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Abstract 

Internationally, very little research has been done into the relationship between learning 

difficulties, bullying and victimization. The purpose of this study was to explore the 

relationship between learning difficulties, bullying and victimization among Dutch 

elementary school children (sixth to eighth grade). Self-reports from 192 students from three 

different elementary schools were gathered with respect to their experiences with bullying and 

victimization at elementary schools. Furthermore, 22 elementary school children with 

learning difficulties were interviewed in depth about their views on bullying and victimization 

and school practices to prevent and reduce bullying and victimization. Results showed no 

significant differences in the prevalence of bullying and victimization between children with 

and without learning difficulties. Children with learning difficulties were relatively more 

often classified as perpetrator and victim compared to children without learning difficulties. 

More research into the relationship between learning difficulties, bullying and victimization is 

needed.  

 Keywords: bullying, victimization, learning difficulties, elementary school 

 

Samenvatting 

Internationaal is zeer weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen leermoeilijkheden en 

pestgedrag. Het doel van dit onderzoek was het exploreren van de relatie tussen 

leermoeilijkheden, daderschap en slachtofferschap bij kinderen van Nederlandse basisscholen 

(groep zes tot en met groep acht). Met zelfrapportage vragenlijsten zijn de subjectieve 

ervaringen met daderschap en slachtofferschap van 192 kinderen van drie verschillende 

basisscholen gemeten. Met open interviews is de visie van 22 kinderen met leermoeilijkheden 

op pestgedrag en de aanpak van pestgedrag op school onderzocht. De resultaten toonden geen 

significante verschillen in de prevalentie van daderschap en slachtofferschap tussen kinderen 

met en zonder leermoeilijkheden. Kinderen met leermoeilijkheden werden relatief vaker als 

dader en als slachtoffer geclassificeerd in vergelijking met kinderen zonder leermoeilijkheden. 

Meer onderzoek naar de relatie tussen leermoeilijkheden en pestgedrag is nodig. 

 Trefwoorden: pesten, daderschap, slachtofferschap, leermoeilijkheden, basisschool 
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Pesten bij Kinderen met Leermoeilijkheden 

Pesten is een wereldwijd probleem (Craig & Pepler, 1997; Nansel et al., 2001; 

O’Connell, Pepler, & Craig, 1999; Olweus, 1994; Rigby, 2000) en de ernstige gevolgen van 

zowel slachtofferschap als daderschap kunnen aanhouden tot in de adolescentie en 

volwassenheid (Craig, 1998; Dake, Price, & Telljohann, 2003; Hawker & Boulton, 2000; 

Kumpulainen, Räsänen, & Puura, 2001; Nansel et al., 2001; Prinstein, Boergers, & Vernberg, 

2001). Naar de schadelijke gevolgen van pesten is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek 

verricht (Mishna, 2003). Betrokkenheid bij pesten kan aanzienlijk van invloed zijn op het 

schools, psychosociaal en fysiek functioneren (Crick & Bigbee, 1998; Rigby, 

2000). Onderzoek toont dat daders van pestgedrag meer kans hebben op externaliserende 

problemen, zoals delinquentie en alcoholmisbruik (Nansel et al., 2001; Olweus, 1993, 1997), 

terwijl slachtoffers van pestgedrag meer kans hebben op internaliserende problemen, zoals 

depressie (Olweus, 1993; Pellegrini, 1998). Slachtoffers van pestgedrag hebben verder vaak 

minder vrienden (Hugh-Jones & Smith, 1999; Thompson, Whitney, & Smith, 1994), zijn 

onzekerder dan andere kinderen, huilen gemakkelijk, zijn angstig en teruggetrokken en 

kunnen fysiek zwak en onderdanig zijn (Egan & Perry, 1998; Hodges & Perry, 1999; Olweus, 

1994; Perry, Kusel, & Perry, 1988)
1
. 

 Naast pesten, vormen ook leermoeilijkheden een risico op sociale, emotionele en 

gedragsproblemen (Coie & Cillessen, 1993; Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, & 

Cunningham,1998; Morrison & Cosden, 1997). Kinderen met leermoeilijkheden die tevens 

ervaringen opdoen met pestgedrag lopen dus een groot risico op een breed scala aan 

psychosociale problematiek (Mishna, 2003). Tot op heden is echter weinig onderzoek verricht 

naar de relatie tussen pesten en leermoeilijkheden (Martlew & Hodson, 1991; Nabuzoka & 

Smith, 1993; Sabornie, 1994). Het geringe onderzoek dat is gedaan suggereert aan de ene kant 

dat kinderen met leermoeilijkheden een groter risico lopen om het slachtoffer van pesten te 

worden (Martlew & Hodson, 1991; Nabuzoka & Smith, 1993; Thompson et al.,1994; 

Whitney, Nabuzoka, & Smith, 1992), maar er is ook bewijs dat kinderen met 

leermoeilijkheden juist vaker als dader betrokken zijn bij pestgedrag dan kinderen zonder 

leermoeilijkheden (Whitney et al., 1992). Meer onderzoek naar de relatie tussen pesten en 

leermoeilijkheden is nodig (Mishna, 2003)
1
.  

 Gezien de ernstige gevolgen van daderschap en slachtofferschap voor de toekomst van 

kinderen, is de ontwikkeling van effectieve preventie- en interventieprogramma’s cruciaal. 

Het aantal preventie- en interventieprogramma’s neemt steeds meer toe (Smith, 2011). 

Onderzoek toont echter aan dat de effectiviteit van deze programma’s sterk verschilt en dat de 
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effecten in het beste geval matig en tijdelijk zijn te noemen (Merell, Gueldner, Ross, & Isava, 

2008; Smith, Ananiadou, & Cowie, 2003; Smith, Schneider, Smith, & Ananiadou, 2004; 

Swearer, Espelage, Vaillancourt, & Hymel, 2010; Vreeman & Carroll, 2007). Er zijn ons geen 

preventie- en interventieprogramma’s bekend die zich richten op kinderen met 

leermoeilijkheden. Het vergelijken van de ervaringen met pesten bij kinderen met en zonder 

leermoeilijkheden in het regulier basisonderwijs kan inzicht geven in aandachtspunten voor 

preventie-en interventieprogramma’s voor kinderen met leermoeilijkheden
1
. 

 In dit onderzoek worden de volgende criteria gebruikt om pesten te definiëren: (a) het 

betreft een intentie om een ander persoon te kwetsen of ongemak bij die persoon te 

veroorzaken; (b) het is een vorm van agressief gedrag dat zich herhaaldelijk en langdurig 

voordoet; (c) er is sprake van een asymmetrische machtsverhouding tussen dader en 

slachtoffer (Baar, 2012). Om leermoeilijkheden te definiëren wordt het volgende criterium 

gebruikt: een kind heeft op ten minste één hoofdvak (rekenen, spellen of lezen) een D/E of V-

score behaald
1
. 

 De algemene doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de prevalentie en 

aard van pestgedrag bij kinderen met en zonder leermoeilijkheden op Nederlandse 

basisscholen en de aanpak hiervan door scholen en leerkrachten. Daarnaast is een algemeen 

doel van dit onderzoek het formuleren van aandachtspunten voor het ontwikkelen van 

preventie- en interventieprogramma’s. Sekse en leerjaar worden bij iedere doelstelling 

meegenomen als controlevariabelen om te onderzoeken welke invloed deze variabelen hebben 

op het verband tussen pesten en leermoeilijkheden
1
.  

 Het eerste doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in een mogelijk verschil in 

ervaren prevalentie van daderschap en slachtofferschap bij kinderen met en zonder 

leermoeilijkheden naar sekse en leerjaar. Studies in de afgelopen 10 jaar tonen een grote 

verscheidenheid wat betreft de prevalentie van daderschap en slachtofferschap in de 

schoolcontext. Dit is het gevolg van verschillen binnen en tussen landen wat betreft onder 

andere gehanteerde definities, afkappunten voor classificatie, steekproefomvang en 

respondenten (bijv., Goossens, Olthof, & Dekker, 2006; Solberg, Olweus, & Endresen, 2007). 

Onderzoek naar pestgedrag op Nederlandse basisscholen toont geen verschillen tussen 

jongens en meisjes ten aanzien van slachtofferschap, maar de mate van daderschap blijkt 

hoger te zijn bij jongens. Verder blijkt de mate van slachtofferschap hoger te zijn in lagere 

leerjaren (Fekkes, Pijpers, & Verloove-Vanhorick, 2005). Er is tot op heden weinig onderzoek 

verricht naar de relatie tussen pesten en leermoeilijkheden. Het beperkte onderzoek dat is 

gedaan heeft zich voornamelijk gericht op kinderen in het speciaal onderwijs. Deze 
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onderzoeken betreffen gemengde populaties, waaronder kinderen met leermoeilijkheden, 

maar ook kinderen met fysieke beperkingen (Mishna, 2003). Toch is er ook een aantal 

onderzoeken verricht bij kinderen met leermoeilijkheden in het regulier onderwijs. 

Verschillende onderzoeken suggereren dat kinderen en adolescenten met leermoeilijkheden 

kwetsbaar zijn om afgewezen te worden, om impopulair te zijn bij leeftijdgenoten en om het 

slachtoffer van pesten te worden (Baumeister, Storch, & Geffken, 2008; Humphrey, Storch, & 

Geffken, 2007; Mishna, 2003; Saylor & Leach, 2009; Thompson et al., 1994). Recentelijk 

onderzoek toont dat de prevalentie van slachtofferschap hoger is bij kinderen met 

leermoeilijkheden dan bij kinderen zonder leermoeilijkheden (Baumeister et al., 2008). Er is 

echter ook bewijs dat de prevalentie van daderschap hoger is bij kinderen met 

leermoeilijkheden dan bij kinderen zonder leermoeilijkheden. Whitney, Smith en Thompson 

(1994) bijvoorbeeld, vonden dat kinderen met leermoeilijkheden anderen vaker pesten dan 

kinderen zonder leermoeilijkheden (Whitney et al., 1994). Ook het onderzoek van Kaukiainen 

et al. (2002) toont geen relatie tussen slachtofferschap en leermoeilijkheden, maar wel tussen 

daderschap en leermoeilijkheden (Kaukiainen et al., 2002).  

Het onderzoek naar de relatie tussen pesten en leermoeilijkheden is gering en de 

bevindingen zijn inconsistent. Daarom wordt geen hypothese
 
geformuleerd wat betreft een 

mogelijk verschil in prevalentie van daderschap en slachtofferschap bij kinderen met en 

zonder leermoeilijkheden. Uit een recentelijke review blijkt dat sekse geen significante 

voorspeller is voor betrokkenheid bij daderschap en/of slachtofferschap (Hong & Espelage, 

2012). De review van Schwartz et al. (2001) en het onderzoek van Fekkes et al. (2005) tonen 

echter dat jongens hoger scoren op daderschap dan meisjes. Vanwege de inconsistente 

onderzoeksbevindingen hebben we geen verwachting ten aanzien van sekseverschillen wat 

betreft de prevalentie van daderschap en slachtofferschap. Verder blijkt uit de review van 

Hong en Espelage (2012) dat pesten op basisscholen afneemt met het toenemen van de 

leeftijd (Hong & Espelage, 2012). Ook de review van Powell en Ladd (2010) toont dat de 

prevalentie van pesten hoger is onder jongere kinderen. Wij verwachten daarom dat de 

prevalentie van daderschap en slachtofferschap lager is bij kinderen uit een hoger leerjaar
1
. 

  Het tweede doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in een mogelijk verschil in 

prevalentie van verschillende pestrollen tussen kinderen met en zonder leermoeilijkheden. In 

eerder onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende pestrollen: daders, 

slachtoffers, dader/slachtoffers en niet betrokkenen (Austin & Joseph, 1996; Bowers et al., 

1994; Wolke, Woods, Bloomfield, & Karstadt, 2000). Dader/slachtoffers zijn kinderen die 

zowel dader als slachtoffer van pestgedrag zijn (Olweus, 1978; Perry et al., 1988; Smith, 
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1991; Smith & Myron-Wilson, 1998). Dader/slachtoffers worden het ergst afgewezen door 

leeftijdgenoten (Pellegrini, 1998; Perry et al., 1988) en ondervinden ernstige 

aanpassingsproblemen (O’Moore & Kirkham, 2001; Perry et al., 1988) op verschillende 

gebieden (Schwartz, Proctor, & Chien, 2001). Net als daders zijn zij agressief en hebben ze 

problemen met concentratie en impulsiviteit. Zij delen daarnaast kenmerken met slachtoffers, 

zoals depressie, sociale angst en het gevoel niet geliefd te zijn bij leeftijdgenoten. Onderzoek 

toont verder negatieve gevolgen voor dader/slachtoffers ten aanzien van schoolse 

vaardigheden, prosociaal gedrag, zelfcontrole, sociale acceptatie en gevoel van eigenwaarde 

(Hanish & Guerra, 2004; Nansel et al., 2001, 2004; Schwartz, 2000; Wolke et al., 2000). 

Onderzoek toont dat kinderen met leermoeilijkheden vaker als dader/slachtoffer worden 

geclassificeerd dan kinderen zonder leermoeilijkheden (Kaukiainen et al., 2002). Het 

onderzoek van Kaukiainen et al. (2002) toont verder dat kinderen met leermoeilijkheden 

vaker als dader worden geclassificeerd, maar niet vaker als slachtoffer (Kaukiainen et al., 

2002). Het grootste deel van de kinderen met leermoeilijkheden (82%) werd als niet 

betrokken geclassificeerd.   

  Het onderzoek naar de prevalentie van verschillende pestrollen bij kinderen met en 

zonder leermoeilijkheden is gering en er zijn ons geen reviews bekend. Op basis van het 

onderzoek van Kaukiainen et al. (2002) verwachten wij daarom dat kinderen met 

leermoeilijkheden vaker als dader en dader/slachtoffers worden geclassificeerd dan kinderen 

zonder leermoeilijkheden, maar niet vaker als slachtoffer. Onderzoek toont dat ongeveer 5 tot 

11%van de 9 tot 13 jaar oude kinderen regelmatig het slachtoffer is van pesten op de 

basisschool, 5 tot 14% zich regelmatig agressief gedraagt en 2 tot 7% geclassificeerd kan 

worden als zowel dader als slachtoffer (Baar, 2012). Wij verwachten vergelijkbare 

percentages te vinden bij kinderen zonder leermoeilijkheden en verwachten dat de 

percentages van daders en dader/slachtoffers hoger zijn bij kinderen met leermoeilijkheden. 

Ten aanzien van sekse toont onderzoek dat jongens binnen de schoolcontext vaker als dader 

en als dader/slachtoffer worden geclassificeerd in vergelijking met meisjes (Baar; 2012; 

Schwartz, 2001; Veenstra et al., 2005). Verwacht wordt dat dit voor zowel kinderen met als 

zonder leermoeilijkheden geldt. Onderzoek toont geen duidelijke sekseverschillen wat betreft 

de prevalentie van slachtoffers (Salmivalli en Peets, 2009; Schwartz et al., 2001) en we 

verwachten daarom geen sekseverschillen te vinden ten aanzien hiervan. Tenslotte toont een 

review van Hong en Espelage (2012) dat pestgedrag afneemt met het toenemen van de 

leeftijd. Op basis hiervan wordt verwacht dat het percentage niet betrokkenen in de hogere 

leerjaren hoger uitvalt dan in de lagere leerjaren
2
. 
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 Het derde doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in de visie van kinderen met 

leermoeilijkheden op pestgedrag en hun eigen rol daarin. Visie kan gedefinieerd worden als 

een algemene, blijvende, concrete of abstracte beoordeling van een persoon, groep of 

fenomeen en gebaseerd op waarden, emoties en gedrag (Van Goethem, Scholte, & Wiers, 

2010). Ten aanzien van visie onderzoeken we voor deze doelstelling: (1) definities van 

pestgedrag door respondenten; (2) beschrijvingen van de aard, locatie en mate van pestgedrag 

door respondenten; (3) beschrijvingen van hun eigen rol in pestgedrag door respondenten; (4) 

beschrijvingen van daderprofielen en slachtofferprofielen volgens respondenten; (5) 

beschrijvingen van verklaringen voor daderschap en slachtofferschap volgens respondenten 

en (6) beschrijvingen van de gevolgen van daderschap en slachtofferschap volgens 

respondenten. Deze doelstelling is een kwalitatieve aanvulling op doelstelling één en twee, 

zodat mogelijk gevonden verschillen kunnen worden geïnterpreteerd naar aard en 

eigenschappen.  

 Er zijn ons geen studies bekend waarin is onderzocht hoe kinderen met en zonder 

leermoeilijkheden pestgedrag definiëren en beleven. Om deze reden wordt er geen 

verwachting opgesteld wat betreft de visie van kinderen op de definitie van pesten. Wel toont 

onderzoek dat jongere kinderen slechts onderscheid maken tussen agressie en non-agressie, 

terwijl oudere kinderen in staat zijn fysieke, verbale en relationele vormen van pestgedrag te 

onderscheiden (Smith, Cowie, Olafsson, & Liefooghe, 2002). Daarom wordt verwacht dat 

kinderen uit een hoger leerjaar een meer gedetailleerde beschrijving zullen geven van 

pestgedrag en daarbij verschillende vormen van pestgedrag kunnen onderscheiden. 

Onderzoek van Fekkes et al. (2005) toont dat de meeste kinderen (30.9%) ervaringen hebben 

met schelden en dat daarna ervaringen met roddelen (24.8%), sociale exclusie (17.2%) en 

schoppen, slaan en duwen (14.7%) worden genoemd. Wij verwachten op basis van dit 

onderzoek daarom dat verbale vormen van pestgedrag het vaakst door respondenten worden 

genoemd en fysieke vormen van pestgedrag het minst vaak. Volgens Andreou en Bonoti 

(2010) noemen jongens in vergelijking met meisjes vaker kenmerken van fysieke vormen van 

pestgedrag en noemen meisjes eerder kenmerken van verbale vormen van pestgedrag. We 

verwachten daarom sekseverschillen te vinden ten aanzien van de beschrijvingen van de aard 

van pestgedrag. Verwacht wordt dat respondenten over het algemeen zullen noemen dat 

pestgedrag regelmatig voorkomt. Wat betreft de locatie van het pestgedrag wordt in lijn met 

onderzoek van Fekkes et al. (2005) verwacht dat door respondenten aangegeven zal worden 

dat het meeste pestgedrag plaatsvindt op het schoolplein of in het klaslokaal en soms in de 

schoolgangen en tijdens gym. Ditzelfde onderzoek toont dat een aanzienlijk aantal kinderen 
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(16.2%) regelmatig (een aantal keer per maand of vaker) het slachtoffer van pestgedrag is en 

7% vaak (een aantal keer per week) (Fekkes et al., 2005). Verder wordt op basis van eerder 

onderzoek (Boulton & Underwood, 1992) verwacht dat respondenten slachtoffers beschrijven 

als klein en zwak. Volgens Fekkes et al. (2005) hebben slachtoffers over het algemeen minder 

zelfvertrouwen, zijn zij minder assertief, angstig en teruggetrokken. We verwachten daarom 

dat respondenten deze kenmerken zullen benoemen. Verder verwachten we op basis van het 

onderzoek van Fekkes et al. (2005) dat respondenten kinderen uit hetzelfde of een hoger 

leerjaar en met name jongens als daders omschrijven. 

 Ten aanzien van de visie van respondenten op hun eigen rol bij pestgedrag verwachten 

wij inconsistentie te vinden tussen de geclassificeerde pestrol en de zelf ervaren pestrol. De 

geclassificeerde rol wordt bepaald op basis van een zelfrapportage vragenlijst waarbij de 

vragen op handelingsniveau worden gesteld (bijv. “Hoe vaak sla, schop of stomp jij andere 

kinderen?”). De zelf ervaren pestrol wordt gebaseerd op de antwoorden van respondenten 

tijdens interviews, waarbij expliciet wordt gevraagd naar de pestrol van de respondenten. Dit 

leidt mogelijk tot onderrapportage van daders. Verwacht wordt namelijk dat kinderen niet snel 

toe zullen geven zelf te pesten (Goossens et al., 2012). We verwachten daarom met name 

inconsistentie te vinden tussen de geclassificeerde daders en hun zelf ervaren pestrol. Omdat 

we verwachten dat kinderen met leermoeilijkheden vaker als dader en dader/slachtoffer 

worden geclassificeerd, verwachten we bij de respondenten een hoge mate van inconsistentie 

te vinden tussen de geclassificeerde pestrol en zelf ervaren pestrol. Ook is het mogelijk dat 

respondenten een andere visie hebben op de definitie van pesten of bepaalde pestvormen niet 

als pestgedrag beschouwen, waardoor de geclassificeerde pestrol en de zelf ervaren pestrol 

niet overeenkomen. Er zijn ons verder geen studies bekend waarin geclassificeerde pestrollen 

worden vergeleken met zelf ervaren pestrollen.  

 Op basis van eerder onderzoek (Erling & Hwang, 2004) verwachten we verder dat 

respondenten slachtoffers het hebben van een ander uiterlijk als verklaring genoemd wordt 

voor slachtofferschap. Er is ons geen onderzoek bekend dat zich heeft gericht op verklaringen 

voor daderschap. Met betrekking tot de gevolgen van pestgedrag verwachten we op basis van 

onderzoek dat respondenten zowel externaliserende als internaliserende vormen 

probleemgedrag als gevolgen van slachtofferschap noemen (Perren, Ettekal, & Ladd, 2013), 

zoals agressie (Reijntjes et al., 2011), depressie, angst en zelfmoordgedachten (Reijntjes, 

Kamphuis, Prinzie, & Telch, 2010) en schaamte en schuldgevoel als gevolgen van daderschap 

(Menesini & Camodeca, 2008)
 2

.  

 Het vierde doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in de visie van kinderen met 
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leermoeilijkheden op de aanpak van pesten door school en de leerkracht. Ten aanzien van 

visie onderzoeken we voor deze doelstelling: (1) beschrijvingen van preventieve en curatieve 

maatregelen door respondenten; (2) beschrijvingen van protocollen en methodieken door 

respondenten; (3) beschrijvingen van de persoonlijke aanpak van de leerkracht door 

respondenten en (4) beschrijvingen van de effectiviteit van de aanpak van school en de 

leerkracht volgens respondenten.  

  Ten aanzien van de aanpak van pestgedrag door scholen kan onderscheid worden 

gemaakt tussen preventieve maatregelen en curatieve maatregelen, methodieken en 

protocollen. Het is bekend dat het aantal preventie- en interventieprogramma’s steeds meer 

toeneemt (Smith, 2011). Scholen en leerkrachten kunnen kiezen uit een groeiend aantal 

preventie- en interventieprogramma’s dat hen kan helpen met het signaleren en aanpakken 

van daderschap en slachtofferschap. Het Nederlands Ministerie van Onderwijs verplicht 

scholen tot het opstellen van een veiligheidsplan dat doorgaans tevens gericht is op pestgedrag 

(Rijksoverheid, 2011). Op basis hiervan wordt verwacht dat de meeste respondenten zullen 

noemen dat er sprake is van een protocol of methodiek op hun basisschool en dat zij hier een 

beschrijving van zullen geven.  

 Onderzoek toont dat meer dan 80% van de leerkrachten die op de hoogte is van 

pestgedrag een serieus gesprek met de betrokken daders en slachtoffers (Dake et al., 2003). 

Daarnaast wordt ook het opstellen van klassenregels door leerkrachten vaak gebruikt om het 

pesten aan te pakken. Minder dan een derde van de leerkrachten uit het onderzoek van Dake 

et al. (2003) maakte gebruik van een gecombineerde aanpak. We verwachten op basis van dit 

onderzoek dat de meeste kinderen het voeren van een gesprek of het opstellen van 

klassenregels zullen noemen.  

 Uit het onderzoek van Fekkes et al. (2005) naar de visie van basisschoolleerlingen op 

de aanpak van de leerkracht blijkt dat 8.1% van de respondenten aangaf dat de leerkracht niets 

tegen het pesten deed, 9.5% aangaf dat de leerkracht wel iets tegen het pesten deed, maar dat 

het pesten erger werd, 19.5% aangaf dat de leerkracht wel iets tegen het pesten deed, maar dat 

er niets veranderde en 28.1% aangaf dat hetgeen de leerkracht tegen het pesten deed een 

positief effect had. In 34.8% van de gevallen was de leerkracht helemaal niet op de hoogte 

van het pestgedrag. Wij verwachten op basis van dit onderzoek dat de visies van respondenten 

op de aanpak van de leerkracht verschillend zullen zijn, maar dat een meerderheid van de 

respondenten aangeeft tevreden te zijn over de aanpak van pestgedrag op school. Er werd in 

het onderzoek van Fekkes et al. (2005) geen onderscheid gemaakt tussen verschillende 

pestrollen en we hebben daarom geen verwachting ten aanzien hiervan
2
.  
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Methode
1, 2 

Type Onderzoek 

 Dit onderzoek was cross-sectioneel van opzet en explorerend van aard. Om de 

geldigheid van de onderzoeksmethoden te verhogen is er in dit onderzoek triangulatie van 

methoden toegepast. Het onderzoek was gebaseerd op zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

gegevens. Door middel van kwantitatief onderzoek kan bewijs gevonden worden voor 

bestaande theorieën (Field, 2009). Om de subjectieve ervaringen van kinderen met en zonder 

leermoeilijkheden met daderschap en slachtofferschap te meten werden zelfrapportage 

vragenlijsten afgenomen. Kwalitatief onderzoek is een methode voor het verkrijgen van rijke 

en gedetailleerde beschrijvingen en interpretaties van contexten, gebeurtenissen, situaties en 

sociale interacties. Het afnemen van open interviews is een kwalitatieve onderzoeksmethode 

om relatief nieuwe en complexe kwesties en fenomenen te exploreren (Boeije, 2010). Er 

werden in dit onderzoek open interviews gebruikt om de visie van kinderen met 

leermoeilijkheden op pestgedrag, hun eigen rol daarin en de aanpak van pesten door school en 

de leerkracht te onderzoeken.  

Respondenten 

 De kinderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen kwamen van drie reguliere 

basisscholen in Nederland. De zelfrapportage vragenlijsten werden door 192 kinderen 

ingevuld, waarvan 87 (45.3%) jongens en 105 (54.7%) meisjes. De kinderen waren tussen de 

9 en 12 jaar en waren afkomstig uit de provincies Gelderland en Utrecht. De meeste 

respondenten waren van Nederlandse afkomst (99.5%). Van de respondenten zat 30.2% in 

groep zes, 30.2% in groep zeven en 39.6% in groep acht van het basisonderwijs. Het ging 

hierbij om een selecte steekproef en daarnaast moet er bij het interpreteren van de resultaten 

rekening mee worden gehouden dat de kinderen genest waren: veel kinderen zaten immers in 

dezelfde klas op dezelfde school, hadden dezelfde leerkracht, volgden hetzelfde 

lesprogramma, enzovoort (Landsheer, ’t Hart, De Goede, & Van Dijk, 2010). Daarnaast was 

de steekproef niet representatief voor de populatie, omdat bijna alle respondenten van 

Nederlandse afkomst waren. Uit de groep kinderen die de zelfrapportage vragenlijsten hadden 

ingevuld werden vervolgens 22 kinderen met leermoeilijkheden geselecteerd voor de open 

interviews. Deze kinderen hadden een D/E of V-score op ten minste één hoofdvak (rekenen, 

spellen of lezen). Door middel van een classificatieprocedure zijn zes (27.3%) daders, zes 

(27.3%) slachtoffers, drie (13.6%) dader/slachtoffers en zeven (31.8%) niet betrokkenen 

geselecteerd. Bij kwalitatief onderzoek wordt gestreefd naar inhoudelijke generalisatie. Dit 

houdt in dat de resultaten van het onderzoek overdraagbaar zijn op of vergelijkbaar zijn met 



Running head PESTEN BIJ KINDEREN MET LEERMOEILIJKHEDEN  

 

11 

 

situaties die niet zijn onderzocht (Baarda, De Goede, & Teunissen, 2009). Omdat alle 

respondenten van Nederlandse afkomst waren en in groep zes, zeven of acht zaten kunnen de 

resultaten niet worden gegeneraliseerd naar andere etnische groepen (bijvoorbeeld Turks of 

Marokkaans) of andere leerjaren. Verder is slechts een klein aantal (n = 22) kinderen 

geïnterviewd van een beperkt aantal scholen.  

Metingen 

 Omgaan Met Elkaar Vragenlijst.  Er werd gebruik gemaakt van de Omgaan 

Met Elkaar Vragenlijst [OMEV] (Baar, 2012) om de subjectieve ervaringen van kinderen met 

daderschap en slachtofferschap te meten. Deze zelfrapportage vragenlijst is een Nederlandse 

versie van de Social Experience Questionnaire - Self Report (SEQ-S) (Crick, 1997; Crick & 

Grotpeter, 1995, 1996; Grotpeter & Crick, 1996). Om een gender bias te voorkomen werden 

verschillende vormen van daderschap en slachtofferschap (Card, Stucky, Salawana, & Little, 

2008) onderzocht: fysieke (bv., slaan, duwen), verbale (bv. dreigen met fysiek geweld, 

schelden) en relationele (anderen schaden door het manipuleren van relaties, door bv. roddels 

te verspreiden, anderen te negeren of te dreigen met exclusie).  

  Daderschap. De schaal Daderschap bestond uit 11 items en vragen waren 

bijvoorbeeld: “Hoe vaak sla, schop of stomp jij andere kinderen?” (fysiek), “Hoe vaak 

schreeuw of scheld jij tegen een ander kind?” (verbaal) en “Hoe vaak klets jij wel eens over 

iemand, zodat andere kinderen die persoon niet meer aardig vinden?” (relationeel).  

  Slachtofferschap. De schaal Slachtofferschap bestond eveneens uit 11 items en vragen 

waren bijvoorbeeld: “Hoe vaak word je door een ander kind geslagen, geschopt of 

gestompt?” (fysiek), “Hoe vaak schreeuwt of scheldt een ander kind tegen je?” (verbaal) en 

“Hoe vaak mag jij niet meedoen met een vriendengroepje, als ze kwaad op jou zijn?” 

(relationeel).  

 De items werden beantwoord op een vijfpuntsschaal (1 = nooit, 5 = bijna altijd). De 

vragenlijst bevatte ook de schalen Prosociaal Gedrag en Ontvanger van Prosociaal Gedrag, 

echter werden de antwoorden op de items van deze schalen in dit onderzoek niet meegenomen 

maar slechts als fillers gebruikt. Cronbach’s alfa was .83 voor de schaal Daderschap en .88 

voor de schaal Slachtofferschap. Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de 

SEQ-S toont aan dat de vragenlijst intern consistent is. Ook werd bewijs gevonden voor de 

predictieve validiteit, discriminante validiteit en constructvaliditeit van de SEQ-S (Crick & 

Bigbee, 1998; Crick & Grotpeter, 1996).  

  Topics interviews.    In dit onderzoek werden open interviews gebruikt om de 

visie van kinderen met leermoeilijkheden op pestgedrag, hun eigen rol daarin en de aanpak 
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van pesten door school en de leerkracht te onderzoeken. In de introductie werden eerst het 

doel, de procedure, de structuur en de inhoud van het interview uitgelegd aan de 

respondenten. Ter verificatie van de antwoorden van de respondenten werd ieder topic 

afgesloten met een samenvatting door de onderzoeker. Anonimiteit werd gewaarborgd, wat 

bijdroeg aan de validiteit en betrouwbaarheid van de interview data. De interviews bestonden 

uit vier topics. Topic één en twee betroffen de derde doelstelling van ons onderzoek en topics 

drie en vier betroffen de vierde doelstelling: (1) de visie van respondenten op pestgedrag (hun 

beschrijvingen van de definitie, aard, locatie en mate van pestgedrag, daderprofielen en 

slachtofferprofielen en hun eigen rol in pestgedrag); (2) beschrijvingen van de verklaringen en 

gevolgen van pestgedrag (hun beschrijvingen van de ernst, oorzaken en gevolgen van 

daderschap en slachtofferschap); (3) beschrijvingen van de aanpak van pestgedrag door 

school en de leerkracht (hun beschrijvingen van preventieve maatregelen, curatieve 

maatregelen, methodieken, protocollen en de persoonlijke aanpak van de leerkracht) en (4) de 

visie van respondenten op de effectiviteit van de aanpak van school en de leerkracht.  

Procedure 

 De onderzoekers hebben verschillende reguliere basisscholen per e-mail benaderd met 

informatie over het onderzoek en de vraag om hieraan deel te nemen. Drie scholen wilden 

medewerking verlenen aan het onderzoek. Aan alle ouders van de kinderen uit groep zes, 

zeven en acht werd hun informed consent (geïnformeerde toestemming) voor deelname aan 

het onderzoek gevraagd. Voorafgaand aan het onderzoek werd aan de ouders van de kinderen 

een brief meegegeven met informatie over het onderzoek. Ouders werd hierin expliciet 

gevraagd of zij wel of niet toestemming verleenden voor deelname aan het onderzoek. Aan 

zowel de ouders als de kinderen werd uitgelegd dat hun anonimiteit werd gewaarborgd. Van 

alle ouders heeft 98% toestemming gegeven om hun kind deel te laten nemen aan het 

onderzoek. Daarnaast namen de kinderen op vrijwillige basis deel aan het onderzoek. De 

kinderen hebben op school in hun eigen klas de OMEV (Baar, 2012) ingevuld. De kinderen 

kregen hieraan voorafgaand een klassikale instructie van de twee onderzoekers. Hierbij werd 

niet het specifieke doel van het onderzoek uitgelegd, om de antwoorden van kinderen op de 

vragenlijst niet te beïnvloeden. Vervolgens zijn 22 kinderen geselecteerd bij wie enkele 

weken na afname van de vragenlijsten open interviews zijn afgenomen. De interviews werden 

door de onderzoekers in gemiddeld twintig minuten afgenomen en vonden plaats op de school 

van de respondenten. Om elkaar te kunnen controleren, aanvullen en coachen en om de 

betrouwbaarheid van de interview data te verhogen waren bij alle interviews beide 

onderzoekers aanwezig. Alle interviews werden opgenomen met een voice recorder en 
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volledig uitgeschreven.  

Data-analyse 

 Om inzicht te verkrijgen in een mogelijk verschil in de prevalentie van daderschap en 

slachtofferschap tussen kinderen met en zonder leermoeilijkheden, werd gebruik gemaakt van 

een ‘variable-oriented approach’ (doelstelling één). De ‘variable-oriented approach’ gaf 

inzicht in continue scores van kinderen op de schalen slachtofferschap en daderschap, waarbij 

de gemiddelden en standaarddeviaties van de steekproef op deze schalen in kaart werden 

gebracht. De scores op de vragenlijst OMEV (Baar, 2012) werden gebruikt om de potentiële 

verschillen wat betreft de prevalentie van daderschap en slachtofferschap bij kinderen met en 

zonder leermoeilijkheden vast te stellen. Er werd een 2 x 2 x 3 (Categorie [kinderen met 

leermoeilijkheden, kinderen zonder leermoeilijkheden] x  Sekse [jongens, meisjes] x Leerjaar 

[groep 6, groep 7, groep 8])  meervoudige variantieanalyse uitgevoerd (MANOVA). Hierbij 

golden de scores van de kinderen uit de twee verschillende groepen op de schalen 

slachtofferschap en daderschap als afhankelijke variabelen. Om gebruik te maken van een 

meervoudige variantieanalyse moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: (1) 

minimaal interval meetniveau van afhankelijke variabelen en nominaal meetniveau van 

onafhankelijke variabelen; (2) gelijke spreiding van residuen per X-waarde 

(homoscedasticiteit); (3) normale verdeling van residuen per X-waarde; (4) onafhankelijkheid 

van waarnemingen; (5) geen uitbijters en (6) aselecte steekproef. De afhankelijke variabelen 

waren van interval meetniveau en de onafhankelijke variabelen waren van nominaal 

meetniveau. Om te controleren of de spreiding per X-waarde ongeveer gelijk was werden 

spreidingsdiagrammen gemaakt. Aan de assumptie voor homoscedasticiteit werd voldaan. Om 

te controleren of de residuen per X-waarde normaal verdeeld waren werden histogrammen 

gemaakt. Een box-plot toonde aan dat de variabelen leermoeilijkheden, sekse en leerjaar bij 

benadering normaal verdeeld waren. Aan de voorwaarde van onafhankelijkheid van 

waarnemingen werd voldaan. Er waren enkele uitbijters, deze waren echter niet van invloed 

op de resultaten. Aan de voorwaarde van een aselecte steekproef werd niet voldaan. Een 

enkelvoudige variantieanalyse (ANOVA) werd vervolgens uitgevoerd voor het onderzoeken 

van sekseverschillen en verschillen in leerjaar wat betreft de prevalentie van daderschap en 

slachtofferschap.   

Om inzicht te verkrijgen in een mogelijk verschil in prevalentie van verschillende 

pestrollen tussen kinderen met en zonder leermoeilijkheden, werd gebruik gemaakt van een 

‘person-oriented approach’ (doelstelling twee). De ‘person-oriented approach’ leidde tot een 

classificatie van kinderen in verschillende pestrollen, namelijk dader, slachtoffer en niet 
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betrokkenen. De criteria van Crick et al. (Baar, 2012, Crick, 1997, Crick & Bigbee, 1998; 

Crick & Grotpeter, 1996) werden hiervoor gebruikt. Wanneer de score van een kind meer dan 

één standaarddeviatie boven het gemiddelde van de steekproef was op de schaal Daderschap, 

en beneden dit criterium op de schaal Slachtofferschap, werd het kind geclassificeerd als 

dader. Een kind werd geclassificeerd als niet betrokken wanneer de score op zowel de schaal 

Daderschap als op de schaal Slachtofferschap beneden het criterium van één standaarddeviatie 

boven het gemiddelde viel. Een vergelijkbare procedure werd gebruikt voor het classificeren 

van slachtoffers. De combinatie van een ‘variable-oriented approach’ en een ‘person-oriented 

approach’ gaf ons meer complete en meer specifieke informatie inzake pestgedrag en 

pestrollen (Baar, 2012). Peer-ratings van Salmivalli en Kaukiainen (2004) toonden 

bijvoorbeeld dat de gemiddelde scores van jongens op fysieke en verbale (openlijk 

pestgedrag) en indirecte agressie (relationeel pestgedrag) hoger waren, maar de ‘person-

oriented approach’ toonde een non agressieve groep en een relationeel agressieve groep 

waarin meisjes oververtegenwoordigd waren.  

 Om inzicht te verkrijgen in de visie van kinderen met leermoeilijkheden op 

pestgedrag, hun eigen rol daarin en de aanpak van pestgedrag door school en de leerkracht 

werd kwalitatief onderzoek verricht. Er werden in dit onderzoek open interviews gebruikt. De 

kinderen met leermoeilijkheden met de meest extreme scores op de schalen Daderschap en 

Slachtofferschap op de OMEV (Baar, 2012) werden hiervoor geselecteerd. Kinderen met 

leermoeilijkheden werden geclassificeerd op basis van minstens één D/E of V score op één 

van de hoofdvakken (rekenen, spellen of lezen). Er werden zoveel mogelijk kinderen 

geselecteerd met de meest lage scores op de meeste hoofdvakken.  

De open interviews werden geanalyseerd volgens de kwalitatieve methode van Baar 

(2002) en Baarda, De Goede en Teunissen (2001). Deze analyse bestond uit drie fases en 

werd uitgevoerd volgens acht stappen. In de eerste analyse-fase werden alle interviews 

gelabeld. De tweede analyse-fase leidde tot het definiëren van kernlabels en in de laatste 

analyse-fase werd de intersubjectiviteit vastgesteld en de vraagstelling beantwoord. Om bij te 

dragen aan de betrouwbaarheid en constructvaliditeit van de kwalitatieve analyses: (a) 

werkten de onderzoekers samen door middel van overleg en overeenstemming (Lincoln & 

Guba, 1985); (b) werden de labels in iedere fase van de analyse gecodeerd zodat de herkomst 

en inhoud van elk label konden worden gecontroleerd door de andere onderzoeker; (c) werden 

zoveel mogelijk de letterlijke bewoordingen van de respondent weergegeven in de labels.  

 

Resultaten
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Verschil in Prevalentie van Pestgedrag naar Leermoeilijkheden, Sekse en Leerjaar
1, 2

 

 Om mogelijke verschillen wat betreft de prevalentie van scores op daderschap en 

slachtofferschap bij kinderen met en zonder leermoeilijkheden vast te stellen werd een 2 x 2 x 

3 (Categorie [kinderen met leermoeilijkheden, kinderen zonder leermoeilijkheden] x  Sekse 

[jongens, meisjes] x Leerjaar [groep 6, groep 7, groep 8])  Wilks’ Lambda meervoudige 

variantieanalyse uitgevoerd (MANOVA) (zie Tabel 1 voor gemiddelden en 

standaarddeviaties). We hadden geen hypothese geformuleerd wat betreft een mogelijk 

verschil in de prevalentie van pestgedrag tussen kinderen met en zonder leermoeilijkheden. Er 

werd geen significant hoofdeffect van categorie gevonden. Naar aanleiding van inconsistente 

onderzoeksbevindingen van eerdere wetenschappelijke onderzoeken hadden we geen 

verwachting ten aanzien van mogelijke sekseverschillen, maar er werd een significant 

hoofdeffect van sekse gevonden, F(2, 179) = 11.34, p < .001, ηρ
2
 = .11. De effectgrootte was 

gemiddeld. Verder werd er zoals verwacht een significant hoofdeffect van leerjaar gevonden, 

F(4, 358) = 3.43, p = .009, ηρ
2
 = .04. Deze effectgrootte was klein (Cohen, 1988). Er werden 

tenslotte geen significante interactie-effecten gevonden. 

 Verdere enkelvoudige variantieanalyses toonden dat jongens (M = 1.84, SD = 0.51)  in 

vergelijking met meisjes (M = 1.49, SD = 0.39) significant hoger scoorden op daderschap, 

F(1, 190) = 29.61, p < .001, ηρ
2 

= .14. De effectgrootte was groot (Cohen, 1988). Daarnaast 

scoorden jongens (M = 1.94, SD = 0.65) in vergelijking met meisjes (M = 1.74, SD = 0.65) 

significant hoger op slachtofferschap, F(1, 190) = 4.34, p = .038, ηρ
2 

= .02. Deze effectgrootte 

was klein (Cohen, 1988). Verder toonden enkelvoudige variantieanalyses dat kinderen uit 

groep acht (M = 1.73, SD = 0.47) hoger scoorden op daderschap in vergelijking met kinderen 

uit groep zeven (M = 1.64, SD = 0.50) en groep zes (M = 1.55, SD = 0.45). De Tukey HSD 

post-hoc test toonde echter aan dat er geen sprake was van significante verschillen. Tenslotte 

toonden enkelvoudige variantieanalyses dat kinderen uit groep zes (M = 1.89, SD = 0.76) 

hoger scoorden op slachtofferschap in vergelijking met kinderen uit groep zeven (M = 1.87, 

SD = 0.62) en groep acht (M = 1.76, SD = 0.59). De Tukey HSD post-hoc test toonde echter 

wederom aan dat er geen sprake was van significante verschillen. 
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Tabel 1 

Gemiddelde zelfgerapporteerde scores op daderschap en slachtofferschap naar categorie, 

sekse en leerjaar (standaarddeviaties tussen haakjes) 

   

Frequentiepercentages Pestrollen naar Leermoeilijkheden, Sekse en Leerjaar
1, 2

 

 De scores op de OMEV (Baar, 2012) werden gebruikt om de kinderen te classificeren 

met betrekking tot vier afzonderlijke pestrollen: vier rollen voor kinderen met 

leermoeilijkheden en dezelfde vier rollen voor kinderen zonder leermoeilijkheden (zie Tabel 

2). De resultaten toonden aan dat de meerderheid van de totale steekproef niet betrokken was 

bij daderschap en/of slachtofferschap (71.9%). Dit gold met name voor kinderen zonder 

leermoeilijkheden (67.4% van de jongens en 91.2% van de meisjes). Van de kinderen met 

leermoeilijkheden was 56.1% van de jongens en 59.5% van de meisjes niet betrokken. In 

tegenstelling tot wat we verwachtten toonden de resultaten dat zowel jongens (17.1%) als 

 Jongens  Meisjes  Leerjaar 6  

(n = 58) 

Leerjaar 7  

(n = 58) 

Leerjaar 8  

(n = 76) 

  

(n = 

87) 

 

(n = 

105) 

 

Jongens 

(n = 

25) 

 

Meisjes 

(n = 

33) 

 

Jongens 

(n = 

25) 

 

Meisjes 

(n = 

33) 

 

Jongens 

(n = 

37) 

 

Meisjes 

(n = 

39) 

Leermoeilijkheden         

Daderschap 1.82 

(0.55) 

1.64 

(0.50) 

1.60 

(0.44) 

1.48 

(0.42) 

1.99 

(0.55) 

1.56 

(0.48) 

1.83 

(0.58) 

1.88 

(0.52) 

     

Slachtofferschap 

1.92 

(0.67) 

1.97 

(0.77) 

1.79 

(0.69) 

2.22 

(0.90) 

2.14 

(0.83) 

1.99 

(0.70) 

1.83 

(0.50) 

1.72 

(0.72) 

Geen 

leermoeilijkheden 

        

Daderschap 1.85 

(0.48) 

1.40 

(0.28) 

1.82 

(0.60) 

1.38 

(0.28) 

1.81 

(0.51) 

1.33 

(0.21) 

1.90 

(0.37) 

1.46 

(0.38) 

     

Slachtofferschap 

1.95 

(0.63) 

1.62 

(0.54) 

2.07 

(0.76) 

1.68 

(0.69) 

1.80 

(0.41) 

1.62 

(0.40) 

1.96 

(0.65) 

1.57 

(0.48) 
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meisjes (24.3%) met leermoeilijkheden relatief vaker als slachtoffer werden geclassificeerd 

dan jongens (2.2%) en meisjes (7.4%) zonder leermoeilijkheden. Meisjes met 

leermoeilijkheden (13.5%) werden daarnaast ook relatief vaker als dader geclassificeerd dan 

meisjes zonder leermoeilijkheden (1.5%), dit verschil gold niet voor jongens met en zonder 

leermoeilijkheden. De resultaten waren daarom gedeeltelijk in lijn met de verwachting dat 

kinderen met leermoeilijkheden vaker als dader werden geclassificeerd dan kinderen zonder 

leermoeilijkheden. We verwachtten dat de prevalentie van dader/slachtoffers hoger zou zijn 

bij kinderen met leermoeilijkheden. Echter, de verschillen in prevalentie van 

dader/slachtoffers tussen kinderen met en zonder leermoeilijkheden waren gering.  

 In beide categorieën werden jongens zoals verwacht vaker geclassificeerd als dader 

dan meisjes. Van de jongens met leermoeilijkheden werd 22% als dader geclassificeerd en 

van de jongens zonder moeilijkheden 23.9%. Van de meisjes met en zonder leermoeilijkheden 

waren deze percentages 13.5% en 1.5%. Ook werden jongens zoals verwacht in beide 

categorieën vaker als dader/slachtoffer geclassificeerd dan meisjes. Van de jongens met 

leermoeilijkheden werd 4.9% als dader/slachtoffer geclassificeerd en van de meisjes met 

leermoeilijkheden 2.7%. Van de jongens en meisjes zonder leermoeilijkheden waren deze 

percentages 6.5% en 0.0%. We verwachtten geen sekseverschillen ten aanzien van de 

prevalentie van slachtoffers. Meisjes werden in beide categorieën vaker als slachtoffer en als 

niet betrokken geclassificeerd. Van de meisjes met leermoeilijkheden werd 24.3% als 

slachtoffer en 59.5% als niet betrokken geclassificeerd en van de jongens met 

leermoeilijkheden waren deze percentages 17.1% en 56.1%. Van de meisjes zonder 

leermoeilijkheden werd 7.4% als slachtoffer en 91.2% als niet betrokken geclassificeerd en 

van de jongens zonder leermoeilijkheden golden percentages van 2.2% en 67.4%. Er werden 

geen opmerkelijke verschillen tussen de verschillende leerjaren gevonden wat betreft de 

prevalentie van verschillende pestrollen. We hadden verwacht dat de prevalentie van niet 

betrokkenen hoger zou zijn in een hoger leerjaar.  
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Tabel 2  

Frequentiepercentages van pestrollen naar categorie, sekse en leerjaar 

 

 Vervolgens worden voor doelstelling drie en vier de belangrijkste bevindingen 

besproken, waarbij de kernlabels worden gebruikt die tijdens de analyse van de resultaten zijn 

ontwikkeld. Deze kernlabels staan cursief gedrukt en worden aangevuld met citaten uit de 

interviews. Dit gedeelte is kwalitatief van aard en is er in de eerste plaats op gericht om de 

aard van pestgedrag en de aanpak van pesten door school en de leerkracht te beschrijven. 

Daarnaast werd ook gekeken naar de prevalentie van bepaalde aspecten onder de 22 

respondenten.  

 Jongens 

(%) 

Meisjes 

(%) 

Leerjaar 6 (%) 

(n = 58) 

Leerjaar 7 (%) 

(n = 58) 

Leerjaar 8 (%) 

(n = 76) 

Leermoeilijkheden 

en Pestrollen 

 

(n = 

87) 

 

(n = 

105) 

 

Jongens 

(n = 

25) 

 

Meisjes 

(n = 

33) 

 

Jongens 

(n = 

25) 

 

Meisjes 

(n = 

33) 

 

Jongens 

(n = 

37) 

 

Meisjes 

(n = 

39) 

Leermoeilijkheden         

     Dader 22.0 13.5 9.1 0.0 23.1 13.3 29.4 25.0 

     Slachtoffer 17.1 24.3 18.2 40.0 15.4 20.0 17.6 16.7 

  Dader/slachtoffer 4.9 2.7 0.0 10.0 15.4 0.0 0.0 0.0 

     Niet betrokken 56.1 59.5 72.7 50.0 46.2 66.7 52.9 58.3 

Geen 

leermoeilijkheden 

        

     Dader 23.9 1.5 14.3 0.0 41.7 0.0 20.0 3.7 

     Slachtoffer 2.2 7.4 0.0 8.7 0.0 5.6 5.0 7.4 

  Dader/slachtoffer 6.5 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 

     Niet betrokken 67.4 91.2 78.6 91.3 58.3 94.4 65.0 88.9 
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Visie op Pesten en Eigen Rol  

 Definitie.
2 
 Er werd geen verwachting opgesteld wat betreft de visie van kinderen 

op de definitie van pesten. Toen gevraagd werd naar de visie van respondenten op de definitie 

van pesten noemden de meeste respondenten de systematische aard (36.4%) van het 

pestgedrag. Jongens noemden vaker de systematische aard van het pestgedrag (54.6%) dan 

meisjes (18.2%). In groep zes werd de systematische aard genoemd door 37.5% van de 

respondenten, in groep zeven door 30.0% van de respondenten en in groep acht door 50.0% 

van de respondenten. Verder werd de intentie een ander persoon te kwetsen (13.6%) of 

ongemak bij die persoon te veroorzaken (45.5%) door verschillende respondenten genoemd. 

Zowel de intentie een ander persoon te kwetsen als het veroorzaken van ongemak werd vaker 

genoemd door jongens (18.2%) dan meisjes (9.1%). In groep zes werden deze criteria 

genoemd door 12.5% van de respondenten, in groep zeven door 10.0% van de respondenten 

en in groep acht door 25.0% van de respondenten.  

  Pesten is echt iemand kwetsen met bijvoorbeeld met mij, met mijn naam, of met 

 discriminatie. En treiteren, echt een beetje irriteren wat de ander dan niet leuk en 

 irritant vindt. [R16, D] 

Daarnaast noemden enkele respondenten de langdurigheid (13.6%) van pestgedrag. De 

respondenten die de langdurigheid van het pesten noemden waren allen vrouwen (27.3%) en 

dit waren respondenten uit groep zes (12.5%) en groep zeven (25.0%). De asymmetrische 

machtsverhouding tussen dader en slachtoffer kwam bij geen van de respondenten ter sprake 

toen gevraagd werd naar de definitie van pesten. Wel werd vaak genoemd dat pesten erger is 

dan plagen, omdat plagen een grapje is (50.0%). Dat pesten erger is dan plagen werd vaker 

genoemd door meisjes (54.6%) dan jongens (18.2%). In groep zes werd dit genoemd door 

37.5% van de respondenten, in groep zeven door 30.0% van de respondenten en in groep acht 

door 50.0% van de respondenten. Dat plagen een grapje is werd vaker genoemd door meisjes 

(63.6%) dan door jongens (36.4%) en werd genoemd door 25.0% van de respondenten uit 

groep zes, 70.0% van de respondenten uit groep zeven en 50.0% van de respondenten uit 

groep acht. 22.7% van de geïnterviewde respondenten beschreef pesten zonder één van de 

criteria te noemen. 50.0% van de respondenten noemde één criterium. Jongens noemden 

vaker één criterium van pesten (63.6%) dan meisjes (36,4%) en dit waren respondenten uit 

alle leerjaren. 50.0% van de geclassificeerde daders, 66,7% van de geclassificeerde 

slachtoffers, 33.3% van de geclassificeerde dader/slachtoffers en 42.9% van de 

geclassificeerde niet betrokkenen noemde één criterium van pestgedrag. 22.7% van de 
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respondenten noemde twee criteria van pestgedrag. Meisjes noemden vaker twee criteria van 

pestgedrag (36.4%) dan jongens (9.1%) en deze respondenten kwamen uit groep zes (37.5%) 

en zeven (20.0%). 16.7% van de geclassificeerde daders, 33.3% van de geclassificeerde 

slachtoffers, 0.0% van de geclassificeerde dader/slachtoffers en 28.6% van de geclassificeerde 

niet betrokkenen noemde twee criteria van pestgedrag. Slechts 4.5% van de respondenten 

noemde drie criteria van pestgedrag. Dit betrof een mannelijke respondent geclassificeerd als 

dader uit groep acht. Deze resultaten waren in tegenstrijd met de verwachting dat kinderen in 

een hoger leerjaar een meer gedetailleerde beschrijving, en dus meer criteria, van pestgedrag 

zouden geven. Wanneer gevraagd werd naar de definitie van pesten gaven de respondenten 

met name voorbeelden van hoe het pestgedrag er uit ziet; de aard van het pestgedrag. De 

criteria van pesten kwamen in eerste instantie niet naar voren in hun beschrijvingen van 

pesten.   

 Aard.
1
  In lijn der verwachting noemden de meeste respondenten voorbeelden 

van verbaal pesten om de aard van pestgedrag op school te omschrijven (90.9%). Onder 

verbaal pesten vielen schelden, bijnamen geven en uitlachen. Twee respondenten noemden 

ook cyberpesten  als voorbeeld. Meisjes noemden vaker verbale vormen van pestgedrag 

(100%) dan jongens (81.8%) en hoe hoger het leerjaar, hoe minder respondenten verbale 

vormen van pestgedrag noemden. Van de respondenten uit groep zes noemde iedere 

respondent verbale vormen van pestgedrag (100%), van de respondenten uit groep zeven 90% 

en van de respondenten uit groep acht 75%. In tegenstelling tot wat we verwachtten noemde 

een groot deel van de respondenten ook voorbeelden van fysiek pesten (72.7%). Onder fysiek 

pesten werden schoppen, slaan, vechten, aan iemand zitten en iemand achterna zitten 

verstaan. Zoals verwacht noemden jongens vaker fysieke vormen van pestgedrag (90.9%) dan 

meisjes (81.8%). Hoe hoger het leerjaar, hoe minder respondenten fysieke vormen van 

pestgedrag noemden. Alle respondenten uit groep zes noemden fysieke vormen van 

pestgedrag (100%), 90% van de respondenten uit groep zeven noemde ook fysieke vormen 

van pestgedrag en in groep acht was dit 50%. Ook werden vormen van relationeel pesten 

genoemd (54.6%). Onder relationeel pesten vielen buitensluiten en roddelen. Meisjes 

noemden vaker vormen van relationeel pestgedrag (81.8%) dan jongens (36.4%). Oudere 

kinderen noemden vaker vormen van relationeel pestgedrag (groep acht, 100%) dan jongere 

kinderen (groep zes en zeven, 50%). Tenslotte noemde een aantal respondenten voorbeelden 

van materieel pesten (22.7%). Hieronder vielen dingen afpakken en dingen kapot maken. 

Meisjes noemden vaker voorbeelden van materieel pesten (36.4%) dan jongens (9.1%) en dit 

waren allemaal respondenten uit groep zes of zeven. Ten aanzien van leerjaar werden in 
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tegenstelling tot wat we verwachtten geen opmerkelijke verschillen gevonden in de 

beschrijvingen van de aard van pestgedrag door respondenten.  

 Locatie.
1 

Zoals we verwachtten gaf het merendeel van de respondenten aan dat 

pesten vooral op het schoolplein plaatsvindt (81.8%). Volgens de respondenten wordt er 

zowel na schooltijd (40.9%) als in de pauzes (63.6%) gepest. Volgens een aantal 

respondenten vindt het pesten ook plaats in de klas (31.8%). Een groot aantal respondenten 

(45.5%) gaf aan dat het pesten in ieder geval plaatsvindt wanneer de leerkracht er niet is:
 

 Meestal als de juf weg is gaan ze lopen treiteren, of als we met de bal bezig zijn gaan 

 ze andere kinderen treiteren, of iemand staat op de wacht voor als de juf er aan komt. 

 Die zegt dan ze komt er aan en dan gaan ze stoppen en een spelletje spelen met de bal. 

 En dan doen ze net of ze helemaal niks hebben gedaan. [R16, D]  

 Mate.
2
  We verwachtten dat de meeste respondenten zouden noemen dat 

pestgedrag op hun basisschool regelmatig voorkomt. Het merendeel van de respondenten gaf 

aan dat pesten soms (40.9%) plaatsvindt op hun basisschool. Dit werd genoemd door 66.7% 

van de geclassificeerde slachtoffers en 42.8% van de geclassificeerde niet betrokkenen. 

Volgens 31.8% van de respondenten komt pesten weinig voor. Dit werd het meest genoemd 

door de geclassificeerde daders (66.7%). Verder noemden ook geclassificeerde slachtoffers 

(33.3%), daders/slachtoffers (33.3%) en niet betrokkenen (14.3%) dat pesten weinig 

voorkomt. Enkele respondenten gaven aan dat pestgedrag binnen de school vaak voorkomt 

(22.7%). Dit werd het meest genoemd door de geclassificeerde dader/slachtoffers (66.7%), 

maar ook de geclassificeerde daders (33.3%) en niet betrokkenen (14.3%) noemden dat pesten 

binnen de school vaak voorkomt. Eén respondent (4.5%) gaf aan dat pesten helemaal nooit 

voorkomt op zijn basisschool. Deze respondent was geclassificeerd als niet betrokken.  

 Dader profielen.
2 

In lijn der verwachting beschreef een groot deel van de 

respondenten daders als oudere kinderen (40.9%). Verder werden daders beschreven als grove 

kinderen (40.9%), kinderen die zich stoer voelen (36.4%), zelfverzekerde kinderen (18.2%), 

kinderen die durven (13.6%) en populaire kinderen (13.6%). In tegenstelling tot wat werd 

verwacht noemden de respondenten niet dat de daders veelal jongens waren.  

 Kinderen die een beetje bazig doen en vooral de hogere groepen omdat ze zich groot 

 voelen tegenover een beetje kleinere kinderen. [R8, NB] 

 Slachtoffer profielen.
2 

Slachtoffers zijn volgens de respondenten kinderen die 

niet voor zichzelf opkomen (22.7%) en verlegen kinderen (22.7%). Daarnaast beschreven zij 

slachtoffers als jongere kinderen (13.6%), zwakke kinderen (13.6%) en kinderen die weinig 
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vrienden hebben (13.6%).  

 Kinderen die verlegen zijn en die niks terug durven te doen. [R17, NB] 

 Ervaren rol.
1
  De consistentie tussen de geclassificeerde pestrol en de zelf 

ervaren pestrol was 54.5% (Tabel 3). Zoals verwacht kwam de zelf ervaren pestrol bij een 

groot deel van de respondenten (45.5%) niet overeen met hun geclassificeerde pestrol op basis 

van de OMEV (Baar, 2012). De meeste respondenten werden als niet betrokken 

geclassificeerd (31.8%). Deze geclassificeerde pestrol kwam in 71.4% van de gevallen 

overeen met de zelf ervaren pestrol en de consistentie was zoals verwacht relatief hoog. De 

overige respondenten die werden geclassificeerd als niet betrokken ervoeren zelf slachtoffer 

(14.3%) of dader/slachtoffer te zijn (14.3%). Er werden evenveel daders (27.3%) als 

slachtoffers (27.3%) geclassificeerd. Voor daders gold dat de classificatie in 50% van de 

gevallen overeen kwam met de zelf ervaren pestrol. De overige 50% gaf aan niet betrokken te 

zijn bij pestgedrag. De consistentie voor geclassificeerde slachtoffers en de zelf ervaren 

pestrol was zoals verwacht hoger dan bij daders: 66.7% van deze respondenten ervoer zelf 

slachtoffer te zijn. De overige respondenten die werden geclassificeerd als slachtoffer 

ervoeren dader/slachtoffer (16.7%) of niet betrokken (16.7%) te zijn. Tenslotte werd 13.6% 

van de respondenten als dader/slachtoffer geclassificeerd. Geen van deze respondenten 

(0.0%) ervoer zelf dader/slachtoffer te zijn. De meeste van deze respondenten (66.7%) 

ervoeren zelf slachtoffer te zijn en de overige respondenten (33.3%) ervoeren niet betrokken 

te zijn. Zoals verwacht was de consistentie voor de geclassificeerde dader/slachtoffers en de 

zelf ervaren pestrol dus laag.   
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Tabel 3 

Geclassificeerde en zelf ervaren pestrollen 

Respondent Geclassificeerde pestrol Zelf ervaren pestrol 

1 Dader Niet betrokken 

2 Slachtoffer Dader slachtoffer 

3 Niet betrokken Slachtoffer 

4 Dader Dader 

5 Slachtoffer Niet betrokken 

6 Dader/slachtoffer Slachtoffer 

7 Dader/slachtoffer Niet betrokken 

8 Niet betrokken Niet betrokken 

9 Slachtoffer Slachtoffer 

10 Dader Niet betrokken 

11 Slachtoffer Slachtoffer 

12 Dader/slachtoffer Slachtoffer 

13 Niet betrokken Dader/slachtoffer 

14 Dader Dader 

15 Niet betrokken Niet betrokken 

16 Dader Niet betrokken 

17 Niet betrokken Niet betrokken 

18 Niet betrokken Niet betrokken 

19 Slachtoffer Slachtoffer 

20 Dader Dader 

21 Niet betrokken Niet betrokken 

22 Slachtoffer Slachtoffer 

 

 Verklaringen daderschap.
1
 Als verklaring voor daderschap noemde een aantal 

respondenten erbij willen horen (36.4%). Een even groot aantal respondenten zag terugpesten 

(36.4%) als verklaring. Verder werden uiteenlopende verklaringen genoemd, zoals iemand 

imiteren, jaloezie, voor iemand opkomen of iets ergs hebben meegemaakt. Er werden door de 

respondenten bijna geen verklaringen voor pestgedrag gegeven waarin een verband met 
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leermoeilijkheden naar voren kwam. Slechts één respondent (4.5%) noemde een verband 

tussen daderschap en leermoeilijkheden:
 

 Dat ze jaloers zijn op de kinderen die wel goed kunnen werken. En dat ze dan gaan 

pesten met ‘nerd, nerd’ en zo. [R7, D/S] 

 Verklaringen slachtofferschap.
1 
 Anders zijn werd zoals verwacht door de meeste 

respondenten als verklaring voor gepest worden genoemd (59.1%). Slachtofferschap werd  

door de respondenten dus met name toegeschreven aan kindkenmerken. In lijn der 

verwachting werd vooral een verband gezien tussen slachtofferschap en een ander uiterlijk 

(40.9%). De respondenten gaven onder andere aan dat kinderen vanwege hun kleding en  

gewicht gepest worden. Naast een ander uiterlijk werden ook andere interesses als reden om  

gepest te worden genoemd (9.1%). Er werden verschillende andere verklaringen genoemd,  

waarvan de meeste ook kindkenmerken. Dit in tegenstelling tot daderschap, waarbij  

respondenten ook omgevingskenmerken als verklaringen noemden. Als verklaringen voor  

slachtofferschap noemden de kinderen onder andere niet goed genoeg zijn, stil zijn en zwak  

zijn. Slechts een klein aantal respondenten noemde omgevingsfactoren als verklaring (9.1%).  

Zo werd niet rijk zijn door één respondent genoemd. Ook werd door een aantal respondenten  

een verband tussen slachtofferschap en leermoeilijkheden gezien (22.7%). De meeste  

respondenten zagen echter geen verband tussen slachtofferschap en leermoeilijkheden  

(77.3%): 

 Ik heb ook dyslexie, maar met rekenen heb ik geen last maar met spelling of zo. Maar 

 niet dat ik daarbij wordt gepest of zo. Ze helpen me juist er alleen maar bij. Degene  

 die naast me zit helpt me altijd. Dus dat vind ik wel fijn. Daar wordt niks bij gedaan. 

 [R7, D/S] 

 Gevolgen daderschap.
2 

     De respondenten gaven aan dat korte termijn gevolgen van 

pestgedrag voor daders onder andere zijn het terug gepest worden (18.2%), geen vrienden 

meer hebben (13.6%) en straf krijgen (13.6%). Twee respondenten (9.1%) waren van mening 

dat er geen gevolgen zijn voor daders op de korte termijn. In lijn der verwachting waren de 

lange termijn gevolgen van pesten voor daders volgens de respondenten het krijgen van 

schuldgevoelens of spijt (45.5%). 
 

 Ja eigenlijk wel want de kinderen die aan het pesten zijn, die zien dan uiteindelijk ook 

 wel van het gaat helemaal niet goed met hun en dat komt door mij. [R19, S] 

 Gevolgen slachtofferschap.
1  

 In lijn der verwachting noemden de 

respondenten zowel internaliserende als externaliserende vormen van probleemgedrag als 

gevolg van slachtofferschap. Het merendeel van de respondenten noemde dat pestgedrag erg 
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kan zijn voor de kinderen die gepest worden (63.6%). Verdriet werd door 59.1% van de 

respondenten als gevolg van pesten genoemd. 41% van de respondenten noemden geen 

plezier in school als gevolg van pestgedrag voor slachtoffers. Een aantal respondenten 

verwees naar de recente nieuwsberichten betreffende de zelfmoord van slachtoffers van 

pesten en noemde zelfmoord dan ook als mogelijk gevolg (31.8%). Daarnaast werd een 

negatief zelfbeeld door drie respondenten genoemd:
 

 Bijvoorbeeld kinderen zeggen dat je dik bent en dan ga je op dieet en dan wordt je 

 een beetje dunner en dan krijg je bijvoorbeeld anorexia en dan zeggen ze nog steeds je 

 bent dik, alleen dan ben je gewoon niet meer zelfverzekerd, dan denk je gewoon alleen 

 maar slecht over jezelf omdat kinderen dat altijd zeggen over jou. [R19, S] 

Ook werden gevoelens van woede, terugpesten, (sociale) angst, uitsluiting en lichamelijke 

pijn als gevolgen genoemd. De helft van de respondenten zag geen gevolgen voor slachtoffers 

op de lange termijn (50%). De andere helft noemde verdriet op latere leeftijd als gevolg en 

stelde dat slachtoffers van pesten hier op latere leeftijd nog last kunnen hebben. Behalve 

verdriet konden geen specifieke gevolgen door de respondenten worden genoemd.   

 Aanpak Leerkracht en School en Ervaren Effectiviteit 

 Preventieve maatregelen en curatieve maatregelen.
2 
 50% van de respondenten 

gaf aan dat er op school regels zijn ter preventie van pestgedrag. Hierbij werd echter 

aangegeven dat deze regels veelal onderdeel zijn van de algemene regels, en niet enkel ter 

preventie van pesten zijn opgesteld: 
 

Ja er staan daar op een briefje, geplastificeerd, de tien gouden regels. En daar staat  

ook: je mag niet pesten. [R5, S] 

Een andere preventieve maatregel die door drie respondenten (13.6%) genoemd werd was de  

aanwezigheid van pleinwachten. Eén respondent (4.5%) noemde voorlichtingsavonden voor  

ouders. Bijna de helft van de respondenten (45.5%) gaf aan dat er geen sprake is van  

preventieve maatregelen ten aanzien van pesten op school. De meeste respondenten wisten  

niet of er op hun basisschool sprake was van curatieve maatregelen. Drie respondenten gaven  

aan dat er niks gedaan werd om het pesten op hun school te voorkomen (13.6%). Ook waren  

er drie respondenten (13.6%) die wel maatregelen noemden, zoals gele kaarten, schorsingen  

en gesprekken op school. 

 Methodiek en protocol.
2 

   In tegenstelling tot wat werd verwacht gaf de  

meerderheid van de respondenten aan niet te weten of er op hun basisschool of er op hun  

basisschool protocollen of methodieken waren (90.1%). Slechts twee respondenten (9.1%)  
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gaven aan dat er bij hen op school een protocol was met verschillende stappen: 

Ik ben wel eens bij de juf geweest maar dan zeggen ze we gaan er op letten maar dat  

 heeft dan geen zin. En toen later ben ik bij de directie geweest. En die zeggen het 

 pestprotocol gaan we inzetten. En nou zijn we op stap twee, en bij stap zes 

 worden ze geschorst. [R9, S] 

 Persoonlijke aanpak leerkracht.
2 

 In tegenstelling tot wat werd verwacht gaf het 

merendeel van de respondenten aan dat het straffen van de dader behoort tot de aanpak van de 

leerkracht (77.3%). Onder het straffen van de dader valt volgens de respondenten onder 

andere het binnen moeten blijven tijdens de pauze, nablijven en strafwerk schrijven. Verder 

werd in lijn der verwachting aangegeven dat er veel wordt gepraat over pesten (68.2%), en 

dat de leerkracht met de klas regels heeft opgesteld (13.6%). Enkele respondenten noemden 

het al dan niet betrekken van het slachtoffer in de aanpak, hierbij noemde 9.1% dat alleen de 

dader werd betrokken bij de aanpak van de leerkracht. 31.8% van de respondenten gaf aan dat 

zij zelf naar de leerkracht moeten stappen om het pestgedrag te melden voordat de leerkracht 

er iets aan deed. 
 

 Tevredenheid.
1
 De meningen onder de respondenten met betrekking tot de 

aanpak van het pesten waren zoals verwacht verdeeld. Verwacht werd dat de meerderheid van 

de respondenten tevreden zou zijn over de aanpak van pesten. In totaal gaf de helft van de 

respondenten aan tevreden te zijn over de aanpak van pestgedrag door school en de leerkracht 

(50%), waarvan 13.6% aangaf soms wel en soms niet tevreden te zijn. Van de geclassificeerde 

daders gaven de meeste respondenten (66.7%) aan tevreden te zijn. Dit gold eveneens voor de 

niet betrokkenen (57.1%). Van de slachtoffers gaf de helft (50%) aan tevreden te zijn en van 

de dader/slachtoffers was niemand tevreden over de aanpak van pestgedrag (0.0%). De groep 

tevreden respondenten gaf aan dat er voldoende op hun school werd gedaan om het pesten te 

voorkomen of op te lossen: 

 De juf laat filmpjes zien over pesten, en dan vertelt ze er wat over. En dan mochten 

 we een blad maken toen de juf het filmpje had laten zien. Toen waren er vragen bij en 

 die moesten we toen opschrijven. [R13, NB]  

In totaal is volgens 18.2% van de respondenten het pesten minder geworden door de aanpak 

van school. De andere helft van de respondenten (50%) gaf aan niet tevreden te zijn over de 

aanpak van school met betrekking tot pesten: 

 Maar meestal als we naar de juf gaan wordt er niks aan gedaan. Dan zegt ze ik zal er 

 op letten en in de pauze staat ze gewoon met andere mensen te praten. En dan wordt er 

 niks aan gedaan. [R7, D/S] 
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Alle geclassificeerde dader/slachtoffers (100%) gaven aan niet tevreden te zijn en voor 

slachtoffers gold dit voor de helft van de respondenten (50%). Een minderheid van de daders 

(33.3%) was niet tevreden en dit gold eveneens voor de niet betrokkenen (42.9%). In totaal 

gaf 18.2% van de respondenten aan dat het pestgedrag niet gesignaleerd wordt door de 

leerkrachten. 13.6% van de respondenten vond dat de aanpak wel hielp, maar dat het effect 

maar van korte duur is. Verder gaf een aantal respondenten aan welke aanpak zij liever 

zouden zien (31.8%): 

 Ja echt gewoon een gesprek voeren met die kinderen en ja echt gewoon zeggen wat 

 allemaal gevolgen voor later kan zijn voor die kinderen en zo, en hoe ze zich erbij 

 voelen en zo. [R10, D] 

Discussie
1, 2

 

 Deze studie onderzocht de prevalentie en aard van pestgedrag bij kinderen met en 

zonder leermoeilijkheden uit groep zes, zeven en acht van Nederlandse basisscholen en de 

aanpak hiervan door scholen en leerkrachten. In deze sectie zullen de belangrijkste 

bevindingen worden besproken: (1) de prevalentie van daderschap en slachtofferschap bij 

kinderen met en zonder leermoeilijkheden naar sekse en leerjaar middels een ‘variable-

oriented approach’, (2) de prevalentie van pestrollen bij kinderen met en zonder 

leermoeilijkheden naar sekse en leerjaar middels een ‘person-oriented approach’, (3) de visie 

van kinderen met leermoeilijkheden op pestgedrag en hun eigen rol hierin en (4) de visie van 

kinderen met leermoeilijkheden op de aanpak van pestgedrag door school en de leerkracht.  

Prevalentie van Daderschap en Slachtofferschap  

 Ten aanzien van de eerste doelstelling onderzochten we een mogelijk verschil in 

prevalentie van daderschap en slachtofferschap tussen kinderen met en zonder 

leermoeilijkheden naar sekse en leerjaar. Vanwege eerdere inconsistente 

onderzoeksbevindingen (Baumeister et al., 2008; Kaukiainen et al., 2002; Whitney et al., 

1994) hebben wij dit zonder a priori hypothese onderzocht. Er werd in ons onderzoek geen 

significant verschil gevonden in de prevalentie van daderschap en slachtofferschap tussen 

kinderen met en zonder leermoeilijkheden. Onze bevindingen wat betreft de prevalentie van 

daderschap bij kinderen met leermoeilijkheden kwamen niet overeen met die van Kaukiainen 

et al. (2002) en Whitney et al. (1994). Deze onderzoeken lieten namelijk zien dat de 

prevalentie van daderschap hoger was bij kinderen met leermoeilijkheden dan bij kinderen 

zonder leermoeilijkheden. Een mogelijke verklaring voor de relatie tussen leermoeilijkheden 

en daderschap is volgens Vallance, Cummings, & Humphries (1998) dat kinderen met 

leermoeilijkheden tekorten vertonen in de expressie en interpretatie van verbale en non-
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verbale communicatie, wat onder andere kan leiden tot agressief gedrag naar anderen toe. 

Onze bevindingen zijn mogelijk in strijd met die van Kaukiainen et al. (2002) en Whitney et 

al. (1994) door verschillen ten aanzien van het definiëren van leermoeilijkheden. In ons 

onderzoek werden kinderen met leermoeilijkheden geclassificeerd op basis van een D/E of V 

score op één of meerdere hoofdvakken. In eerdere onderzoeken werden kinderen met een 

ernstigere vorm van leermoeilijkheden onderzocht, waaronder kinderen met spraak-taal 

moeilijkheden (Kaukiainen et al., 2002; Vallance et al., 1998; Whitney et al., 1994). Mogelijk 

zijn de door Vallance et al. (1998) veronderstelde tekorten in de verbale en non-verbale 

communicatie bij deze kinderen meer aanwezig dan bij de kinderen die aan ons onderzoek 

deelnamen. Onze bevindingen wat betreft de prevalentie van slachtofferschap bij kinderen 

met leermoeilijkheden kwamen overeen met die van Kaukiainen et al. (2002). Dit onderzoek 

liet namelijk ook geen relatie zien tussen leermoeilijkheden en slachtofferschap. Baumeister 

et al. (2008) vonden in hun onderzoek wel dat de prevalentie van slachtofferschap significant 

hoger was bij kinderen met leermoeilijkheden. Als mogelijke verklaring noemden zij dat 

kinderen met leermoeilijkheden tekorten in de sociale vaardigheden vertonen, waardoor ze 

eerder afgewezen worden door leeftijdgenoten en minder populair zijn (Baumeister et al., 

2008; Nabuzoka, 2003). Mogelijk beschikten de kinderen uit ons onderzoek wel over 

adequate sociale vaardigheden vanwege een minder ernstige vorm van leermoeilijkheden. 

Daarnaast is het zo dat enkele onderzoeken die een relatie vonden tussen leermoeilijkheden en 

slachtofferschap gemengde populaties onderzochten, waaronder kinderen met 

leermoeilijkheden, maar ook kinderen met fysieke beperkingen (Mishna, 2003). Mogelijk zijn 

kinderen met bijvoorbeeld fysieke beperkingen eerder het slachtoffer van pestgedrag omdat 

deze kinderen direct opvallen bij andere kinderen vanwege een ander uiterlijk.  

 De prevalentie van zowel daderschap als slachtofferschap was hoger bij jongens dan 

bij meisjes. Vanwege inconsistente onderzoeksbevindingen hadden we geen verwachting ten 

aanzien van sekseverschillen (Hong & Espelage, 2012; Schwartz et al., 2001). De gevonden 

sekseverschillen konden niet verklaard worden door de manier waarop pestgedrag in dit 

onderzoek is gemeten. Om een gender bias te voorkomen werden in deze studie naast 

openlijke vormen van pestgedrag namelijk ook relationele vormen van pestgedrag onderzocht. 

Onze bevindingen kwamen wel overeen met andere onderzoeken (Espelage, Bosworth, & 

Simon, 2000; Nansel et al., 2001; Ross, 1996; Seals & Young, 2003; Varjas, Henrich, & 

Meyers, 2009) waarin gevonden werd dat jongens meer betrokken zijn bij pestgedrag dan 

meisjes.  

 In tegenstelling tot wat we verwachtten, verschilde de prevalentie van daderschap en 
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slachtofferschap niet significant per leerjaar. Op basis van eerder onderzoek (Hong & 

Espelage, 2012) verwachtten we dat de prevalentie van pestgedrag lager was bij kinderen uit 

een hoger leerjaar. Een mogelijke verklaring voor het niet vinden van een effect van leerjaar 

is dat alle respondenten basisschoolleerlingen waren. Eerdere onderzoeken toonden een 

verschil in de prevalentie van pestgedrag tussen kinderen in de basisschoolleeftijd en kinderen 

in de middelbare schoolleeftijd, waarbij de prevalentie van pestgedrag lager was bij de laatste 

groep kinderen. De leeftijdsverschillen tussen de kinderen waren in deze onderzoeken dus 

groter dan in ons onderzoek (Espelage & Horne, 2008, Nansel et al., 2001, Pellegrini & 

Bartini, 2000; Smith, Madsen, & Moody, 1999).  

Prevalentie Pestrollen 

 Ten aanzien van de tweede doelstelling onderzochten we een mogelijk verschil in 

prevalentie van verschillende pestrollen tussen kinderen met en zonder leermoeilijkheden naar 

sekse en leerjaar. We vonden dat de meeste kinderen niet betrokken waren bij daderschap 

en/of slachtofferschap. Dit gold met name voor kinderen zonder leermoeilijkheden (67.4% 

van de jongens en 91.2% van de meisjes). Van de kinderen met leermoeilijkheden was 56.1% 

van de jongens en 59.5% van de meisjes niet betrokken. Zoals eerder genoemd is het 

identificeren van dader/slachtoffers van bijzonder belang omdat deze kinderen een groot 

risico lopen om op latere leeftijd agressief gedrag en andere psychosociale problemen te 

vertonen. Op basis van het onderzoek van Kaukiainen et al. (2002) verwachtten wij dat 

kinderen met leermoeilijkheden vaker als dader/slachtoffer werden geclassificeerd dan 

kinderen zonder leermoeilijkheden. Kaukiainen et al. (2002) veronderstelden dat de 

problemen van kinderen met leermoeilijkheden passen bij die van dader/slachtoffers: zij 

zouden moeite hebben met het interpreteren van verbale en non-verbale communicatie 

(Vallance et al., 1998) en daarnaast zouden hun sociale vaardigheden slecht ontwikkeld zijn 

(Kavale & Forness, 1996). Ook zouden kinderen met leermoeilijkheden over agressieve en 

impulsieve gedragstendensen beschikken (Swanson & Malone, 1992). Deze kenmerken 

kunnen hen aan de ene kant kwetsbaar maken om het slachtoffer van pestgedrag te worden, 

maar aan de andere kant kunnen deze gedragstendensen bevorderen dat deze kinderen zelf 

gaan pesten (Kaukiainen et al., 2002). De zelfgerapporteerde prevalentie van 

dader/slachtoffers was in ons onderzoek 4.9% bij jongens en 2.7% bij meisjes met 

leermoeilijkheden en 6.5% bij jongens en 0.0% bij meisjes zonder leermoeilijkheden. De 

verschillen in de zelfgerapporteerde prevalentie van dader/slachtoffers tussen kinderen met en 

zonder leermoeilijkheden waren dus verwaarloosbaar. Verder verwachtten we op basis van 

eerder onderzoek (Kaukiainen et al., 2002) dat kinderen met leermoeilijkheden vaker als 



Running head PESTEN BIJ KINDEREN MET LEERMOEILIJKHEDEN  

 

30 

 

dader werden geclassificeerd dan kinderen zonder leermoeilijkheden. We vonden dat meisjes 

met leermoeilijkheden vaker als dader geclassificeerd werden (13.5%) dan meisjes zonder 

leermoeilijkheden (1.5%). Jongens met leermoeilijkheden werden niet vaker dan jongens 

zonder leermoeilijkheden als dader geclassificeerd. In tegenstelling tot wat we op basis van 

eerder onderzoek (Kaukiainen et al., 2002) verwachtten, werden kinderen met 

leermoeilijkheden vaker als slachtoffer geclassificeerd dan kinderen zonder 

leermoeilijkheden. Dit gold voor zowel jongens als meisjes met leermoeilijkheden. Wel 

vonden we in lijn met het onderzoek van Nabuzoka en Smith (1993) dat meisjes met 

leermoeilijkheden vaker als slachtoffer werden geclassificeerd dan jongens met 

leermoeilijkheden. 

 We vonden enkele sekseverschillen ten aanzien van de prevalentie van de 

verschillende pestrollen. Jongens met en zonder leermoeilijkheden werden relatief vaker dan 

meisjes met en zonder leermoeilijkheden als dader/slachtoffer geclassificeerd. Onze 

bevindingen zijn hiermee in lijn met die van eerder onderzoek van Schwartz et al. (2001). Dit 

is opvallend omdat de meeste studies uit de review van Schwartz et al. (2001) geen vormen 

van relationeel pestgedrag onderzochten en deze studie wel. We vonden verder dat jongens 

met en zonder leermoeilijkheden vaker als dader werden geclassificeerd dan meisjes met en 

zonder leermoeilijkheden. Onze bevindingen waren hiermee in lijn met die van eerder 

onderzoek (Kaukiainen et al., 2002). Salmivalli en Peets (2009) en Schwartz et al. (2001) 

vonden geen duidelijke sekseverschillen ten aanzien van de prevalentie van slachtoffers en we 

hadden daarom geen verwachting ten aanzien hiervan. Onze bevindingen toonden dat zowel 

meisjes met als zonder leermoeilijkheden vaker als slachtoffer werden geclassificeerd dan 

jongens met en zonder leermoeilijkheden. We vonden tenslotte geen opmerkelijke verschillen 

wat betreft de prevalentie van verschillende pestrollen tussen de verschillende leerjaren.  

Visie op Pesten en Eigen Rol 

  Ten aanzien van de derde doelstelling onderzochten we de visie van kinderen met 

leermoeilijkheden op pestgedrag en hun eigen rol hierin. Uit onze resultaten bleek de 

consistentie tussen de geclassificeerde pestrol en de zelf ervaren pestrol 54.5%. Dit betekent 

dat zoals verwacht bij een groot deel van de respondenten (45.5%) de geclassificeerde pestrol 

niet overeen kwam met de zelf ervaren pestrol. De inconsistentie tussen de geclassificeerde 

pestrol en de zelf ervaren pestrol was zoals verwacht voor geclassificeerde daders groter 

(50%) dan voor niet betrokkenen (28.6%) en slachtoffers (33.3%). Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat daders tijdens een interview meer geneigd zijn hun rol bij pesten te verzwijgen 

en daarom eerder sociaal wenselijke antwoorden geven (Sawyer et al., 2008). Een andere 
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mogelijke verklaring is dat daders zich niet bewust zijn van hun eigen aandeel bij pestgedrag 

doordat zij een andere attributiestijl hanteren. Daders zouden eerder geneigd zijn externe 

attributies te maken en dus van mening zijn dat de oorzaak van hun eigen agressieve 

handelingen buiten henzelf ligt. Mogelijk hebben daders daarom een andere visie op hun 

eigen rol bij pestgedrag (Georgiou & Stavrinides, 2008). Opvallend was ook dat de 

meerderheid van de geclassificeerde daders (66.7%) aangaf dat pesten weinig voorkomt, 

terwijl door een meerderheid van de respondenten werd aangegeven dat pesten soms (40.9%) 

voorkomt. Volgens 22.7% van de respondenten komt pesten zelfs vaak voor.  

 De gevonden inconsistentie tussen de geclassificeerde pestrol en de zelf ervaren 

pestrol kan wellicht ook verklaard worden door de visie van respondenten op de definitie van 

pesten. In de wetenschappelijke literatuur bestaat over het algemeen consensus over de 

definiëring van pesten (Atik, 2011). In ons onderzoek gebruikten we drie criteria om pesten te 

definiëren: (a) het betreft een intentie om een ander persoon te kwetsen of ongemak bij die 

persoon te veroorzaken; (b) het is een vorm van agressief gedrag dat zich herhaaldelijk en 

langdurig voordoet en (c) er is sprake van een asymmetrische machtsverhouding tussen dader 

en slachtoffer (Baar, 2012). Slechts 4.5% van de respondenten noemde deze drie criteria 

wanneer gevraagd werd naar de definitie van pesten. De meeste respondenten noemden één 

criterium (50%). Een aantal respondenten noemde twee criteria (22.7%) of noemde geen 

enkel criterium (22.7%). Deze resultaten toonden dat de visies van respondenten op de 

definitie van pesten slechts in enkele gevallen overeen kwam met hoe pesten in ons onderzoek 

gedefinieerd werd. De asymmetrische machtsverhouding werd bijvoorbeeld door geen enkele 

respondent genoemd, terwijl dit binnen de wetenschappelijke literatuur als een belangrijke 

component van pesten wordt beschouwd (Atik, 2011). Deze bevindingen tonen dat kinderen 

mogelijk niet in staat zijn onderscheid te maken tussen pesten en bijvoorbeeld andere vormen 

van agressief gedrag, zoals vechten (Sawyer, Bradshaw, & O’Brennan, 2008). Een groot deel 

van de respondenten (72.7%) noemde inderdaad voorbeelden van agressief gedrag wanneer 

gevraagd werd naar de aard van pesten, waaronder vechten. Zoals verwacht noemden vooral 

jongens (90.9%) voorbeelden van fysiek pesten in vergelijking met meisjes (81.8%). De 

meeste respondenten noemden echter zoals verwacht voorbeelden van verbaal pesten en dit 

waren met name meisjes (100%) in vergelijking met jongens (81.8%). Verder werd door een 

deel van de respondenten voorbeelden van relationeel pesten (54.6%) en materieel pesten 

(22.7%) genoemd. Er werden dus met name voorbeelden van openlijk pestgedrag genoemd. 

Volgens de respondenten komt pestgedrag vooral voor op het schoolplein (81.8%) en in ieder 

geval wanneer de leerkracht er niet is (45.5%). Hoewel onderzoek toont dat leerkrachten 
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openlijke vormen van pestgedrag beter signaleren dan relationele vormen van pestgedrag, 

suggereren onze resultaten dat leerkrachten in een groot aantal van de gevallen (openlijk) 

pestgedrag niet signaleren.  

  De beschrijvingen van daderkenmerken en slachtofferkenmerken kwamen overeen 

met wat we verwachtten. Kinderen zagen oudere, stoere kinderen die zelfverzekerd zijn als 

daders van pestgedrag en kinderen die niet voor zichzelf opkomen, zwak zijn en verlegen zijn 

als slachtoffers van pestgedrag. De meeste respondenten (95.5%) noemden geen verband 

tussen leermoeilijkheden en daderschap. Door één respondent werd genoemd dat kinderen 

met leermoeilijkheden kinderen zonder leermoeilijkheden pesten uit jaloezie. Zoals verwacht 

werd anders zijn wel door de meeste respondenten (59.1%) genoemd als verklaring voor 

slachtofferschap, maar zagen de meeste respondenten (77.3%) geen verband tussen 

leermoeilijkheden en slachtofferschap. Uit onze bevindingen bij doelstelling twee bleek dat 

kinderen met leermoeilijkheden vaker als slachtoffer werden geclassificeerd dan kinderen 

zonder leermoeilijkheden en meisjes met leermoeilijkheden daarnaast vaker als dader. Nader 

onderzoek is gewenst om deze bevindingen te ondersteunen.  

  Tenslotte noemden de respondenten zoals verwacht zowel internaliserende als 

externaliserende vormen van probleemgedrag als gevolg van slachtofferschap en werd spijt 

als belangrijk gevolg van daderschap gezien. 

Visie op de Aanpak van Pesten 

 Ten aanzien van de vierde doelstelling onderzochten we de visie van kinderen met 

leermoeilijkheden op de aanpak van pestgedrag door de school en de leerkracht. Gezien 

Nederlandse basisscholen verplicht worden tot het opstellen van een veiligheidsplan 

(Rijksoverheid, 2011), dat doorgaans tevens is gericht op pestgedrag, verwachtten we dat de 

meerderheid van de respondenten zal noemen dat hun basisschool gebruik maakt van een 

protocol of methodiek en dat zij hier een beschrijving van zullen geven. Wat betreft de 

preventieve maatregelen gaf de helft van de respondenten aan dat er op hun basisschool regels 

zijn ter preventie van pestgedrag. Hierbij werd echter aangegeven dat deze regels veelal 

onderdeel zijn van de algemene regels, en niet enkel ter preventie van pesten zijn opgesteld. 

Een groot deel van de andere helft van de respondenten gaf aan dat er geen sprake was van 

maatregelen op hun school. Verder was het opvallend dat veel respondenten niet wisten of er 

op hun basisschool protocollen en methodieken waren. Het was ons niet bekend of de scholen 

die deelnamen aan ons onderzoek gebruik maakten van preventie- en interventieprogramma’s. 

Dit maakt het moeilijk om de uitspraken van de respondenten te controleren. 

  Eerder onderzoek dat gedaan is naar de persoonlijke aanpak van leerkrachten, toont 
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dat veruit de meeste leerkrachten enkel een serieus gesprek voeren met de betrokkenen (Dake 

et al., 2003). Verwacht werd dat dit tijdens de open interviews ook door de respondenten 

genoemd zou worden. Echter, het grootste deel van de respondenten gaf aan dat het straffen 

van de dader en het praten met de klas over pesten behoort tot de persoonlijke aanpak van 

pestgedrag van de leerkracht. Wel noemden zij overeenkomstig met onderzoek van Dake et 

al. (2003) dat leerkrachten klassenregels opstelden om het pestgedrag aan te pakken. De 

mening van de respondenten met betrekking tot de aanpak van het pesten was verdeeld. Wij 

verwachtten dat de meerderheid van de respondenten tevreden zou zijn over de aanpak van de 

leerkracht (Fekkes et al., 2005). Onze onderzoeksresultaten kwamen niet overeen met deze 

verwachting. De ene helft van de respondenten (50%) was tevreden over de aanpak van 

school terwijl de andere helft van de respondenten (50%) aangaf niet tevreden te zijn over de 

aanpak van school met betrekking tot pesten. Opvallend was hierbij de gelijke verdeling van 

de verschillende pestrollen. Een mogelijke verklaring voor het grote aantal respondenten dat 

niet tevreden was over de aanpak van het pestgedrag is dat slechts minder dan een derde van 

de leerkrachten gebruik maakt van de meest effectieve maatregelen door leerkrachten, 

namelijk het voeren van een serieus gesprek met de betrokkenen of het opstellen van 

klassenregels (Dake et al., 2003). Gezien er slechts drie basisscholen meewerkten aan dit 

onderzoek, is de kans groot dat wij scholen met leerkrachten troffen die geen gebruik maakten 

van deze maatregelen om pesten aan te pakken.  

Conclusie 

 Concluderend toont dit onderzoek geen verschil in de prevalentie van daderschap en 

slachtofferschap tussen kinderen met en zonder leermoeilijkheden. Kinderen met 

leermoeilijkheden werden verder vaker geclassificeerd als dader en als slachtoffer in 

vergelijking met kinderen zonder leermoeilijkheden. De inconsistentie tussen de 

geclassificeerde pestrol en de zelf ervaren pestrol was groot (45.5%). De helft van de kinderen 

(50%) was niet tevreden over de aanpak van pestgedrag door school en de leerkracht.  

Limitaties 

 Dit onderzoek heeft enkele tekortkomingen waar rekening mee moet worden 

gehouden bij de interpretatie van de resultaten en de overweging van praktische implicaties. 

Ten eerste was er sprake van een cross-sectionele studie. Meer longitudinaal onderzoek is 

nodig om de causaliteit van een verband tussen leermoeilijkheden en pestgedrag te toetsen. 

Daarnaast werd er in dit onderzoek gebruik gemaakt van de OMEV (Baar, 2012). Deze 

zelfrapportage vragenlijst werd gebruikt om de subjectieve ervaringen van kinderen met 

daderschap en slachtofferschap te meten. De prevalentiescores moeten daarom worden 
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beschouwd als relatieve schattingen (Goossens et al., 2006; Schwartz et al., 2001; Solberg & 

Olweus, 2003). Op basis hiervan kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan over de 

daadwerkelijke prevalentie van pestgedrag op een school. Een mogelijk nadeel van 

zelfrapportage vragenlijsten is de onderrapportage van daderschap (Goossens et al., 2006). 

Kinderen zijn waarschijnlijk geneigd zichzelf in een positief daglicht te stellen wanneer 

gevraagd wordt naar hun betrokkenheid bij pestgedrag. Het kan niet worden uitgesloten dat 

een dergelijk effect heeft opgetreden in ons onderzoek. Om sociaal wenselijke antwoorden te 

voorkomen werd het doel van het onderzoek niet bekend gemaakt aan de respondenten, werd 

de anonimiteit gegarandeerd en namen respondenten op vrijwillige basis deel aan het 

onderzoek. Verder waren de onderzoekers niet ervaren met het afnemen van interviews.  

Om elkaar te kunnen controleren, aanvullen en coachen en om de betrouwbaarheid van de 

interview data te verhogen waren bij alle interviews beide onderzoekers aanwezig. 

 Tenslotte zijn er limitaties met betrekking tot de gebruikte steekproef in deze studie. 

De kinderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen kwamen van drie reguliere 

basisscholen in Nederland. Het ging hierbij om een selecte steekproef en de kinderen waren 

genest: veel kinderen zaten immers in dezelfde klas op dezelfde school, hadden dezelfde 

leerkracht, volgden hetzelfde lesprogramma, enzovoort (Landsheer, ’t Hart, De Goede, & Van 

Dijk, 2010). Verder waren nagenoeg alle respondenten van Nederlandse afkomst en daarmee 

was de steekproef niet representatief. Daarom is het onduidelijk of onze resultaten kunnen 

worden gegeneraliseerd naar andere etnische groepen (bijvoorbeeld Turks of Marokkaans). 

Ook verschillen binnen en tussen landen wat betreft gehanteerde definities en afkappunten 

voor classificatie (bijv., Goossens et al., 2006; Solberg et al., 2007) spelen hierbij een rol. 

Verder onderzoek naar de relatie tussen pestgedrag en leermoeilijkheden met respondenten uit 

verschillende etnische groepen is nodig om hier een uitspraak over te kunnen doen.  

 Praktische Implicaties 

  Ons onderzoek toonde geen verschil in de prevalentie van daderschap en 

slachtofferschap bij kinderen met en zonder leermoeilijkheden. Wel toonden onze 

bevindingen dat kinderen met leermoeilijkheden vaker als slachtoffer werden geclassificeerd 

dan kinderen zonder leermoeilijkheden en dat meisjes daarnaast vaker als dader werden 

geclassificeerd. Tot op heden is het onderzoek naar de relatie tussen leermoeilijkheden en 

pesten gering. Om onze bevindingen te ondersteunen is nader onderzoek met een grotere en 

meer representatieve steekproef gewenst. Dit onderzoek is van groot belang omdat kinderen 

met leermoeilijkheden die tevens ervaringen opdoen met pestgedrag een groot risico lopen op 

een breed scala aan psychosociale problematiek (Mishna, 2003). Een suggestie is om de 



Running head PESTEN BIJ KINDEREN MET LEERMOEILIJKHEDEN  

 

35 

 

ervaringen met pestgedrag bij kinderen met leerproblemen te onderzoeken. In ons onderzoek 

werden kinderen met leermoeilijkheden onderzocht en gezien de ernst van leerproblemen 

doen deze kinderen wellicht meer ervaringen op met daderschap en slachtofferschap dan 

kinderen met leermoeilijkheden. Onderzoek suggereert dat kinderen met leermoeilijkheden 

kenmerken vertonen die passen bij dader/slachtoffers: zij zouden moeite hebben met het 

interpreteren van verbale en non-verbale communicatie (Vallance et al., 1998) en daarnaast 

zouden hun sociale vaardigheden slecht ontwikkeld zijn (Kavale & Forness, 1996). Nader 

onderzoek naar de tekorten in de sociale vaardigheden van kinderen met leermoeilijkheden 

kan leiden tot specifieke aandachtspunten voor preventie- en interventieprogramma’s voor 

kinderen met leermoeilijkheden.  

 In de wetenschappelijke literatuur wordt weinig aandacht besteed aan het nauwkeurig 

meten van de prevalentie van pesten (Atik, 2011). Onze bevindingen toonden een grote mate 

van inconsistentie tussen de geclassificeerde pestrol en de zelf ervaren pestrol en daarmee hoe 

moeilijk het is om kinderen te classificeren naar pestrol en hier uitspraken over te doen. 

Gezien de ernstige gevolgen voor zowel daders, slachtoffers en dader/slachtoffers is de 

identificatie van deze groepen kinderen van groot belang. Er zou daarom meer aandacht 

moeten worden besteed aan het onderzoeken van de juiste methode om de prevalentie van 

pesten te meten. Het nauwkeurig meten van de prevalentie van pesten is namelijk cruciaal 

voor het ontwikkelen van effectieve preventie- en interventieprogramma’s (Atik, 2011).  

 Ons onderzoek toonde verder dat pestgedrag nog steeds voorkomt op Nederlandse 

basisscholen en dat de aanpak van pestgedrag door scholen en leerkrachten in de helft van de 

gevallen niet effectief is. Scholen zouden meer preventieve en curatieve maatregelen moeten 

inzetten om de prevalentie van pestgedrag te verminderen en alle kinderen, zowel daders, 

slachtoffers, dader/slachtoffers als niet betrokkenen, hierbij actief moeten betrekken. Gezien 

de matige effecten van preventie- en interventieprogramma’s (Merell et al., 2008; Smith et al., 

2003; Smith et al., 2004; Swearer et al., 2010; Vreeman & Carroll, 2007) raden wij 

ontwerpers van interventies aan om meer evidence-based programma’s te ontwikkelen gericht 

op pesten op de basisschool. Ons onderzoek toonde verder dat het pestgedrag veelal voorkomt 

wanneer er geen of weinig toezicht van de leerkracht is. Scholen zouden tijdens deze vrije 

situaties meer toezicht van leerkrachten moeten bieden om pestgedrag te voorkomen.  
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