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Inleiding

Pesten? ‘Ach, dat is nu eenmaal hoe het gaat in groepen’, hoor ik 

wel eens zeggen. Ik zou me daarmee kunnen verenigen als pesten 

niet zo schadelijk was. Pesten heeft aanzienlijke negatieve gevolgen. 

Het brengt onder meer verdriet, angst en depressieve gevoelens met 

zich mee. Ook de schoolprestaties lijden eronder. Stel je eens voor 

dat je dagelijks met angst in je lijf de dag moet zien door te komen. 

Daarbij komt nog dat school geen vrijwillige keuze is van kinderen. 

Als volwassenen verplichten we kinderen ertoe een groot deel van de 

dag in een groep leeftijdgenoten door te brengen. 

Ik ben me gaan bezighouden met het thema pesten vanuit mijn 

gevoel van verbondenheid met kinderen. Ik vind kinderen leuk, en 

ik geniet van hun ontdekking van de wereld om hen heen. Ik vind 

kinderen ook kwetsbaar; ze hebben ondersteuning nodig om geluk-

kige en zelfstandige volwassenen te worden. Ik kan me goed voor-

stellen hoe pijnlijk het is om gepest te worden. Als kind had ik vooral 

de rol van buitenstaander: ik zag het soms wel gebeuren, maar ik 

voelde me helaas vaak niet bij machte iets te doen. 

Pesten komt veel voor en kent dus veel slachtoffers. Uit onderzoek 

blijkt dat 10 tot 15 procent van de basisschoolleerlingen en 5 tot 10 

procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs slachtoffer 

is van pesten. Het is onwaarschijnlijk dat er vroeger minder werd 

gepest. In ieder geval blijkt uit de Health Behavior in School-aged 

Children (HBSC) dat het pesten tussen 2001 en 2009 niet is toege-

nomen. De HBSC is een onderzoek dat iedere vier jaar onder leer-

lingen van 11, 13 en 15 jaar wordt gedaan.

Pesten is een lastig op te lossen probleem. Het onttrekt zich vaak 

aan de waarneming van volwassenen en veel pestgedrag wordt niet 

gemeld aan ouders of leerkrachten. Daarnaast kent het niet één een-

voudige oplossing. 
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Dit jaar heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap besloten om scholen wettelijk te verplichten pesten aan te 

pakken. Helaas is er nog geen onomstreden effectieve werkwijze bij 

dit probleem. Door onderzoek wordt wel steeds meer duidelijk over 

het verschijnsel pesten. Ook worden diverse specifieke program-

ma’s tegen pesten onderzocht op hun effectiviteit. Gezien de ernst 

van de gevolgen van pesten zullen we het vooralsnog moeten doen 

met wat er thans aan informatie voorhanden is. 

Dit boek biedt informatie over pesten en bevat aanbevelingen voor 

handelen om pesten te voorkomen en te bestrijden 

In deel 1 wordt achtergrondinformatie gegeven over het verschijn-

sel pesten. Wat is pesten precies? Welke rollen vervullen de verschil-

lende actoren binnen een pestsituatie? Wat zijn de oorzaken en ge-

volgen van pesten? En op welke wijze kan het beste op pestgedrag 

gereageerd worden?

Deel 2 gaat over zogenoemd preventief en curatief handelen. Na 

een beschouwing over handelen – wat bevordert en belemmert han-

delen – geef ik suggesties voor iedereen die zich betrokken voelt bij 

het pestprobleem en die in concrete situaties het juiste willen doen. 

In dit boek gaat het over pesten onder kinderen en leerlingen, aan-

gezien pesten veelvuldig plaatsvindt op school, op het schoolplein 

en/of op de weg van school naar huis. Ook onder volwassenen en 

ouderen komt het verschijnsel pesten voor. Op deze groepen is dit 

boek niet gericht, maar aangezien het bij de verschillende groepen 

om dezelfde mechanismes gaat, kan deel 1 ook waardevol zijn voor 

geïnteresseerden in pestproblematiek bij volwassenen en ouderen. 

In bijlage 1 – Plagen, pesten of ruzie? – en bijlage 2 – Rollen in de 

loop van de tijd – zijn schema’s opgenomen die de geïnteresseer-

de kan invullen om de aangereikte (theoretische) informatie met de 

praktijk te verbinden. Bijlage 3 en 4 bevatten lijstjes met respectie-

velijk signalen van pesten en te vermijden reacties. In bijlage 5 staat 

een overzicht met wat de kinderen met de diverse rollen zouden 

moeten leren voor een zo pestvrij mogelijke groep. 
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Tot slot van deze inleiding nog enkele opmerkingen.

In dit boek wordt nogal eens verwezen naar onderzoek. Het is raad-

zaam om te bedenken dat onderzoeksresultaten over de grootste ge-

mene deler gaan. Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. 

De aanduidingen ‘leerkracht’ en ‘docent’ worden door elkaar ge-

bruikt. In beide gevallen gaat het, tenzij expliciet vermeld, over zo-

wel de basisschool als het voortgezet onderwijs. Met ‘kinderen’ en 

‘leerlingen’ worden ook deelnemers aan de buitenschoolse opvang, 

jongeren en sportdeelnemers bedoeld.

Graag bedank ik alle volwassenen, kinderen en jongeren die mij als 

trainer ‘omgaan met pesten’ hun verhalen hebben toevertrouwd. De 

voorbeelden in dit boek komen voor een groot deel van hen. Daar-

naast wil ik Saskia Henderson en Margôt van Stee bedanken voor 

hun feedback op het manuscript en de inspirerende gesprekken 

over de inhoud. Hun hulp was onontbeerlijk.


