gedurende het huidige schooljaar.  

 

Olweus’ (1993) definitie van pestgedrag werd gebruikt om pestproblemen te 

definiëren naar de beoordelaars toe. Aangezien Olweus pesten karakteriseert als een 

herhaalde, niet sporadische actie, werden de analyses uitsluitend uitgevoerd op deze 

kinderen die als frequente pestkoppen en slachtoffers naar voor kwamen over de 

beoordelaars heen. Kinderen werden geclassificeerd als ‘slachtoffer’ indien zij zelf, de 

moeder of de leerkracht aangaven dat het kind gepest werd op een frequente tot 

dagelijkse basis (i.e., score 2). Kinderen die door zichzelf, hun moeder of hun leerkracht 

gezien werden als iemand die anderen pest op een frequente tot dagelijkse basis (i.e., 

score 2), werden geclassificeerd als ‘pestkop’. Kinderen die helemaal niet betrokken 

zijn bij het pesten en die dus door zowel zichzelf, hun moeder als hun leerkracht een 

nul-score toebedeeld kregen, werden geclassificeerd als ‘niet betrokken’. Deze laatste 

groep werd gebruikt als controlegroep. Van de 660 kinderen werd 27% geclassificeerd 

als ‘niet betrokken’ (n = 178), 6.8% werd onderverdeeld als ‘pestkop’ (n = 45) en 10.2% 

werd geclassificeerd als ‘slachtoffer’ (n = 67). Een restcategorie (56%), met kinderen 

die niet behoren tot de voorgaande drie groepen, werd niet betrokken in de huidige 

studie. De beschrijvende statistieken voor de drie groepen worden gepresenteerd in 

Tabel 2.  

 

Persoonlijke gegevens. Naast de 2 HiPIC’s werd er aan de leerkrachten uit 

steekproef 2 gevraagd om ook nog een korte infofiche in te vullen waarin enkele 

persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, geslacht en het aantal jaren 

werkervaring binnen de schoolcontext, werden bevraagd. Zo kon er een antwoord 

geboden worden op de derde onderzoeksvraag.  
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Tabel 2 

Beschrijvende Statistieken voor Niet Betrokken Kinderen (n = 178), Pestkoppen (n = 45) 

en Slachtoffers (n = 67).  

Variabele  Niet Betrokken Pestkoppen Slachtoffers Statistiek 

Leeftijd, M (SD)   10.93 (.60) 11.04 (.51) 10.90 (.66) F = 1.77, df = 3,  n.s. 

Geslacht, % girls   65.20 44.40 53.70 χ(3) = 10.97, p = .012 

 

2.4. Statistische analyses 

Om een antwoord te kunnen bieden op de drie onderzoeksvragen werd er 

gebruik gemaakt van univariate variantie-analyses (ANOVA’s), uitgevoerd in het 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Als afhankelijke variabele werd telkens de 

score op een afzonderlijk persoonlijkheidsdomein genomen. De onafhankelijke 

variabelen die ingevoerd werden, waren afhankelijk van de onderzoeksvraag. Zo werd 

onder andere het effect van de factoren ‘groep’ (pestkoppen vs. slachtoffers), 

‘beoordeling’ (empirische vs. prototypische beoordeling), ‘leeftijd van de leerkracht’, 

‘geslacht van de leerkracht’ en ‘aantal jaren werkervaring van de leerkracht’ op de 

persoonlijkheidsscores onderzocht. Ook eventuele interactie-effecten werden onder 

de loep genomen om na te gaan of het effect van de ene onafhankelijke variabele 

afhankelijk is van het effect van een andere onafhankelijke variabele. 
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3. Resultaten 

3.1. Onderzoeksvraag 1: Op welke manier verschillen pestkoppen, slachtoffers en 

kinderen die niet betrokken zijn bij pesten van elkaar met betrekking tot de 

empirisch geobserveerde persoonlijkheid? 

Gebruikmakend van de eerste steekproef werd er onderzocht of pestkoppen, 

slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten (controlegroep) 

verschillen van elkaar in termen van persoonlijkheid op de vijf  

persoonlijkheidsdimensies (i.e., neuroticisme, extraversie, vindingrijkheid, 

welwillendheid en consciëntieusheid). Hiervoor werden in totaal vijf ANOVA’s 

uitgevoerd, één voor elke persoonlijkheidsdimensie. Binnen elk van deze vijf ANOVA’s 

werd ‘groep’ als enige predicor ingevoerd. Deze ‘groep’ factor omvat 3 categorieën: 

pestkoppen, slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten 

(controlegroep). Een samenvatting van de resultaten wordt gepresenteerd in Tabel 3. 

De gemiddelde domeinscores per groep vindt men terug in Tabel 4. 

 

Voor neuroticisme, welwillendheid en consciëntieusheid was het effect van 

‘groep’ significant, F(2,287) = 15.50, p = 0.000; F(2,287) = 14.65, p = 0.000 en F(2,287) = 

11.04, p = 0.000 respectievelijk (zie Tabel 3). Er is dus een significant verschil te merken 

tussen pestkoppen, slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten met 

betrekking tot de score voor neuroticisme, welwillendheid en consciëntieusheid. 

Bonferroni gecorrigeerde post-hoc toetsen toonden aan dat slachtoffers significant 

hoger scoren op neuroticisme, in vergelijking met pestkoppen en kinderen die niet 

betrokken zijn bij het pesten. Er werd geen significant verschil gevonden voor 

neuroticisme tussen pestkoppen en de controlegroep (Tabel 4). Verder bleken zowel 

pestkoppen als slachtoffers significant lager te scoren op welwillendheid, dan kinderen 

die niet betrokken zijn bij pesten. Pestkoppen en slachtoffers hadden geen significant 

verschillende score voor welwillendheid. Tot slot toonden de post-hoc toetsen aan dat 

pestkoppen en slachtoffers een significante lagere score hadden op consciëntieusheid, 

in vergelijking met kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. Er werd geen 
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significant verschil gevonden tussen pestkoppen en slachtoffers onderling met 

betrekking tot de score op consciëntieusheid (zie Tabel 4).  

 

Pesters, slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten 

verschilden niet significant van elkaar met betrekking tot extraversie en 

vindingrijkheid: F(2,287) = 0.94, p = 0.391 en F(2,287) = 1.64, p = 0.197 respectievelijk 

(zie Tabel 3).  

 

Tabel 3 

Univariate ANOVA met de Persoonlijkheidsdomeinen als Afhankelijke Variabelen en 

Groep  als Factor. 

*Significant effect bij p<0.05 

 

Tabel 4 

Gemiddelde HiPIC Domein Scores en Standaard Deviaties voor Effectieve Pestkoppen en 

Slachtoffers.  

  Pestkoppen   Slachtoffers   Controle  

  M (SD) N  M (SD) N  M (SD) N 

N  42.73 (10.43)a 45  50.30 (8.43)ab 67  43.04 (9.54)b 178 

E  115.24 (14.38) 45  111.76 (15.81) 67  112.07 (14.38) 178 

V  88.78 (12.61) 45  86.85 (11.85) 67  89.94 (11.87) 178 

W  137.20 (15.61)a 45  137.94 (19.10)b 67  148.65 (16.29)ab 178 

C  104.87 (15.09)a 45  100.58 (17.77)b 67  112.02 (18.39)ab 178 
a 

Significant verschillende gemiddelden na Bonferroni corrective. 
b Significant verschillende gemiddelden na Bonferroni corrective. 
 

 

 

 

Domein 

Groep 

df1 df2 F p 

N 2 287 15.50 0.000* 

E 2 287 0.94 0.391 

V 2 287 1.64 0.197 

W 2 287 14.65 0.000* 

C 2 287 11.04 0.000* 
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3.2. Onderzoeksvraag 2: In welke mate stemt de prototypische persoonlijkheid van 

pestkoppen en slachtoffers overeen met de empirisch geobserveerde 

persoonlijkheid van pestkoppen en slachtoffers?  

Om te onderzoeken in welke mate de prototypische beoordelingen van 

leerkrachten met betrekking tot de persoonlijkheid van pestkoppen en slachtoffers 

stroken met de realiteit (i.e., de bevindingen uit onderzoeksvraag 1) werd er gebruik 

gemaakt van steekproef 1 en 2. Meer specifiek werden er vijf ANOVA’s uitgevoerd, 

waarbij telkens één van de vijf persoonlijkheidsdomeinen (i.e., neuroticisme, 

extraversie, vindingrijkheid, welwillendheid en consciëntieusheid) als afhankelijke 

variabele beschouwd werd. In elke ANOVA werden de factoren ‘groep’ en 

‘beoordeling’ ingebracht. De ‘groep’ factor omvat twee categorieën; pestkoppen en 

slachtoffers. De factor ‘beoordeling’ deelt persoonlijkheidsbeoordelingen op in 

effectieve en prototypische beoordelingen. Bovendien werd de interactie tussen beide 

factoren ook in elke ANOVA opgenomen. Zo kunnen we nagaan of de similariteit of 

discrepantie tussen empirische en prototypische persoonlijkheidsscores significant 

verschillend is voor pestkoppen of slachtoffers. 

 

Om de interactie – en hoofdeffecten beter te kunnen interpreteren werd er 

voor elk persoonlijkheidsdomein afzonderlijk een figuur uitgetekend. Indien het 

interactie-effect significant is, gaan we enkel over tot de interpretatie van de 

hoofdeffecten indien deze eenduidig te interpreteren zijn.  

 

Voor neuroticisme zien we dat er een significant interactie-effect is tussen 

‘beoordeling’ en ‘groep’, F(1, 217) = 28.25, p = 0.00 (zie Tabel 5). Meer specifiek zien 

we dat leerkrachten de score voor neuroticisme overschatten, maar dan enkel voor 

slachtoffers en niet voor pestkoppen (zie Figuur 1 & Tabel 6). Voor pestkoppen lijken 

ze de score voor neuroticisme goed te kunnen inschatten. Naast dit interactie-effect 

wijzen de resultaten ook op een duidelijk hoofdeffect van ‘groep’. Meer specifiek zien 

we dat slachtoffers over het algemeen, over de beoordelingen heen, toch hoger scoren 

dan pestkoppen (zie Figuur 1 & Tabel 6).   
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Figuur 1. Gemiddelde scores op neuroticisme voor pestkoppen en slachtoffers volgens 

een prototypische en effectieve beoordeling.  

 

Ook het interactie-effect tussen ‘beoordeling’ en ‘groep’ op vlak van extraversie 

blijkt significant te zijn, F(1, 214) = 53.97, p = 0.00 (zie Tabel 5). Leerkrachten 

onderschatten de score voor extraversie bij zowel pestkoppen als slachtoffers, echter 

de onderschatting voor slachtoffers is meer uitgesproken dan voor pestkoppen (zie 

Figuur 2 & Tabel 6). Aan de hand van deze figuur zien we dat we de effecten van 

‘groep’ en ‘beoordeling’, ondanks de significante interactie, toch eenduidig kunnen 

interpreteren. Meer specifiek behalen slachtoffers, over de beoordelingen heen, een 

lagere score op extraversie dan pestkoppen. Daartegenover tonen de resultaten aan 

dat de scores op extraversie van pestkoppen en slachtoffers volgens een empirische 

beoordeling systematisch hoger liggen dan volgens een prototypische beoordeling. 
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Figuur 2. Gemiddelde scores op extraversie voor pestkoppen en slachtoffers volgens 

een prototypische en effectieve beoordeling.  

 

Het interactie-effect tussen ‘groep’ en ‘beoordeling’ was ook voor 

welwillendheid significant, F(1, 216) = 123.66, p = 0.000 (zie Tabel 5). Leerkrachten 

slagen er in om de welwillendheid van een slachtoffer nagenoeg correct in te schatten, 

echter de welwillendheid van een pester wordt substantieel onderschat (zie Figuur 3 & 

Tabel 6). De hoofdeffecten van de twee factoren ‘groep’ en ‘beoordeling’ kunnen we 

niet eenduidig interpreteren.  

 

Figuur 3. Gemiddelde scores op welwillendheid voor pestkoppen en slachtoffers 

volgens een prototypische en effectieve beoordeling.  
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Voor consciëntieusheid werd er eveneens een significante interactie gevonden 

tussen ‘groep’ en ‘beoordeling’, F(1, 212) = 24.76, p = 0.000 (zie Tabel 5). De 

consciëntieusheid van pestkoppen wordt door leerkrachten enorm onderschat, terwijl 

ze de consciëntieusheid van slachtoffers eerder wat gaan overschatten (zie Figuur 4 & 

Tabel 6). De hoofdeffecten van ‘groep’ en ‘beoordeling’ kunnen niet eenduidig 

geïnterpreteerd worden.  

 

Figuur 4. Gemiddelde scores op consciëntieusheid voor pestkoppen en slachtoffers 

volgens een prototypische en effectieve beoordeling.  

 

Op vlak van vindingrijkheid werd er geen significant interactie-effect gevonden 

tussen de factoren ‘beoordeling’ en ‘groep’, F(1, 213) = 0.00, p = 0.96. Echter, beide 

hoofdeffecten werden wel significant bevonden, F(1, 213) = 104.92, p = 0.000 en F(1, 

213) = 10.11, p = 0.002 voor ‘beoordeling’ en ‘groep’ respectievelijk (zie Tabel 5). Uit 

Figuur 5 en Tabel 6 kunnen we opmaken dat pestkoppen, over de beoordeling heen, 

een hogere score hebben op vindingrijkheid dan slachtoffers. Voor de factor 

‘beoordeling’ zien we dat de score op vindingrijkheid volgens een empirische 

beoordeling hoger ligt dan volgens een prototypische beoordeling, onafhankelijk van 

de groep waartoe het kind behoort. 
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Figuur 5. Gemiddelde scores op vindingrijkheid voor pestkoppen en slachtoffers 

volgens een prototypische en effectieve beoordeling.  
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Tabel 5 

Univariate ANOVA met de Persoonlijkheidsdomeinen als Afhankelijke Variabelen en Groep, Beoordeling en Groep x  

Beoordeling als Factoren.  

 

 

 

 

 

 

*Significant effect bij p<0.05 

Tabel 6 

Gemiddelde HiPIC Domein Scores en Standaard Deviaties voor Effectieve en Prototypische Pestkoppen en Slachtoffers  

  

 

 

 

 

 
a 

Significant verschillende gemiddelden na Bonferroni corrective. 
b Significant verschillende gemiddelden na Bonferroni corrective. 

Domein 

Groep  Beoordeling  Groep x Beoordeling 

df1 df2 F p  df1 df2 F p  df1 df2 F p 

N 1 217 137.46 0.000*  1 217 22.20 0.000*  1 217 28.25 0.000* 

E 1 214 117.49 0.000*  1 214 149.92 0.000*  1 214 53.97 0.000* 

V 1 213 10.11 0.002*  2 213 104.92 0.000*  1 213 0.00 0.963 

W 1 216 119.61 0.000*  1 216 126.38 0.000*  1 216 123.66 0.000* 

C 1 212 2.31 0.130  1 212 15.36 0.000*  1 212 24.76 0.000* 

HiPIC 

domein 

Effectieve scores  Prototypische scores 

Pestkoppen   Slachtoffers   Controle   Pestkoppen   Slachtoffers  

M (SD) N  M (SD) N  M (SD) N  M (SD) N  M (SD) N 

N  42.73 (10.43)a 45  50.30 (8.43)ab 67  43.04 (9.54)b 178  42.18 (7.70) 57  61.59 (7.22) 66 

E  115.24 (14.38) 45  111.76 (15.81) 67  112.07 (14.38) 178  106.30 (14.98) 61  71.53 (11.44) 59 

V  88.78 (12.61) 45  86.85 (11.85) 67  89.94 (11.87) 178  72.52 (11.96) 56  67.59 (11.45) 63 

W  137.20 (15.61)a 45  137.94 (19.10)b 67  148.65 (16.29)ab 178  84.37 (17.93) 62  136.72 (16.31) 60 

C  104.87 (15.09)a 45  100.58 (17.77)
b 

67  112.02 (18.39)ab 178  88.17 (11.16) 59  100.73 (13.18) 59 
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3.3. Onderzoeksvraag 3: Wat is het effect van leeftijd, geslacht en het aantal jaren 

werkervaring van leerkrachten op hun prototypische 

persoonlijkheidsbeoordelingen van pestkoppen en slachtoffers?  

De laatste onderzoeksvraag gaat na of de prototypische 

persoonlijkheidsbeoordeling van leerkrachten over een typische pestkop en een 

typisch slachtoffer verschillen naargelang het geslacht, de leeftijd en het aantal jaren 

werkervaring van de leerkracht. Voor deze onderzoeksvraag werd er enkel gebruik 

gemaakt van de tweede steekproef.  

 

Om dit te kunnen onderzoeken werden er zowel voor de groep pestkoppen als 

voor de groep slachtoffers vijf ANOVA’s uitgevoerd met telkens  het 

persoonlijkheidsdomein (i.e., neuroticisme, extraversie, vindingrijkheid, 

welwillendheid en consciëntieusheid) als onafhankelijke variabele en de leeftijd, het 

geslacht en het aantal jaren werkervaring van de leerkracht als afhankelijke variabelen.  

 

Leeftijd. Er werd een significante positieve samenhang gevonden tussen de 

leeftijd van leerkrachten en hun beoordeling van extraversie ( = 1.55) en 

vindingrijkheid ( = 1.79) van een prototypische pestkop. F(1, 54) = 6.90, p = 0.011 en 

F(1, 49) = 13.26, p = 0.001, voor extraversie en vindingrijkheid respectievelijk. Er werd 

een negatieve relatie gevonden tussen de leeftijd van de leerkracht en hun 

beoordeling van neuroticisme ( = - 0.72); F(1, 51) = 5.67, p = 0.021. Dus hoe ouder 

leerkrachten zijn, hoe extraverter, vindingrijker en emotioneel stabieler (i.e. inverse 

van neuroticisme) ze pestkoppen inschatten. Er werd echter geen associatie gevonden 

tussen de scores op welwillendheid en consciëntieusheid van een prototypische 

pestkop en de leeftijd van de leerkrachten, F(1, 55) = 0.30, p = 0.587 en F(1, 52) = 0.03, 

p = 0.867 voor welwillendheid en consciëntieusheid respectievelijk (zie Tabel 7).  

 

Voor wat betreft de prototypische persoonlijkheid van een slachtoffer werd er 

louter tussen de score op neuroticisme en de leeftijd van de leerkracht een samenhang 

gevonden, F(1,59) = 5.47, p = 0.023. Meer specifiek blijken leerkrachten een 
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prototypisch slachtoffer als neurotischer in te schatten naarmate ze ouder zijn ( = 

0.63). Met betrekking tot extraversie, vindingrijkheid, welwillendheid en 

consciëntieusheid werd er geen samenhang gevonden met de leeftijd van de 

leerkracht, F(1, 52) = 2. 68, p = 0.108; F(1, 56) = 1.51, p = 0.224; F(1, 53) = 0.97, p = 

0.329 en F(1, 52) = 0.05, p = 0.828 respectievelijk (zie Tabel 8).  

 

Aantal jaren werkervaring.  Voor prototypische pesters werd er een significant 

hoofdeffect gevonden van het aantal jaren werkervaring van de leerkracht op de 

scores voor neuroticisme, extraversie en vindingrijkheid; F(1, 51) = 8.38, p = 0.006; F(1, 

54) = 7.49, p = 0.008 en F(1, 49) = 15.74, p = 0.000, voor neuroticisme, extraversie en 

vindingrijkheid respectievelijk. Meer specifiek blijken leerkrachten, naarmate ze meer 

jaren werkervaring hebben binnen de schoolcontext, pestkoppen als minder extravert 

en vindingrijk in te schatten ( = - 1.58 en  = - 1.93 respectievelijk). Voor neuroticisme 

werd een positieve samenhang teruggevonden ( = 0.85); hoe meer werkervaring een 

leerkracht heeft, hoe neurotischer hij of zij een prototypische pestkop inschat. Er werd 

geen associatie gevonden tussen het aantal jaren werkervaring en de score voor 

welwillendheid en consciëntieusheid die leerkrachten toeschrijven aan een 

prototypische pestkop, F(1, 55) = 0.03, p = 0.860 en F(1, 52) = 000, p = 0.950 

respectievelijk (zie Tabel 7).  

 

Voor de slachtoffers werd er enkel een hoofdeffect gevonden van het aantal 

jaren werkervaring op neuroticisme, F(1, 59) = 6.04, p = 0.017. De samenhang tussen 

het aantal jaren werkervaring van de leerkracht en hun beoordeling van het 

neuroticisme van een prototypisch slachtoffer is negatief, ( = - 0.65); hoe meer 

werkervaring een leerkracht heeft, hoe emotioneel stabieler hij een prototypisch 

slachtoffer inschat. Op vlak van de andere persoonlijkheidsdomeinen werd er geen 

verband gevonden met het aantal jaren werkervaring, F(1, 52) = 2.56, p = 0.116; F(1, 

56) = 1.47, p = 0.231; F(1, 53) = 1.97, p = 0.166 en F(1, 52) = 0.04, p = 0.848 voor 

extraversie, vindingrijkheid, welwillendheid en consciëntieusheid respectievelijk (zie 

Tabel 8).  
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Geslacht. Wat betreft een prototypische pestkop werd er enkel een samenhang 

gevonden tussen welwillendheid en het geslacht van de leerkracht, F(1,55) = 4.82, p = 

0.032 (zie Tabel 7). Wanneer we dit verband naderbij bekijken, zien we dat mannen de 

welwillendheid van een pestkop significant hoger inschatten dan vrouwen (zie Tabel 

9). Op vlak van de andere persoonlijkheidsdomeinen werd er geen associatie gevonden 

met het geslacht van de leerkracht, F(1,51) = 1.59, p = 0.214; F(1,54) = 0.02, p = 0.901; 

F(1,49) = 0.22, p = 0.644 en F(1,52) = 1.38, p = 0.246 voor neuroticisme, extraversie, 

vindingrijkheid en consciëntieusheid respectievelijk (zie Tabel 7).  

 

Voor de prototypische slachtoffers werd er een samenhang gevonden tussen 

het geslacht van de leerkracht met hun beoordeling van een slachtoffer op 

neuroticisme en consciëntieusheid, F(1,59) = 1.54, p = 0.037 en F(1,52) = 4.41, p = 

0.041 respectievelijk (zie Tabel 8). Vrouwen schatten het neuroticisme en de 

consciëntieusheid van een prototypisch slachtoffer hoger in dan mannen (zie Tabel 9). 

Op vlak van extraversie, vindingrijkheid en welwillendheid werd er geen verband 

gevonden met het geslacht van de leerkracht, F(1,52) = 0.19, p = 0.663, F(1,56) = 0.69, 

p = 0.410 en F(1,53) = 1.12, p = 0.295 respectievelijk (zie Tabel 8).  
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Tabel 7 

Univariate ANOVA met de Persoonlijkheidsdomeinen van Prototypische Pestkoppen als Afhankelijke variabelen en Leeftijd, Werkervaring 

en Geslacht als Factoren. 

 

 

 

 

 

*Significant effect bij p<0.05 

Tabel 8 

Univariate ANOVA met de Persoonlijkheidsdomeinen van Prototypische Slachtoffers als Afhankelijke variabelen en Leeftijd, Werkervaring  
en Geslacht als Factoren. 

 

 

 

 

 
*Significant effect bij p<0.05

Domein 

Leeftijd  Werkervaring  Geslacht 

df1 df2 F  p  df1 df2 F  p  df1 df2 F p 

N 1 51 5.76 -0.72 0.021*  1 51 8.38 0.85 0.006*  1 51 1.59 0.214 

E 1 54 6.90 1.55 0.011*  1 54 7.49 -1.58 0.008*  1 54 0.02 0.901 

V 1 49 13.26 1.79 0.001*  2 49 15.74 -1.93 0.000*  1 49 0.216 0.644 

W 1 55 0.30 -0.39 0.587  1 55 0.03 0.12 0.860  1 55 4.82 0.032* 

C 1 52 0.03 -0.08 0.867  1 52 0.00 -0.03 0.950  1 52 1.38 0.246 

Domein 

Leeftijd  Werkervaring  Geslacht 

df1 df2 F  p  df1 df2 F  p  df1 df2 F p 

N 1 59 5.47 0.63 0.023*  1 59 6.04 -0.66 0.017*  1 59 4.54 0.037* 

E 1 52 2.68 -0.84 0.108  1 52 2.56 0.83 0.116  1 52 0.19 0.663 
V 1 56 1.51 -0.63 0.224  1 56 1.47 0.62 0.231  1 56 0.69 0.410 
W 1 53 0.97 0.63 0.329  1 53 1.97 -0.88 0.166  1 53 1.12 0.295 
C 1 52 0.05 0.13 0.828  1 52 0.04 -0.11 0.848  1 52 4.41 0.041* 
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Tabel 9 

Gemiddelde Domeinscores voor Prototypische Pestkoppen en Slachtoffers naargelang het Geslacht van de Leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domein 

Pestkoppen  Slachtoffers 

Man   Vrouw    Man   Vrouw  

M (SD) N  M (SD) N   M (SD) N  M (SD) N 

N  41.93 (5.03) 14  42.41 (8.62) 41   56.86 (7.48) 14  62.90 (6.86) 49 

E  104.00 (12.63) 15  107.12 (16.15) 43   73.42 (9.36) 12  70.75 (12.22) 44 

V  71.20 (8.45) 15  73.34 (13.46) 38   65.60 (8.47) 15  68.36 (12.59) 45 

W  91.47 (13.67) 15  81.16 (18.74) 44   129.07 (12.63) 14  139.16 (16.95) 43 

C  90.60 (7.42) 15  87.32 (12.30) 41   94.00 (11.84) 14  103.43 (13.17) 42 
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4. Discussie 

4.1. Interpretatie van de resultaten 

Dit is de eerste studie die persoonlijkheid onderzoekt van pestkoppen, 

slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten, vanuit een 

comprehensief en dimensioneel VFM structureel kader van persoonlijkheid, en 

bovendien nagaat in welke mate prototypische persoonlijkheidsbeoordelingen van 

pestkoppen en slachtoffers door lagere schoolleerkrachten stroken met de realiteit. 

Daarenboven werd er onderzocht of deze prototypische beoordelingen beïnvloed 

worden door specifieke leerkrachteigenschappen.  

 

Op grond van voorgaand onderzoek werd verwacht dat zowel een pestkop als 

een slachtoffer, in vergelijking met kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten, een 

lagere score zouden hebben op welwillendheid en consciëntieusheid. Bovendien werd 

er een hogere score op extraversie voor een pestkop vermoed. In lijn met de 

hypotheses en voorgaand onderzoek (Bollmer et al., 2006; Jensen-Campbell et al., 

2002; Jensen-Campbell & Malcolm, 2007; Tani et al., 2003) werd er een significant 

lagere score gevonden voor pestkoppen en slachtoffers op welwillendheid en 

consciëntieusheid in vergelijking met kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. 

Concreet wil dit zeggen dat pestkoppen en slachtoffers minder gemakkelijk zijn in de 

omgang, sociale situaties sterk vanuit hun eigen perspectief benaderen en ze de 

belangen van anderen dikwijls als ondergeschikt beschouwen ten aanzien van hun 

eigen belang (i.e., lage score of welwillendheid). Daarnaast hebben ze moeilijkheden 

met doorzettingsvermogen en concentratie, en hebben ze vaak nood aan 

aanmoediging en supervisie om goede resultaten te behalen en taken af te werken 

zoals het hoort (i.e., lage score of consciëntieusheid). Bovendien scoren slachtoffers 

van pesterijen significant hoger op neuroticisme in vergelijking met pestkoppen en de 

controlegroep: slachtoffers twijfelen gemakkelijk aan hun eigen kunnen en voelen zich 

vlug gespannen en angstig. Ze stellen zich vaak hulpeloos op bij een tegenslag en zijn 

niet zelfstandig in het nemen van beslissingen. Ze worden door hun omgeving dan ook 

als afhankelijke, onzekere of zenuwachtige kinderen ervaren. Dit ligt volledig in lijn met 
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wat Bollmer et al. (2006) aangaven. Een hogere score op neuroticisme voor 

pestkoppen, zoals Tani et al. (2003) aantoonden, werd in de huidige studie niet 

bevestigd. Op vlak van vindingrijkheid en extraversie werd er geen significant verschil 

gevonden tussen pestkoppen, slachtoffers en de controlegroep. Dit is tegenstrijdig met 

voorgaand onderzoek (Tani et al., 2003) en de vooropgestelde hypothese dat 

pestkoppen hoger zouden scoren op extraversie. 

 

Vervolgens werd in de huidige studie onderzocht in welke mate de 

persoonlijkheidsbeoordelingen door een lagere schoolleerkracht van een ‘typische’ 

pestkop en een ‘typisch’ slachtoffer overeenkomen, dan wel verschillen, met de 

empirisch geobserveerde persoonlijkheid van pestkoppen en slachtoffers. Of 

leerkrachten er al dan niet in slagen om de persoonlijkheden van pestkoppen en 

slachtoffers op een accurate manier in te schatten, werd tot op heden nog niet 

onderzocht.  

 

Tot slot werd er nagegaan of de stereotype persoonlijkheidsbeoordelingen van 

een pestkop en een slachtoffer verschillen naargelang het geslacht, de leeftijd en het 

aantal jaren werkervaring van de leerkracht.  

  

Wanneer we kijken naar de prototypische persoonlijkheden van pestkoppen en 

slachtoffers, zien we dat leerkrachten de empirisch geobserveerde 

persoonlijkheidsverschillen tussen pestkoppen en slachtoffers tot op zekere hoogte 

accuraat kunnen inschatten. Echter, leerkrachten gaan bepaalde 

persoonlijkheidstrekken van pestkoppen en slachtoffers vanuit prototypisch standpunt 

zodanig over – of onderschatten waardoor de empirisch geobserveerde verschillen 

tussen pestkoppen en slachtoffers worden uitvergroot. Zo beschouwen ze slachtoffers 

inderdaad als neurotischer dan pestkoppen, wat in lijn ligt met de empirische scores, 

echter de score voor neuroticisme van slachtoffers wordt extreem overschat in het 

stereotype denken van de leerkracht. Slachtoffers worden door leerkrachten 

beschouwd als nog afhankelijker, onzekerder en emotioneel instabieler dan ze in 
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werkelijkheid zijn. Bovendien gaan leerkrachten, naarmate ze ouder worden, 

slachtoffers als nog neurotischer gaan inschatten. Hierdoor zal de kloof met de 

empirische scores alleen maar groter worden. Het omgekeerde effect werd 

geobserveerd indien we het aantal jaren werkervaring van de leerkracht in rekening 

brengen. Indien leerkrachten meer werkervaring hebben gaan ze pestkoppen 

neurotischer inschatten en slachtoffers emotioneel stabieler (i.e. inverse van 

neuroticisme), wat de empirisch geobserveerde scores meer zal benaderen. Bijkomend 

bleek uit de analyses dat vrouwelijke leerkrachten een slachtoffer emotioneel 

instabieler gaan inschatten, in vergelijking met hun mannelijke collega’s. De 

overschatting van de scores op neuroticisme van een slachtoffer is dus meer 

uitgesproken voor vrouwelijke leerkrachten. Samenvattend kunnen we dus stellen dat 

leerkrachten slachtoffers als emotioneel instabieler gaan inschatten dan ze in realiteit 

zijn. Deze overschatting is het minst uitgesproken voor jonge mannelijke leerkrachten, 

of leerkrachten die al redelijk wat werkervaring hebben; hun beoordeling is het minst 

vertekend. 

 

Op vlak van welwillendheid werd er geen significant verschil gevonden tussen 

de empirisch geobserveerde persoonlijkheidsscores van pestkoppen en slachtoffers 

onderling. Hoewel dus niet empirisch geobserveerd, beoordelen leerkrachten, vanuit 

een prototypisch standpunt, pestkoppen als minder welwillend dan slachtoffers. 

Leerkrachten gaan de welwillendheid van pestkoppen, met andere woorden, 

onderschatten. Ze beschouwen pestkoppen als minder gemakkelijk in de omgang dan 

ze in werkelijkheid zijn en ze hebben het gevoel dat pestkoppen situaties nog sterker 

vanuit hun eigen perspectief benaderen waarbij ze de belangen van anderen 

ondergeschikt aan hun eigen belangen beschouwen. Er is echter een verschil te 

merken tussen de beoordeling van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten. Mannelijke 

leerkrachten schatten de score op welwillendheid van een pestkop significant hoger in 

dan vrouwelijke leerkrachten; de onderschatting die de mannen maken, is niet zo 

groot waardoor ze er in slagen om de werkelijke score voor welwillendheid van een 

pestkop beter te benaderen in vergelijking met hun vrouwelijke collega’s.  
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Voor extraversie werd er eveneens geen significant verschil gevonden tussen 

de empirisch geobserveerde persoonlijkheidsscores van pestkoppen en slachtoffers 

onderling. Hoewel leerkrachten er in slagen om de extraversie van een pestkop 

nagenoeg correct in te schatten, gaan ze de scores van een slachtoffer op extraversie 

eerder onderschatten, wat dus niet in lijn ligt met de empirisch geobserveerde scores. 

Leerkrachten beschouwen slachtoffers als kinderen die zich nog meer op de 

achtergrond houden en nog minder op zoek gaan naar nieuwe vrienden dan ze in 

werkelijkheid zijn. Daarnaast worden slachtoffers als minder uitgelaten en lawaaierig 

beoordeeld. Bovendien schatten leerkrachten, naarmate ze ouder worden, de score op 

extraversie van een pestkop hoger in, waardoor het verschil tussen de beoordeling van 

een pestkop en een slachtoffer nog meer uitvergroot zal worden. Echter, naarmate 

leerkrachten meer werkervaring hebben, beschouwen ze pestkoppen als minder 

extravert. Er werd geen effect gevonden van de leeftijd, het geslacht en het aantal 

jaren werkervaring van de leerkracht op hun beoordeling van een slachtoffer op vlak 

van extraversie. 

 

In vergelijking met wat empirisch werd geobserveerd, onderschatten 

leerkrachten de score van een pestkop op consciëntieusheid. Hierdoor wordt het 

verschil in scores tussen pestkoppen en slachtoffers uitvergroot; een verschil dat 

empirisch niet geobserveerd werd. Leerkrachten beschouwen pestkoppen als 

leerlingen die over minder doorzettingsvermogen en concentratie beschikken dan in 

werkelijkheid het geval is. Ze zien pestkoppen als kinderen die nog meer aanmoediging 

en supervisie nodig hebben om goede resultaten te behalen en taken af te werken, 

dan in werkelijkheid het geval is. Bovendien werd er een significant effect opgemerkt 

van het geslacht van de leerkracht op de scores van een slachtoffer op 

consciëntieusheid. Hieruit blijkt dat vrouwen slachtoffers als consciëntieuzer 

inschatten in vergelijking met mannen, wat het verschil met de empirisch 

geobserveerde scores voor slachtoffers alleen maar groter maakt. 
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Op vlak van vindingrijkheid observeren we zowel voor een pestkop als een 

slachtoffer, een onderschatting door de leerkrachten. Leerkrachten schatten 

pestkoppen en slachtoffers lager in op vindingrijkheid, in vergelijking met wat 

empirisch geobserveerd werd. Ze beschouwen pestkoppen en slachtoffers als 

leerlingen met minder fantasie, creativiteit en een beperkter interesseveld dan 

werkelijk geobserveerd. Daarnaast worden pestkoppen en slachtoffers beoordeeld als 

kinderen die meestal blijven hangen in hun eigen vertrouwde strategie waardoor ze 

zaken minder vanuit een ander perspectief bekijken. Echter, hoe ouder leerkrachten 

zijn, hoe vindingrijker ze een pestkop inschatten. We kunnen dus stellen dat oudere 

leerkrachten pestkoppen, maar niet slachtoffers, op vlak van vindingrijkheid meer 

accuraat gaan beoordelen. Het omgekeerde effect werd gevonden voor het aantal 

jaren werkervaring van de leerkracht; hoe meer werkervaring een leerkracht heeft, 

hoe minder vindingrijk hij een pestkop zal inschatten, wat leidt tot een nog grotere 

onderschatting.  

 

Over het algemeen, over de persoonlijkheidsdomeinen heen, kunnen we tot de 

conclusie komen dat het stereotype beeld dat leerkrachten hebben met betrekking tot 

de persoonlijkheid van pestkoppen en slachtoffers, onderhevig is aan enkele 

vertekeningen. Leerkrachten zien slachtoffers van pesterijen als neurotischer, minder 

extravert en vindingrijk dan ze werkelijk zijn. Pestkoppen, daarentegen, beschouwen 

ze als minder vindingrijk, welwillend en consciëntieus dan effectief geobserveerd. De 

beoordeling van mannelijke leerkrachten is, door de band genomen, minder 

onderhevig aan deze vertekeningen, in vergelijking met hun vrouwelijke collega’s (op 

vlak van neuroticisme, welwillendheid en consciëntieusheid). Het effect van leeftijd en 

werkervaring van de leerkracht is minder eenduidig te interpreteren en varieert 

naargelang het persoonlijkheidsdomein.   

 

4.2. Implicaties van de bevindingen 

Zoals beschreven in de inleiding toonden Alvidrez en Weinstein (1999) aan dat 

het beeld dat leerkrachten zich vormen over de persoonlijkheid van hun leerlingen, 
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gepaard gaat met een over – of onderschatten van de intellectuele capaciteiten van 

het kind. Leerkrachten gaan het IQ van leerlingen overschatten wanneer deze 

overkomen als competent, onafhankelijk, assertief en interessant, kortom, wanneer 

deze meer emotioneel stabiel (i.e. inverse van neurotisch) overkomen. Leerlingen die 

eerder onrijp, onzeker en emotioneel instabiel ogen, en dus hoger scoren op 

neuroticisme, worden onderschat op vlak van schoolse vaardigheden. De huidige 

studie toonde aan dat slachtoffers significant hogere scores op neuroticisme halen, in 

vergelijking met pestkoppen en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. 

Leerkrachten, van hun kant, erkennen dit verschil tussen pestkoppen en slachtoffers 

op vlak van neuroticisme, maar gaan in hun beoordelingen de discrepantie verder 

uitvergroten door slachtoffer als nog emotioneel instabieler en onzekerder in te 

schatten dan ze werkelijk zijn. Uit het onderzoek van Alvidrez en Weinstein (1999) is 

gebleken dat deze persoonlijkheidsvariabelen door leerkrachten geassocieerd worden 

met lagere intellectuele capaciteiten en minder goede schoolresultaten. De kans 

bestaat er dus in dat leerkrachten lagere verwachtingen, met betrekking tot de 

schoolse vaardigheden, gaan toeschrijven aan slachtoffers van pesterijen. Het risico 

bestaat er in dat deze verwachtingen zich doorheen het gedrag van de leerkracht, via 

een selffulfilling prophecy, gaan doorzetten in de realiteit. Door de slachtoffers minder 

aandacht, aanmoediging en antwoordmogelijkheden te geven, gaan ze minder goed 

presteren en minder goede schoolresultaten behalen waardoor de verwachtingen van 

de leerkracht werkelijkheid worden.  

 

Gelijkaardige bevindingen werden gerapporteerd door Hinnant, O’Brien en 

Ghazarian (2009). In deze studie werd er aangetoond dat leerkrachten de academische 

capaciteiten van leerlingen gaan overschatten indien de leerlingen doen wat er hen 

gevraagd wordt, gemakkelijk vrienden maken, verantwoordelijk overkomen en over 

voldoende zelfcontrole beschikken. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor 

kinderen die hoger scoren op welwillendheid, extraversie en consciëntieusheid. 

Pestkoppen en slachtoffers, daarentegen, scoren significant lager op welwillendheid en 

consciëntieusheid, in vergelijking met kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. 
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Bovendien gaan leerkrachten pestkoppen als nog minder verantwoordelijk (i.e., 

consciëntieusheid), aangenaam en gehoorzaam (i.e., welwillendheid) inschatten dan ze 

in werkelijkheid zijn. Het is daarom dan ook waarschijnlijk dat leerkrachten, op basis 

van deze persoonlijkheidsvariabelen, geen al te hoge verwachtingen zullen hebben ten 

aanzien van pestkoppen op vlak van academische prestaties. Opnieuw bestaat de kans 

er in dat deze verwachtingen zich vertalen naar een selffulfilling prophecy.  De 

verwachtingen van de leerkrachten worden werkelijkheid door de pestkoppen minder 

aandacht, aanmoediging en antwoordmogelijkheden te geven waardoor ze 

logischerwijs minder goed gaan presteren.  

 

Daarnaast bleek uit de resultaten van de huidige studie dat leerkrachten 

pestkoppen en slachtoffers lager gaan inschatten op vlak van vindingrijkheid in 

vergelijking met wat empirisch geobserveerd werd. Kinderen die laag scoren op deze 

dimensie worden vaak beschouwd als saaie, minder interessante kinderen. Zoals 

aangetoond door Alvridez en Weinstein (1999) gaan leerkrachten het IQ van leerlingen 

overschatten indien deze interessant overkomen. Aangezien leerkrachten pestkoppen 

en slachtoffers als minder interessant gaan beschouwen, zullen ze de associatie leggen 

met lagere intellectuele capaciteiten en minder goede schoolresultaten. Ze koesteren 

met andere woorden geen al te hoge verwachtingen met betrekking tot de 

academische capaciteiten van pestkoppen en slachtoffers. Deze verwachtingen 

kunnen, net als hierboven, onder invloed van een selffulfilling prophecy, werkelijkheid 

worden waardoor pestkoppen en slachtoffers minder goed gaan presteren.  

 

Met het oog op preventieprogramma’s rond pesten zouden de bevindingen van 

deze huidige studie ook hun bijdrage kunnen leveren. Uit de huidige en voorgaande 

studies bleek dat pestkoppen en slachtoffers lager scoren op welwillendheid en 

consciëntieusheid in vergelijking met kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. 

Bovendien scoren slachtoffers hoger op neuroticisme in vergelijking met pestkoppen 

en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten. Door kinderen op basis van hun 

persoonlijkheid te selecteren zou men zich gerichter kunnen focussen op de meest 



39 
 

kwetsbare groep voor pesterijen. Meer specifiek zou men dergelijke programma’s 

vooral moeten richten op kinderen die hoger scoren op neuroticisme en lager op 

welwillendheid en consciëntieusheid. Door zich voornamelijk op deze kinderen te 

focussen, zouden veel kosten en tijd uitgespaard kunnen worden. Daarnaast zou het 

ook de moeite lonen om leerkrachten te betrekken in de pestprogramma’s. Door  

leerkrachten nauw te laten samenwerken met pestkoppen en slachtoffers gaan ze hun 

persoonlijkheidsbeoordelingen en de daarmee samenhangende inschattingen op 

intellectueel vlak mogelijks bijschaven waardoor meer accurate beoordelingen 

bekomen worden. Louter door de leerkrachten te laten ervaren dat ook pestkoppen en 

slachtoffers kunnen evolueren zou de selffulfilling prophecy spiraal mogelijks 

doorbroken kunnen worden.  

 

4.3. Sterktes en beperkingen van de huidige studie en aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek 

Deze studie is één van de eerste studies die de prototypische persoonlijkheid 

van pestkoppen en slachtoffers, vanuit het perspectief van de leerkracht, onder de 

loep neemt en vergelijkt met de empirisch geobserveerde persoonlijkheid van 

pestkoppen en slachtoffers. Voorgaande onderzoeken, gericht op de empirische 

persoonlijkheid van pestkoppen en slachtoffers, zijn schaars en hebben zich nooit 

eerder uitgesproken over de  prototypische persoonlijkheid.  

 

Binnen de huidige studie werd er echter geen onderscheid gemaakt tussen 

jongens en meisjes bij het beoordelen van een typische pestkop of slachtoffer door de 

leerkracht. Door leerkrachten bij toekomstig onderzoek te laten invullen of ze een 

meisje of een jongen in gedachte hebben, zou het effect van geslacht opgenomen 

kunnen worden wanneer de empirische en prototypische persoonlijkheidsscores met 

elkaar vergeleken worden. Zo is gebleken dat meisjes op een meer indirecte manier 

pesten, bijvoorbeeld aan de hand van sociale uitsluiting, terwijl jongens zich vaker 

vergrijpen aan fysiek geweld en dus op een meer directe manier pesten (Olweus, 

1993). Dit verschil zou mogelijks de persoonlijkheidsevaluaties van leerkrachten 
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kunnen beïnvloeden. Ook met betrekking tot de leeftijd of de leeftijdscategorie van 

een pestkop en een slachtoffer werd er in deze studie geen differentiatie gemaakt. 

Mogelijks toont pestgedrag zich anders naargelang de leeftijd van het kind en gaan 

leerkrachten hun beoordelingen hier dan ook op afstemmen. 

 

Deze studie werd uitsluitend gevoerd bij lagere schoolkinderen en leerkrachten 

uit het gewone onderwijs. Toekomstig onderzoek zou deze opzet kunnen uitbreiden 

naar leerkrachten en kinderen uit het middelbaar en buitengewoon onderwijs. 

Mogelijks hebben deze leerkrachten een andere visie op pestkoppen en slachtoffers, 

en op pesten in het algemeen. 

 

Voorts bevatte de tweede steekproef slechts 72 deelnemers. Het is daarom 

belangrijk om de huidige bevindingen te repliceren, gebruik makend van grotere 

steekproeven.  

 

4.4. Conclusie 

Deze studie had een driedubbele opzet. Vooreerst werd er nagegaan of 

pestkoppen, slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten, significant 

verschillen van elkaar met betrekking tot de vijf persoonlijkheidsdimensies gemeten 

aan de hand van de HiPIC (Mervielde, De Fruyt & De Clercq, 2010). Daarna werden 

deze empirisch geobserveerde persoonlijkheden vergeleken met de prototypische 

persoonlijkheid van pestkoppen en slachtoffers, beoordeeld door lagere 

schoolleerkrachten. Uiteindelijk werd het effect van het geslacht, de leeftijd en het 

aantal jaren werkervaring van de leerkracht op hun beoordeling van de prototypische 

persoonlijkheid van een pestkop en slachtoffer, nagegaan.   

 

Op basis van de resultaten konden we concluderen dat leerkrachten de 

empirisch geobserveerde verschillen tussen pestkoppen en slachtoffers met betrekking 

tot hun persoonlijkheid, erkenden, maar dat ze deze verschillen in hun stereotype 

denken gaan uitvergroten waardoor er enkele vertekeningen optreden. Mannelijke 
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leerkrachten zijn, ten opzichte ven vrouwelijke, minder gevoelig voor deze 

vertekeningen en slagen er in om individuele verschillen tussen pestkoppen en 

slachtoffers  beter in te schatten. Het effect van de leeftijd en het aantal jaren 

werkervaring van de leerkracht op de beoordeling van de prototypische 

persoonlijkheid van pestkoppen en slachtoffers varieerde naargelang het 

persoonlijkheidsdomein.  

 

Het risico bestaat er in dat leerkrachten verwachtingen gaan opbouwen met 

betrekking tot de schoolse capaciteiten van pestkoppen en slachtoffers op basis van 

hun persoonlijkheid. Aangezien het stereotype beeld dat leerkrachten hebben van de 

persoonlijkheid van pestkoppen en slachtoffers tot op zekere hoogte een vertekening 

is van wat empirisch werd geobserveerd, is het mogelijk dat de hieraan gekoppelde 

verwachtingen ook geen accurate afspiegelingen meer zijn van de realiteit, maar 

eerder een onderschatting zijn. Doorheen het gedrag van de leerkrachten worden deze 

verwachtingen gecommuniceerd naar de leerlingen toe, waardoor een selffulfilling 

prophecy kan optreden en de verwachtingen van de leerkrachten werkelijkheid 

worden waardoor de leerlingen dus mogelijks ondermaats gaan presteren.  
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