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Inleiding
ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) wil een
bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen door aan de hand van methodologieën die doeltreffend zijn gebleken in de strijd tegen pesten, een holistische benadering uit te tekenen
die het ontwikkelen van vaardigheden centraal stelt. Het project zal materialen creëren en
sensibilisering door leeftijdsgenoten stimuleren om de strijd tegen pesten in scholen en vrijetijdsomgevingen te ondersteunen en in goede banen te leiden. ENABLE is een door de EU
gecofinancierd project dat door zes kernpartners in vijf landen wordt geïmplementeerd met
ondersteuning van een denktank van 12 experts.
Dit document is bedoeld als objectief overzicht voor de algemene lezer; het werd geschreven
door de Griekse vereniging For Adolescent Health en uitgegeven door European Schoolnet.
Het bevat bijdragen van de vier andere ENABLE-partners en van leden van de denktank. Het
brengt onderzoeksresultaten over het fenomeen pesten bij elkaar: wat is het, hoe vaak komt
het voor en hoe kan het worden voorkomen, welke programma's tegen pesten bestaan er en
hoe doeltreffend zijn die, en wat is precies de aanpak die wordt gehanteerd in ENABLE-activiteiten, met name Sociaal en Emotioneel Leren.
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1. Wat is pesten op school?
1.1 Een definitie van pesten
Pesten is een vorm van agressief gedrag
waarvan al in de 18 e eeuw melding wordt
gemaakt maar die tot ongeveer 40 jaar
geleden nooit als een belangrijk
maatschappelijk probleem werd beschouwd.

Er bestaat geen uniforme definitie van pesten. Een vage definitie
houdt het risico in dat het fenomeen wordt overschat en dat te veel
kinderen als pesters of slachtoffers worden beschouwd. Olweus (1993)
definieert pesten als herhaalde agressie tegen een relatief machteloze leeftijdsgenoot of collega. Smith, Schneider, Smith, en Ananiadou
(2004) definiëren pesten als "een bijzonder wrede vorm van agressief
gedrag die wordt gekenmerkt door herhaalde daden tegen zwakkere
slachtoffers die zich niet gemakkelijk kunnen verdedigen" (p. 547).
Recent werd een herziene definitie voorgesteld, gebaseerd op drie
belangrijke kenmerken: doelgericht gedrag, machtsongelijkheid en
kwaad dat het slachtoffer wordt aangedaan [Pesten is agressief doelgericht gedrag waarbij een ander persoon binnen een context van
machtsongelijkheid kwaad wordt aangedaan (Volk et al., 2014). In
deze herziene definitie is machtsongelijkheid een belangrijk kenmerk
van pesten dat als het ware de kern vormt waarrond doeltreffende
interventies ter bestrijding van pestgedrag moeten worden opgebouwd.

ENABLE gebruikt de definitie van de Anti-Bullying Alliance, die pesten omschrijft als “het herhaaldelijk en met opzet
kwetsen van een persoon of groep door een andere persoon
of groep, waarbij de relaties worden gekenmerkt door een
machtsongelijkheid. Pesten kan fysiek, verbaal of psychosociaal zijn en het kan zowel in de reële als in de digitale wereld
plaatsvinden.”1
Pesten wordt gekenmerkt door vijf belangrijke elementen:
1.
2.
3.
4.
5.

De pester wil het slachtoffer doelbewust pijn doen of bang
maken.
De agressie tegen het slachtoffer gebeurt herhaaldelijk.
Het slachtoffer lokt geen pestgedrag uit via verbale of fysieke agressie.
Pesten gebeurt in een vertrouwde sociale groepen.
De pester heeft meer (echte of vermeende) macht dan het
slachtoffer.

1 http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/information-advice/what-is-bullying/
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1. Wat is pesten op school?
1.2 Pesten als meetbaar gedrag
Bij het evalueren van pesten moet rekening worden gehouden met het gedrag van
kinderen, hun ervaringen met pesten en hun opvattingen erover - zoals wat is wel/
niet pesten, hoe kunnen ze ermee omgaan en wat wordt er van hen verwacht.
Sommige onderzoekers hebben kritiek op het gebruik van definities en termen
("pester", "slachtoffer") en gebruiken liever gedragsindicatoren. Zij beschrijven en
meten dan ook gedragsvragen en handelingen, zoals "hoe vaak sluit je anderen uit
bij het spelen?". Door geen definities te gebruiken, dekken onderzoekers zich in
tegen een foutieve rapportering die uitgaat van verkeerde opvattingen van pesten,
omdat kinderen pesten mogelijk op een heel andere manier zien dan onderzoekers.
Het is belangrijk om kinderen te betrekken bij de voortdurend evoluerende definitie van pesten. Daarom moedigt ENABLE kinderen aan om hun ideeën en
feedback te geven over de essentiële kenmerken en definities van pesten.

1.3 Wat verstaan kinderen onder pesten?
Onderzoek wijst uit dat kinderen en adolescenten geen eenduidig begrip van
pesten hebben en dat dit begrip bovendien verschilt van dat van onderzoekers.
Onderzoek naar de herkomst van hun opvattingen en houdingen is van cruciaal
belang om ze te veranderen.
In één studie (Vaillancourt et al., 2008) maakten jongere kinderen in hun definities van pesten meer melding van fysieke agressie, algemeen intimiderend
gedrag en verbale agressie, terwijl het thema relationele agressie het vaakst
werd aangehaald in de middelste jaren en vaker werd gerapporteerd door meisjes dan jongens. Leerlingen die een definitie van pesten kregen, melden minder
vaak dat ze er het slachtoffer van waren dan leerlingen die geen definitie kregen.
Verder onderzoek is nodig, niet enkel om na te gaan waar kinderen en jongeren
hun kennis over pesten vandaan halen, maar ook om te kijken welke bronnen een
verandering in de houding en overtuigingen teweeg kunnen brengen bij degenen
die betrokken zijn bij pesten. Beleidsmakers die beter begrijpen welke elementen
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die houdingen en gedragingen beïnvloeden, zullen
beter in staat zijn om curricula te ontwikkelen die
pesten op doeltreffende wijze bestrijden.
Een kleinschalig pilootproject rond bewustmaking
dat in Griekenland bij kinderen uit de 6e klas werd
gehouden (Tzavela, Vlassi & Tsitsika, 2015), toonde
aan hoe interventies op school kinderen hielpen om
het fenomeen ‘pesten’ beter te definiëren en van
andere vormen van agressie te onderscheiden, en
hoe ze oplossingen aanreikten zoals pesters “aanpakken” en slachtoffers bijstaan. Door in de klas
korte, gestructureerde bewustmakingsactiviteiten
te organiseren kunnen verkeerde opvattingen worden bijgestuurd. Bovendien leren kinderen beter te
begrijpen wat pesten is en krijgen ze strategieën
aangereikt om het probleem aan te pakken.

1.4 De term pesten
vertalen
Het blijkt niet altijd eenvoudig om de term ‘pesten’
of ‘pestgedrag’ in andere talen weer te geven of te
vertalen. Zo heet het fenomeen bijvoorbeeld harcèlement (intimideren) in het Frans, mobning (in
groep lastig vallen) in het Deens en Ekfovismos
(afschrikken) in het Grieks. Arora (1996) stelde vast
dat het woord 'pesten' vaak moeilijk te vertalen is
in andere talen. Smorti, Menesini en Smith (2003)
ontdekten opmerkelijke verschillen tussen landen
en concludeerden dat geen enkel woord de exac-
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te, precieze betekenis van ‘pesten’ in
vertaling kan weergeven. Gezien de
culturele verschillen die er tussen landen bestaan, zijn afbeeldingen volgens
Smith, Cowie et al (2002) mogelijk de
enige betrouwbare methode om internationaal vergelijkbare gegevens te
verzamelen.

De verschillende vormen van pesten kunnen verder als
volgt worden ingedeeld:

1

1.5 Vormen van
pesten

2

Onderzoekers hebben verschillende
belangrijke subcategorieën van pesten geïdentificeerd die in alle contexten en culturen voorkomen.

3

Pestgedrag kan worden onderverdeeld in direct en indirect pesten, en
in beide categorieën zijn er gevallen
waarin de rechten van kinderen worden geschonden (Stavrinides, et al.,
2010). Direct pesten komt vaker voor
bij jongens. Het gaat om openlijk gedrag met fysieke en verbale agressie.
Indirect pesten is moeilijker vast te
stellen en komt vaker voor bij meisjes. Hierbij gaat het om manipulatie
van sociale relaties om te kwetsen
(roddelen, het verspreiden van geruchten) of om sociale uitsluiting van
het slachtoffer (psychisch of relationeel pesten).

4

Fysiek pesten is het eenvoudigst te detecteren
en doet zich voor wanneer kinderen fysieke handelingen gebruiken om macht en controle over
hun slachtoffers uit te oefenen. Deze vorm van
pesten is sterk gerelateerd aan de fysieke kracht
van de pester en wordt dan ook meestal door
oudere leerlingen gebruikt tegenover jongere
(Van Niekerk, 1993; Smith & Sharp, 1994; Byrne,
1994; Leach, 1997).

5

Verbaal pesten is het schrijven of zeggen van
gemene dingen om iemand doelbewust te vernederen en te kwetsen (Barone, 1997; Smith &
Sharp, 1994).
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Relationele agressie – een verraderlijke vorm
van pesten die vaak onopgemerkt blijft voor ouders
en leerkrachten – is een vorm van sociale manipulatie waarbij pesters bewust verhinderen dat
slachtoffers deel gaan uitmaken van een groep,
met name door gemene en valse geruchten of
verzonnen verhalen te verspreiden, geheimen voort
te vertellen en het vertrouwen te schaden (Krige,
et al., 2000; Neser, et al., 2002). Slachtoffers zullen
hierdoor ook in hun latere leven moeilijkheden hebben om anderen te vertrouwen en goede relaties
aan te knopen.
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Seksuele intimidatie omvat alle soorten krenkende en kleinerende acties of verbale uitingen die een
persoon seksueel trachten te raken. Voorbeelden
zijn seksueel getinte scheldwoorden, ongepaste
opmerkingen over de geaardheid van een leerling,
ongewenste aanrakingen en, in extreme gevallen,
seksuele aanranding en intimidatie.
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Bevooroordeeld pesten verwijst naar
vormen van verbaal, emotioneel en/of
fysiek geweld die gebaseerd zijn op vooroordelen die leerlingen mogelijk hebben
ten opzichte van mensen van andere rassen, etniciteit, religie, seksuele geaardheid,
sociale achtergrond, financiële situatie,
handicap en meer algemeen ten opzichte
van mensen die op gelijk welke manier
afwijken van de normen van de pester.
Afpersing verwijst naar de diefstal of vernieling van bezittingen van het slachtoffer,
zoals het stelen van geld van het slachtoffer
of het vernietigen van diens persoonlijke
bezittingen in combinatie met bedreigingen.
Het is bovendien mogelijk dat het slachtoffer daarbij wordt gedwongen tot ongewenste en antisociale handelingen.
Cyberpesten is het pesten van medeleerlingen via technologie. Voorbeelden
zijn het verzenden van bedreigende of
gemene boodschappen, het verspreiden
van geruchten en het plaatsen van kwetsende foto's op druk bezochte websites,
hacking en het buitensluiten van het
slachtoffer uit netwerken en groepen.
Tot slot moeten we ook het fenomeen
zelf-pesten vermelden, waarbij slachtoffers zichzelf gemene, intimiderende en/of
kwetsende berichten sturen. Uit recente
gevallen is gebleken dat dit een groeiend
fenomeen is.
7

1. Wat is pesten op school?
1.6 Cyberpesten

1.7 Zelf-intimidatie en -pesten

Net zoals de sociale interactie tussen jongeren zich steeds meer
online afspeelt, verplaatst ook pestgedrag zich naar de virtuele
wereld. Cyberpesten kan worden gedefinieerd als "agressief gedrag of handelingen die met behulp van elektronische middelen
herhaaldelijk door een persoon of groep worden uitgevoerd tegen een slachtoffer dat zichzelf niet gemakkelijk kan verdedigen"
(Slonje et al., 2013, blz. 26 ). Hoewel cyberpesten een vorm van
pesten is, verschilt het op verschillende manieren van de meer
traditionele vormen van pestgedrag. Eén geval van cyberpesten
kan het slachtoffer meerdere keren treffen omdat andere gebruikers/ontvangers het oorspronkelijke bericht via sociale netwerken
kunnen verspreiden (Slonje et al., 2013). Cyberpesten creëert een
machtsonevenwicht door geavanceerde technologische vaardigheden en anonimiteit. Dit laatste kan potentiële daders aanzetten tot cyberpesten omdat ze het risico gevat te worden, als laag
inschatten. Kowalski en Limber stelden dat bijna de helft van de
slachtoffers in hun studie niet wisten door wie ze werden gepest.

Een nieuw fenomeen dat sinds kort online de kop opsteekt, is
‘zelf-intimidatie’, waarbij anoniem vragen worden gesteld die
dan publiek worden beantwoord op sociale netwerksites. Deze
berichten, die door het slachtoffer zelf worden verzonden, kunnen kwetsend en wreed zijn en kunnen in sommige gevallen
leiden tot zelfverminking en zelfmoord. Deskundigen en onderzoekers hebben dit fenomeen 'zelf-intimidatie/-pesten' of 'digitale zelfbeschadiging' genoemd, maar deze termen werden nog
niet klinisch bevestigd. Hoewel onderzoek hiernaar nog beperkt
is, wees een Amerikaanse studie van Elizabeth Englander (2012)
uit dat negen procent van de deelnemers aan haar onderzoek
wrede opmerkingen 'tegen' zichzelf had gepost of zichzelf op
de middelbare school digitaal had gepest. Onderzoekster Dana
Boyd geeft drie mogelijke redenen voor dit gedrag: personen die
zichzelf beschadigen, slaken hiermee mogelijk een "noodkreet",
willen "cool” lijken of trachten complimenten uit te lokken.

'Traditioneel' pesten gebeurt meestal op school of in de buurt van
de school en tijdens de schooluren. In dergelijke gevallen kunnen
slachtoffers van pesters worden beschermd door de fysieke en sociale schoolomgeving aan te passen. Cyberpesten kan zich daarentegen op gelijk welk moment en op elke mogelijke plaats voordoen door middel van smartphones (Patchin & Hinduja, 2006).
Cross et al (2015) stelden vast dat adolescenten die kampten met
sociale en emotionele problemen meer kans liepen het slachtoffer te worden van zowel cyberpesten als traditioneel pesten, dan
degenen die enkel traditioneel gepest werden. Wie op beide manieren werd gepest, werd harder gekwetst en bleef vaker weg van
school dan degenen die enkel traditioneel werden gepest. Dit suggereert dat een combinatie van beide vormen adolescenten op
lange termijn meer schaadt.
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Er is verder onderzoek nodig om dit gedrag te doorgronden,
maar ouders en leerkrachten moeten er rekening mee houden
dat sommige kwetsende berichten en gevallen van pestgedrag
op sociale media - in het bijzonder waar anonieme berichten zijn toegestaan - het werk zijn van het slachtoffer zelf. Dit
roept verdere vragen op voor verzorgers en deskundigen uit
de geestelijke gezondheidszorg. Wat zijn de factoren die aanleiding geven tot dergelijk gedrag en hoe kunnen kinderen met
een neiging tot 'digitale zelfbeschadiging’ worden geholpen?

1. Wat is pesten op school?

In een twee jaar durende longitudinale
studie bij een grote steekproef van Nederlandse leerlingen uit het eerste jaar secundair onderwijs stelden Bannink en collega's
(2014) vast dat victimisatie bij meisjes zowel bij traditioneel pesten als bij cyberpesten gerelateerd was aan psychische problemen. Sociale en emotionele moeilijkheden
kunnen de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en gedragingen van adolescenten beperken en zo bijdragen tot victimisatie (Kaltiala-Heino et al, 2010). Deze
victimisatie kan op haar beurt bijdragen tot
een verdere sociale uitsluiting, maatschappelijk isolement en psychologisch leed.
Ook voor pesters zijn er negatieve gevolgen: toegenomen angst, het risico te falen
op school, antisociaal en vaak delinquent
gedrag en een verhoogde kans om op volwassen leeftijd in de criminaliteit te belanden.

1.8 Gevolgen van pesten
Alle vormen van pesten hebben zowel op korte als op lange termijn negatieve gevolgen
voor de psycho-emotionele ontwikkeling en het leerproces van kinderen (Smith et al.,
2004, Georgiou & Stavrinides, 2008; Stavrinides, et al., 2010).

Getuigen van pestgedrag aarzelen vaak
om zich aan te sluiten bij de slachtoffers,
omdat ze bang zijn zelf het slachtoffer van
pesten te worden (Rivers et al, 2009). Ze
gaan pestgedrag beschouwen als het recht
van de sterkste en machtigste, en ontwikkelen naast een schuldgevoel mogelijk ook
een gevoel van hulpeloosheid omdat ze
niet kunnen of durven ingrijpen.
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De vaakst voorkomende gevolgen voor
slachtoffers zijn:
• Depressie, angst
(Kaltiala-Heino, 2010).
• Zelfmoordgedachten en -gedrag
(Holt et al., 2015).
• Moeilijkheden met sociale
aanpassing en eenzaamheid
(Nansel et al. 2001).
• Laag gevoel van eigenwaarde
(Salmivalli et al 1999).
• Slechtere schoolresultaten
(Nansel et al., 2001) omwille van
ziekteverzuim en een slechte band
met de school.
• Psychosomatische problemen
(Gini & Pozzoli, 2013).
Slachtoffers hebben vaker te
kampen met hoofdpijn, buikpijn,
slaapstoornissen, bedplassen, enz.
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2. 	Hoe vaak komen
pesten en
victimisatie voor?
Hoe vaak pesten en victimisatie
voorkomen, hangt af van de periode
in de ontwikkeling van de betrokkenen
(kindertijd - pre-adolescentie adolescentie), de context
(online - offline) en het land.

Elke context en periode in de ontwikkeling veroorzaakt en stimuleert verschillende patronen en vormen van pestgedrag. Olweus (1993) stelde vast dat 15% van de kinderen uit steekproeven uit de lagere en middelbare school regelmatig als pester of
slachtoffer bij pestgedrag betrokken was, waarbij 3% minstens
één keer per week gepest werd en 2% minstens één keer per
week zelf pestte. Uit een studie bij meer dan 25.000 Australische kinderen bleek dat ongeveer een op de zeven kinderen
minstens één keer per week werd gepest (Rigby, 1997). In navolging van deze eerste onderzoeken werden er wereldwijd
tal van grootschalige prevalentieonderzoeken uitgevoerd, met
name in Noorwegen, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

2.1 Bevindingen uit internationale
studies
Hoewel pesten culturen overstijgt, komt het niet in alle landen
even vaak voor.
Het Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) is een internationaal onderzoek bij jongeren in Europa en Noord-Amerika
dat van start ging in 1983 en patronen en problemen beschrijft die
relevant zijn voor de gezondheid en het welzijn van adolescenten.
Hiermee wil het onderzoek betere inzichten bieden in hoe gezondheid verschilt naargelang het land van herkomst, de leeftijd,
het geslacht en de sociaal-economische status van de betrokkenen (Currie et al., 2012) 2. Uit het onderzoek bleek dat de mate van
victimisatie in de landen die aan het onderzoek deelnamen, sterk
uiteen liep. Zo was gemiddeld 13% van de 11-jarigen de voorgaande twee maanden ten minste twee keer gepest op school, gaande
van 2% (Armeense meisjes) tot 32% (Litouwse jongens). 11% van
de 13-jarigen had de voorgaande twee maanden ten minste twee
keer anderen gepest op school, gaande van 1% (Noorse meisjes)
tot 35% (Roemeense jongens).
Hoe vaak jongeren betrokken zijn bij pesten, varieert aanzienlijk in
België, Denemarken, Griekenland en Engeland (de landen die deelnemen aan het ENABLE-project). Vlaamse 13-jarigen zijn met 43%
het vaakst bij pesten betrokken, terwijl Engelse 11-jarigen het minst
vaak betrokken zijn. Algemeen genomen stellen we de laagste percentages vast bij 11-jarigen uit Engeland en Denemarken, en de
hoogste bij 15-jarigen uit Griekenland.
De prevalentie en vormen van pestgedrag en victimisatie veranderen met de leeftijd. Directe agressie van fysieke of verbale aard
komt vaak voor bij jonge kinderen (Ayers et al., 1999). Met de leeftijd
neemt fysieke agressie gewoonlijk af en neemt verbale agressie toe
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Socialdeterminants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf
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(Nishina, Juvonen, 2005). De cognitieve en sociale ontwikkeling zorgt ervoor dat
kinderen meer "bedreven" worden in indirecte vormen van agressie. Daarom richt
het ENABLE-project zich dan ook op de vroege adolescentie. Dit is een ideale periode om jongeren bewust te maken van pestgedrag en hen te leren hoe daarmee kan
worden omgegaan.
Uit het HBSC-onderzoek van 2010 blijkt dat victimisatie algemeen genomen afneemt met de leeftijd (Currie et al., 2012). Volgens Craig et al. (2009) kan die afname worden toegeschreven aan sociale ontwikkeling of aan het feit dat de fysieke verschillen kleiner worden en slachtoffers zich dus effectiever kunnen wapenen
tegen pestgedrag. Ook is ze mogelijk een weerspiegeling van de contextuele verschillen inzake sociaal klimaat en academische vereisten tussen de basisschool,
de lagere en de hogere jaren van de middelbare school. Bij de landen die aan het
ENABLE-project deelnemen merken we dat pestgedrag over de leeftijden heen
stabiel blijft in België en Denemarken; in Groot-Brittannië neemt pesten toe tot de
leeftijd van 13 jaar, in Griekenland tot een leeftijd van 15 jaar.
Uit het HBSC-onderzoek blijkt dat jongens in alle landen vaker aangaven betrokken te zijn bij pesten. In 29 van de 40 landen was de victimisatie hoger bij meisjes.
Bij jongens nam de mate van victimisatie in 30 van de 40 landen af met de leeftijd,
bij meisjes was dat in 25 van de 39 landen (Craig et al., 2009). De verschillen tussen de seksen bedroegen meestal minder dan 10% (Currie et al., 2012).

2.2 Hoe vaak komen cyberpesten en
victimisatie voor?
De verschillen lopen sterk uiteen naargelang de studie en het betrokken land, vooral
wat betreft slachtoffers van cyberpesten. In een recente literatuurstudie werd geconcludeerd dat ongeveer 24% van de jongeren online het slachtoffer wordt van
pestgedrag en dat 17% aangeeft anderen online te pesten (Patchin & Hindura, 2012)
slachtoffer. Bovendien hangt de prevalentie van cyberpesten en victimisatie van digitaal pestgedrag af van de periode in de ontwikkeling (pre-adolescentie tot adolescentie) en lijkt die het hoogst te zijn in de vroege jaren van de adolescentie. Ybarra
en Mitchell (2007) stelden vast dat met de leeftijd ook de kans op cyberpesten en
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de frequentie ervan toeneemt. Het lijkt erop dat
jongere jongeren meer betrokken zijn bij traditioneel (offline) pesten terwijl de oudere jeugd
zich vaker bezighoudt met cyberpesten.
Grootschalige onderzoeken in verschillende
EU-landen maken het eenvoudiger om te vergelijken en schetsen een duidelijk totaalbeeld van
het fenomeen. EU Kids Online is een thematisch
netwerk van 33 landen dat tot doel heeft om de
kennis van Europese kinderen over de mogelijkheden, risico's en veiligheid in de onlinewereld
te verbeteren. In 2009-2010 voerde het team
van EU Kids Online een face-to-face thuisenquête uit bij 25.000 kinderen van 9 tot 16 jaar
oud die het internet gebruikten en hun ouders.
Een essentiële bevinding van dit onderzoek is
dat meer toegang tot het internet zowel meer
kansen als hogere risico’s met zich meebrengt.
Een kleine minderheid van 9- tot 16-jarigen
geeft aan het slachtoffer te zijn van cyberpesten: slechts 6% van de 9- tot 16-jarigen ontving
reeds gemene of kwetsende berichten online,
en 3% heeft al dergelijke berichten naar anderen verzonden. Er wordt meer offline dan online
gepest: 19% was reeds online of offline gepest
(tegenover 6% online), en 12% had al iemand
anders online of offline gepest (tegenover 3%
online). De meeste kinderen zeggen dat ze niet
worden lastiggevallen wanneer ze online gaan
(Haddon & Livingstone, 2012).
Het EU NET ADB-project werd in Griekenland,
Spanje, Polen, Duitsland, Roemenië, Nederland
en IJsland uitgevoerd met een representatieve

2. Hoe vaak komen pesten en victimisatie voor?
steekproef van jongeren van 14 tot 17 jaar oud. Uit de bevindingen bleek dat 21,9% zei dat
ze ooit op het internet waren gepest (Tsitsika et al., 2015).
Daarbij lag het aantal meisjes hoger dan het aantal jongens, kwam cyberpesten vaker
voor bij de oudere leeftijdsgroep dan bij de jongere, en werden kinderen van ouders met
een lager/gemiddeld opleidingsniveau vaker het slachtoffer dan kinderen van ouders die
een hogere opleiding hadden gevolgd (Tabel 2.1). Het aantal jongeren dat verklaarde ooit
op het internet gepest te zijn, lag het hoogst in Roemenië en het laagst in Spanje en IJsland. Er werd ook een significant verband vastgesteld tussen cyberpesten enerzijds en
leeftijd en opleidingsniveau van de ouders anderzijds.

Percentage respondenten dat aangeeft in de afgelopen
12 maanden gepest te zijn op het internet
Alle jongeren in
EU-NET ADB

21,9

Vrouwelijk

24,1

Mannelijk

19,5

14-15 jaar oud

20,5

16-17 jaar oud

24,2

Ouder(s) met
laag/gemiddeld
opleidingsniveau

24,2

Ouder(s)
met hoog
opleidingsniveau

21,2

Tabel 2.1 Prevalentie van pesten in Europa - Bevindingen EU NET ADB
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Net Children Go Mobile was een project 3 dat in
België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Portugal, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk
de evoluties onderzocht op het gebied van toegang
tot het internet en het gebruik daarvan. Uit een vergelijkend rapport over de bevindingen van EU Kids
Online en Net Children Go Mobile (Livingstone, Mascheroni, Ólafsson & Haddon, 2014), waarin de gegevens van EU Kids uit 2010 en de gegevens van
Net Children Go Mobile uit 2013-14 met elkaar werden vergeleken, blijkt dat cyberpesten toeneemt.
Het aantal kinderen in de leeftijdscategorie van 11
tot 16 jaar oud dat aangaf online gemene of kwetsende berichten te hebben ontvangen (in de afgelopen 12 maanden) steeg van 7% naar 12%, in het
bijzonder bij meisjes. Bij de 13-14-jarigen is de prevalentie van cyberpesten op vier jaar tijd gestegen
van 8% (2010) naar 15% (2013-14).
Een risico resulteert niet noodzakelijk in schade –
kinderen kunnen ook het hoofd bieden aan de risico’s waarmee ze online worden geconfronteerd.
Het aantal kinderen dat aangaf het afgelopen jaar
online te zijn lastig gevallen, is echter wel gestegen van 13% naar 17%. De grootste stijgingen werden de voorbije jaren vastgesteld bij meisjes en
tieners.
Elk ENABLE-land voerde een nationale literatuurstudie van bestaand onderzoek naar pesten en cyberpesten uit, en bracht alle informatie samen in
een nationale fiche die kan worden geraadpleegd
op http://enable.eun.org.

3 www.netchildrengomobile.eu/
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Pestgedrag kan worden gesitueerd in een gelaagd systeem,
een ecologie van pesten waarbij de betrokkene in het
middelpunt van een cyclus staat (Fig. 3.1) en de systemen
waarin het kind leeft en die zijn/haar ontwikkeling vormen,
worden afgebeeld als concentrische cirkels om hem/
haar heen; deze cirkels staan voor het micro-, meso- en
macroniveau (Bronfenbrenner, 1994).

Kind
(individuele kenmerken)
Leeftijdsgenoten, familie,
leerkrachten (microsysteem)
Schoolklimaat en -beleid
(mesosysteem)
Economische omstandigheden
en cultuur (macrosysteem)

Er zijn twee soorten factoren die probleemgedrag kunnen voorspellen: risicofactoren
die het waarschijnlijker maken dat iemand
probleemgedrag zal ontwikkelen, en beschermende factoren die dit risico verkleinen.
Kinderen die aan meer risicofactoren worden
blootgesteld, hebben ook meer kans dat ze
daadwerkelijk met pestgedrag in aanraking
zullen komen. Preventie van pesten wil pestgedrag bij jongeren voorkomen door de risicofactoren te beperken en de beschermende
mechanismen te verbeteren. Er bestaat een
wisselwerking tussen individuele risicofactoren en beschermende factoren, die resulteert
in verschillende vormen van pestgedrag en
die bepaalt welke rol iemand speelt.
De individuele risicofactoren kunnen verder
worden onderverdeeld in intra-persoonlijke (emotionele, temperament-gerelateerde)
en inter-persoonlijke (sociale vaardigheden)
factoren. De contextuele risicofactoren die
de grootste invloed hebben, zijn proximale
risico's die zich rechtstreeks op het niveau
van het microsysteem manifesteren: gezinsleden, leeftijdsgenoten en andere personen
zoals leerkrachten. Bij ecologische preventie
worden risicofactoren bestreden terwijl de
respectieve beschermende factoren worden
gestimuleerd in elk systeem waarbinnen iemand fungeert: leeftijdsgroepen, ouder-kind
relaties, schoolsituaties en relaties met leerkrachten. Een overzicht van de risicofactoren
en beschermende factoren is terug te vinden
in Tabel 3.1.

Fig. 3.1. De ecologie van pesten
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Individueel

Risicofactoren voor pesten

Beschermende factoren/vaardigheden

Weinig empathie

Empathie

Laag emotioneel bewustzijn/regulering

Herkenning en beheersing van emoties

Lage betrokkenheid bij de school

Betrokkenheid bij de school

Gebrek aan voldoende assertiviteit

Doeltreffende praktische vaardigheden voor
onlinecommunicatie

Onvoldoende probleemoplossend vermogen

Voldoende assertiviteit

Afwijzing/weinig aanvaarding door leeftijdsgenoten
Lage sociale zelfeffectiviteit
Leeftijdsgenoten

Sociale cognitieve vooringenomenheid

Pro-sociale vaardigheden en attitudes

Anti-sociale/Pestgedrag stimulerende attitudes

Sociale zelfeffectiviteit

Morele ontkoppeling

Sociale competentie

Onvoldoende ontwikkelde digitale copingvaardigheden (cyberpesten)
Geringe bewustheid van risico’s van onlinecommunicatie (cyberpesten)

Ouders

Leerkrachten/School

Anti-sociale normen/normatieve opvattingen over pesten

Coöperatieve interacties die een cultuur van
samenwerking stimuleren

Uitoefening van macht

Gepercipieerde ondersteuning

Weinig ondersteuning door leeftijdsgenoten

Vermogen van toeschouwers om ter hulp te komen

Agressief gedrag beloond door leeftijdsgenoten

Gezamenlijk oplossen van problemen

Conflicten in de familie en slechte communicatie

Ondersteunende communicatie tussen ouder en kind

Weinig betrokkenheid/controle van de ouders/ineffectief ouderschap

Betrokkenheid van ouders in de school

Blootstelling aan agressie thuis

Op leeftijd afgestemde ondersteuning en controle
(online en offline) door ouders

Negatief schoolklimaat

Ondersteunend/zorgzaam klimaat op school/in de klas

Weinig verbondenheid met de school

Instructieve ondersteuning en feedback

Afstandelijke relaties tussen leerlingen-leerkrachten

Expliciete regels over wat wel/niet aanvaardbaar is

Stilzwijgende aanvaarding van pesten - Geen/inconsistent negatieve
gevolgen voor pestgedrag

Tabel 3.1 Factoren die pesten in de hand werken en voorkomen
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3.1 Individuele risicofactoren
Er bestaat een aangetoond verband tussen pestgedrag en geslacht. Onderzoek
wijst steevast uit dat jongens vaker bij pesten betrokken zijn dan meisjes (Espelage
en Holt, 2001; Nansel et al., 2001), met name bij vormen van openlijk pestgedrag.
Meisjes lijken daarentegen vaker deel te nemen aan relationele of indirecte pesterijen (Salmivalli & Kaukiainen, 2004). Recent onderzoek suggereert dat meisjes meer
betrokken zijn bij cyberpesten (Tsitsika et al. 2015; Cross et al., 2015). Pestgedrag
wordt ook beïnvloed door de leeftijd. Zo kunnen fysieke eigenschappen zoals gewicht een invloed hebben op ervaringen met victimisatie op school.
De meest voorkomende kenmerken in het profiel van jonge pesters zijn agressiviteit en ontoereikende sociale vaardigheden. Pesters hebben vaker een impulsief temperament (Bernstein & Watson, 1997). Andere belangrijke individuele risicofactoren zijn een lage impulsiviteit en weinig empathie (Farrington &
Baldry, 2010). Een lage zelfcontrole werd in verband gebracht met pesten, maar
niet met victimisatie (Unnever & Cornell, 2003). Kinderen die pesten, hebben
moeite met regels en passen zich slecht aan op school (Nansel et al, 2004;.
Olweus, 1993). Empathie is een ander kenmerk dat in verband werd gebracht
met pesten (Espelage et al., 2004). Uit een Italiaanse studie (Gini et al., 2007)
bleek dat een beperkt empathisch reactievermogen bij jongens in verband kon
worden gebracht met betrokkenheid bij pesten, terwijl empathie positief werd
geassocieerd met het helpen van slachtoffers.
Het ontwikkelen van empathie, beheersing van emoties en probleemoplossende
vaardigheden van kinderen zijn essentiële doelstellingen van de ENABLE-lesplannen.
Kinderen die worden gepest (slachtoffers) geven aan dat ze kampen met
psychosociale problemen. Depressie en angst zijn symptomen die vaak door
slachtoffers worden ervaren (Espelage et al., 2001, Espelage en Vloeker, 2003).
Kinderen die worden gepest, maken ook melding van problemen met leeftijdsgenoten, eenzaamheid, psychologisch leed en sociale angst (Eslea et al, 2004;
Kokkinos & Panayiotou, 2004; Nansel et al., 2001;). Daarnaast werd vastgesteld
dat slachtoffers ook vaak een laag zelfbeeld hebben (Andreou, 2004, Salmivalli
en collega's,1999).

De meeste van deze psychosociale kenmerken bleken zowel precursoren (oorzaken) als gevolgen te
zijn van ervaringen met pesten, en het lijkt erop dat
hierbij een cyclisch proces aan het werk is.

3.2 Relaties binnen
leeftijdsgroepen
Wanneer adolescenten zich beginnen los te maken
van hun ouders, gaan ze bij hun leeftijdsgenoten op
zoek naar sociale ondersteuning. Afwijzing en onvoldoende ondersteuning door die leeftijdsgenoten zijn risicofactoren voor psychosociale aanpassing, terwijl vriendschap en aanvaarding essentieel
zijn voor welbehagen op school en een positieve
ontwikkeling in de adolescentie in het algemeen.
Afwijzing door leeftijdsgenoten, weinig sociale
ondersteuning en afwijkende voorkeuren zijn stuk
voor stuk risicofactoren voor victimisatie op school,
terwijl vriendschappen een doeltreffende buffer
kunnen vormen tegen een dergelijke victimisatie
(Schmidt en Bagwell, 2007). Negatieve relaties met
leeftijdsgenoten blijken een essentiële factor te zijn
van het hele pestprobleem (Spriggs et al., 2007).
Pestgedrag treedt vaker op wanneer het gesteund wordt door de groep en als de norm binnen die groep wordt beschouwd (Duffy & Nesdale, 2010). Als de cultuur onder leeftijdsgenoten
en op school pestgedrag stimuleert, zullen meer
personen dit gedrag als aanvaardbaar gaan beschouwen, wat de normatieve ondersteuning van
het probleem nog vergroot (Williams & Guerra,
2007). Een consistente bevinding in zowel de lite-

17

3. Pesten voorkomen
ratuur rond agressie als die rond pesten is dat kinderen
die normen hanteren die pestgedrag ondersteunen,
vaker zelf in de fout zullen gaan (Espelage & Swearer,
2003; Huesmann & Guerra, 1997).

vaak en in welke mate er gepest wordt (Salmivalli et al. 2011). Meisjes voelen vaker mee met de slachtoffers en zullen hen ook vaker steunen, terwijl
jongens eerder geloven dat de slachtoffers ‘verdienden wat hen werd aangedaan’ (Rigby, 1997).

Pesters streven naar dominantie over hun leeftijdsgenoten en hun voornaamste doel bestaat erin om een
dominante positie in de groep te behouden (Adler &
Adler, 1998). Olthof en Goossens (2008) stelden vast
dat jongens in de leeftijdscategorie van 10 tot 13 jaar
die kinderen pesten, op zoek waren naar aanvaarding
door andere jongens.

Kortom: de relaties en dynamiek onder leeftijdsgenoten zijn uitermate relevant
voor programma’s die pesten willen bestrijden en voorkomen (Salmivalli, 2010).
Daar wordt binnen ENABLE dan ook sterk op ingezet.

Slachtoffers zijn meestal kinderen die weinig assertief
zijn of maatschappelijk eerder in zichzelf gekeerd zijn.
Victimisatie en de schade die de slachtoffers hierdoor
oplopen, wordt bestendigd doordat de betrokkenen
geen hulp zoeken en niet weten hoe ze met pestincidenten moeten omgaan.
Getuigen van pestgedrag spelen meerdere rollen; vaak
moedigen ze de pester aan en zo bepalen ze mee hoe

3.3 Gezinscontext en kind-ouder
relaties
Ouders bepalen gedragspatronen en conditioneren hun kinderen bij het vormen en onderhouden van relaties. Bovendien worden ook attitudes en normen
door ouders aangeleerd en versterkt. Lereya, Samara & Wolke (2013) toonden aan dat zowel slachtoffers als kinderen die zowel pesten als slachtoffer
zijn (pester/slachtoffer), vaker waren blootgesteld aan negatief gedrag in hun
opvoeding, waaronder misbruik, verwaarlozing en onaangepast ouderschap.
Daarnaast stelden ze vast dat positief ouderschap – goede communicatie tussen ouders en kind, warme en liefdevolle relaties, betrokkenheid, ondersteuning
en toezicht door de ouders – een bescherming vormde tegen victimisatie door
leeftijdsgenoten. Een andere studie toonde aan dat jongeren meer kans hebben om slachtoffer te worden als de moeder de ontwikkeling of zelfstandigheid
van haar zoon, of de verbondenheid met haar dochter belemmert (Duncan,
2004). Jongens met een overbezorgde moeder worden vaker het slachtoffer
van hun leeftijdsgenoten omdat hun copingvaardigheden en probleemoplossende vaardigheden door een te beperkte oefening onvoldoende ontwikkeld
zijn. Bovendien kan overbescherming de ontwikkeling belemmeren van een gevoel van zelfstandigheid dat noodzakelijk is om een zekere status in de groep
te verwerven en behouden.
ENABLE richt zich daarom ook tot ouders en betrekt hen zowel bij de evaluatie van hun behoeften als bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun
vaardigheden.
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3.4 De school als factor
Zowel pesters als slachtoffers geven aan zich minder verbonden te voelen
met de school, dan leeftijdsgenoten die niet bij pesten betrokken zijn (Haynie, Nansel, Eitel, Crump, Saylor, Yu et al., 2001). Terwijl pesters algemeen
genomen geen goede schoolresultaten kunnen voorleggen (Nansel, Overpeck et al., 2001), vinden we bij de slachtoffers zowel goede als slechte leerlingen terug (Bishop et al, 2004). Olweus stelde vast dat pesters maar net
onder het gemiddelde zaten wat schoolresultaten betreft, hoewel ze een
negatieve houding hadden ten opzichte van huiswerk en leren.
Leerlingen uit scholen die discipline hoog in het vaandel dragen en die kunnen rekenen op zorgzame ouders, pesten minder vaak en waren ook minder vaak het slachtoffer van pestgedrag. Leerlingen die hun leerkrachten en
ander schoolpersoneel als begripvol ervaren, zullen bovendien sneller hulp
gaan zoeken in pestsituaties. Dit wijst erop dat ondersteuning vanuit de
school mogelijk een waardevolle strategie is om leerlingen te betrekken in
de strijd tegen pesten (Eliot, Cornell, Gregory & Fan, 2010).

Conflicten tussen ouders en binnen het gezin (Stevens et
al., 2002) en mishandeling (Shields & Cicchetti, 2001) worden consequent in verband gebracht met pestgedrag. Onderzoek van Baldry (2003) bij een steekproef van Italiaanse
jongeren wees uit dat zowel jongens als meisjes die getuige
waren van geweld tussen hun ouders significant meer kans
hadden om pesters te worden. Mishandelde kinderen kunnen zich machteloos voelen omdat ze niet in staat zijn om
zich te beschermen tegen kwaad dat hen wordt aangedaan
(Finkelhor & Browne, 1985). Verschillende studies hebben
een verband aangetoond tussen pesten door broers of zussen en pesten op school (Farrington & Ttofi, 2009).

Wanneer leerkrachten interesse tonen in het academische en sociale leven
van hun leerlingen, dan voelen die laatste zich ook beduidend minder onveilig op school (Hong & Eamon, 2011). Omgekeerd verlaagt ongeïnteresseerdheid van de leerkrachten de kans dat leerlingen hulp bij hen komen zoeken.
Uit curricula in ENABLE-landen blijken duidelijke contextuele verschillen. In
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn er educatieve modules die het
welzijn en de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen waarborgen. Griekenland loopt achter op het vlak van centrale educatieve modules, maar
compenseert dit met lokale initiatieven. Het is dus mogelijk dat de educatieve doelstellingen van ENABLE moeten worden aangepast aan de bestaande educatieve structuren en curricula.
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Wereldwijd wordt er gewerkt aan heel wat programma's
en projecten ter bestrijding van pesten, die in mindere of
meerdere mate gebaseerd zijn op de bevindingen van het
onderzoek dat hierboven werd beschreven.

Vele van die initiatieven volgen het Bully Prevention Model van Olweus,
dat erop gericht is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren,
relaties tussen leeftijdgenoten te verbeteren, bewustmaking te stimuleren en ervoor te zorgen dat pestgedrag zo weinig mogelijk kans krijgt
en beloond wordt (Olweus, 1994). KiVa is een ander programma (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman, & Kaukiainen, 1996) dat de
normen met betrekking tot pesten wil veranderen en pestgedrag en
victimisatie tot een minimum wil beperken. In sommige programma's
wordt gewerkt met conflictoplossing en wordt kinderen geleerd dat
ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Andere gebruiken het
herstelrecht-model, dat uitgaat van verzoeningstechnieken (Ahmed &
Braithwaite, 2006). Sinds kort wordt ook gewerkt met een benadering
die gericht is op de ontwikkeling van vaardigheden en die SEL (Sociaal en Emotioneel Leren) wordt genoemd. Deze benadering zal in het
volgende hoofdstuk uitvoeriger worden beschreven.
Deze en andere programma's en de projecten en initiatieven die eruit
voortvloeien, worden in meer detail beschreven in datasheets op de
ENABLE-website (http://enable.eun.org), aan de hand van rubrieken
zoals duur, land, financiering, doelstellingen, benadering en impact.
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4.1 EU-programma's:
Daphne en Comenius
Daphne I wilde bijdragen aan de bescherming van
kinderen, jongeren en vrouwen tegen alle vormen van geweld (inclusief geweld in de vorm van
seksuele uitbuiting en misbruik), met name door
maatregelen ter preventie van geweld te nemen,
slachtoffers van geweld te ondersteunen en door
te sensibiliseren om latere blootstelling aan geweld te voorkomen. Daphne II is de tweede fase
van het Daphne-programma. In deze fase wordt
ernaar gestreefd om alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen te voorkomen
en bestrijden door preventieve maatregelen te
nemen en ondersteuning te bieden aan slachtoffers. Bovendien wil het programma organisaties
die actief zijn op dit gebied bijstaan en onderlinge
samenwerking tussen deze organisaties aanmoedigen. Ook het Daphne III-programma is gericht
op de preventie en bestrijding van elke vorm van
geweld – in het bijzonder van fysieke, seksuele of
psychologische aard – tegen kinderen, jongeren
en vrouwen. Verder wil het slachtoffers en risicogroepen beschermen en streeft het ernaar om
een hoog niveau van lichamelijke en geestelijke
bescherming, welzijn en sociale samenhang in de
gehele Europese Unie te bevorderen.
Er zijn diverse vermeldenswaardige projecten die
in het kader van Daphne worden gefinancierd. Zo
is er het ‘European Network Against Bullying’ dat
een netwerk uitbouwt om acties die pesten bestrijden op Europees niveau te coördineren. Het

project heeft de rechtstreekse medewerking van 17 partners uit 12 lidstaten van
de Europese Unie en vertegenwoordigt op die manier 62% van de Europese
bevolking. Het ‘I Am Not Scared’-programma wilde bepalen welke Europese
strategieën het best geschikt waren om pesten te voorkomen en te bestrijden.
Het doel van het project bestond erin om leerkrachten uit het beroepsonderwijs,
directieleden, leerlingen, ouders, begeleiders en de belangrijkste beleidsmakers
uit het onderwijs te betrekken bij een gemeenschappelijke reflectie over de problematiek van geweld op school.
Ook een aantal Comenius-projecten werkt rond preventie en bestrijding van pesten
op school. Zo ging ‘Bullying of adolescents: prevention and treatment methods in
schools’ na welke effecten pesten op school had in Griekenland en Cyprus, en onderzocht het op welke manieren een effectieve communicatie tussen adolescenten,
ouders en leerkrachten tot stand kan worden gebracht. Het project omvat studies
waarbij zowel leerkrachten als leerlingen waren betrokken, naast diverse gezamenlijke opleidingsactiviteiten, seminars, workshops en lezingen.

4.2 Programma's in partnerlanden van
ENABLE
In België hebben verschillende spelers, gaande van ngo's tot overheidsinstanties, de strijd met cyberpesten aangebonden. Childfocus, dat deel uitmaakt van
het INSAFE-netwerk, heeft in samenwerking met nationale organisaties twee
websites ontwikkeld naast hun eigen site (clicksafe.be): Webetic.be (Frans) en
Veiligonline.be (Vlaams). De Belgische regering lanceerde op haar beurt Stopcyberhate, een campagne, een website en een app die werden ontwikkeld in
samenwerking met de Federale Politie en 103écoute, de hulplijn voor kinderen.
Daarnaast zijn er ook regionale initiatieven zoals Yapaka, de portaalsite van de
Fédération Wallonie-Bruxelles die helemaal is gericht op onlineveiligheid en
preventie van cyberpesten.
In Kroatië werd het UNICEF-programma ‘For a Safe and Stimulating Environment in Schools’ geïntroduceerd onder de slogan ‘Stop Geweld onder Kinderen’. Meer dan 140.000 kinderen uit 280 scholen in 95 steden en dorpen
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namen aan het programma deel, en meer dan 10.000 leerkrachten kregen een
opleiding. 153 scholen implementeerden met succes alle elementen en ontvingen een ‘Geweldvrije School’-certificaat. Er werden 135.000 exemplaren van
de handleiding voor ouders Hoe stop ik pesten? gedrukt en verspreid, naast
140.000 boekjes/handleidingen voor kinderen over het onderwerp ‘Stop Geweld onder Kinderen’. Uit evaluaties is gebleken dat het programma het aantal
meldingen van geweld met 50% heeft teruggedrongen en de vaardigheden van
leerkrachten heeft verbeterd.
Preventie is essentieel in Denemarken. Nagenoeg elk programma werkt rond
preventie van pesten in plaats van rond interventie. Op websites zoals DCUM,
eXbus en Mobbeland.dk (consultants inzake bestrijding van pesten) en heel
wat andere sites vind je diverse korte oefeningen die gericht zijn op interventie.
Drie programma’s die in Denemarken werden geïmplementeerd, zijn zeker het
vermelden waard: Vrij van Pesten, Tactiele Rugmassage (Taktil Ryg-massage)
en Mobieltjes tegen Pesten (Mobiler Mod Mobning). Deze programma’s en het
feit dat alle scholen verplicht zijn om een onlinestrategie tegen pesten aan te
bieden, blijken een combinatie te zijn die past bij een klein land als Denemarken.
In Griekenland zijn er nog maar heel weinig initiatieven ter bestrijding van pesten geweest, voornamelijk door een gebrek aan financiële middelen en een
gericht beleid ter zake. Er werden tot op heden vier gestructureerde, theoretische anti-pestprogramma’s geëvalueerd (Andreou et al., 2007): Stop Pesten
op School, Stop Pesten, Pesten op School Begrijpen, en Observatorium voor
de Preventie van Geweld en Pesten op School. Het ging om vier preventieprogramma's die door de leerkracht in de klas werden uitgevoerd en die op korte
termijn doeltreffend bleken om pesten terug te dringen en het gedrag van omstanders bij te sturen. Uit een follow-up na zes maanden bleek dat de doeltreffendheid op lange termijn beperkt was. Meer recent heeft het Ministerie van
Onderwijs wetten geïmplementeerd waarmee een permanente structuur werd
opgericht om pesten op school op nationale schaal te voorkomen en bestrijden, om leerkrachten en ander onderwijzend personeel op te leiden, geweld en
pesten op school in een vroeg stadium te registreren, voorkomen, analyseren
en behandelen, en om de schoolgemeenschap, familie en de ruimere samenleving bewust te maken en actief te betrekken.
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In het Verenigd Koninkrijk werden heel wat initiatieven geïmplementeerd, in het bijzonder
ZAP (Kidscape in 2012-13), het Anti-Bullying
Ambassadors-programma (Diana Award in
2011), het Roots of Empathy-programma (Action for Children Scotland and Inspiring Scotland
in 2010), All together now! (Save the Children
Northern Ireland in 2006-2009) en KiVa (Bangor University Wales). Al deze programma’s
richtten zich op de omstanders, de cultuur en
het opbouwen van weerbaarheid bij slachtoffers, zowel via klassikale/groepsactiviteiten als
via de ontwikkeling van empathie. Evaluaties
toonden aan dat de ontwikkeling van een cultuur
die ondersteuning van slachtoffers en het melden
van pestgedrag stimuleert, de meest doeltreffende vormen van interventie zijn. Wanneer scholen
een actief preventieprogramma, een duidelijk beleid en een ondersteunende cultuur hebben, empathie in de klas ontwikkelen, leerlingen aanmoedigen om mentor te worden van leeftijdsgenoten,
en ouders bij de problematiek betrekken, zijn de
resultaten erg positief.

4.3 Initiatieven buiten
Europa
In de Verenigde Staten focussen heel wat projecten op de ontwikkeling van sociale en emotionele
vaardigheden om pesten tegen te gaan. Tabel 4.1
geeft een overzicht van 12 van die programma’s samen met een evaluatie van de impact ervan op positief gedrag, probleemgedrag en schoolresultaten.

4. Initiatieven tegen pesten
Programma

Details van het programma

Evaluatie / resultaat

Klassen

Aantal lessen
per schooljaar

Klas

Positief
Gedrag
Verbeterd

Probleemgedrag
Verminderd

Schoolresultaten Verbeterd

4Rs

Pre K-8

35

3-4

●

●

●

Caring School
Community

K-6

30-35

K-6

●

●

●

Michigan Model
of Health

K-12

8-14

4-5

●

●

MindUp

Pre K-8

15

4-7

●

●

Open Circle

K-5

34 + extra

4

●

●

PATHS

Pre K-6

40-52

K-5

●

●

●

Positive Action

Pre K-12

140

K-5

●

●

Raising Healthy
Children

K-6

n/b

1-6

●

●

RULER

K-8

16 +
dagelijks extra

5-6
●

Second Step

Pre K-8

22-28 wekelijkse
onderwerpen

1-6

Social Decision
Making Problem
Solving

K-8

30 onderwerpen

4-5

Steps to
Respect

3-6

11+
2 literatuur-units

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3-6

Tabel 4.1 Programma’s Sociaal en Emotioneel Leren in de VS
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4.4 Evaluatie van de doeltreffendheid van maatregelen
Uit de evaluatie van deze en andere programma's blijkt
dat scholen steun van leeftijdsgenoten vaak inzetten als
maatregel om pesten te bestrijden. Cowie en Hutson stelden vast dat jongeren de sleutel tot het succes vormen:
De methode houdt ook rekening met de omstanders en
kan een leeromgeving creëren waarin psychologisch welzijn en emotionele geletterdheid worden gewaardeerd.
Vreeman en Carroll (2007) evlueerden 26 studies en
ontdekten dat minder dan de helft een afname van
het pestgedrag rapporteerde. Merrell et al. (2008) onderzochten 16 studies en stelden vast dat slechts in
één derde van de gevallen positieve effecten werden
gevonden, hoofdzakelijk een verbeterde kennis, houding en perceptie van pestgedrag. Ttofi, Farrington en
Baldry (2008) evalueerden 44 studies naar interventies bij pesten, waarvan de meeste werkten met het
Olweus-programma, en stelden vast dat pestgedrag
en victimisatie met 17 tot 23 procent afnamen in scholen waar het programma liep, in vergelijking met controlescholen. De analyse van 44 studies door Ttofi &
Farrington (2011) toonde ook dat pesten met 17-23%
afnam en dat gepest worden/victimisatie met 17-20%
afnam in initiatieven waarbij werd gewerkt met disciplinaire (niet bestraffende) methodes, opleidingen/
vergaderingen met ouders en samenwerking in groepen (tussen leerkrachten en andere vakmensen).
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• Samenwerken buiten de vriendengroep
om vooroordelen te minimaliseren en vertrouwen over de grenzen van geslacht en
etnische achtergrond heen, te bevorderen;
• De mogelijkheid hebben om communicatieve vaardigheden te ontwikkelen, informatie te delen en over de eigen emoties in
relaties met anderen te reflecteren
• Met conflicten omgaan en leeftijdsgenoten
helpen om op een constructieve, niet-gewelddadige manier met elkaar op te schieten.

4. Initiatieven tegen pesten

Hoe langer de interventie duurde en hoe meer de volgende elementen (in het bijzonder de eerste drie) aanwezig waren, hoe sterker het pesten afnam:

• Disciplinaire methodes
• Informeren van ouders (inclusief opleiding en
ontmoetingen)
• Samenwerken in groep (met gebruik van video)
• Beter toezicht op de speelplaats
• Klasmanagement
• Opleiding van leerkrachten
• Regels in de klas
• Een schoolbreed beleid tegen pesten
• Meer elementen en langere duur.

Voortbouwend op deze bevindingen zet ENABLE in op peer-mentoring voor jongeren, ouders en leerkrachten om de relaties tussen en over de groepen die het ecosysteem van de school vormen heen te verbeteren, en in het bijzonder om sociale en
emotionele vaardigheden aan te scherpen om zo meer empathie te ontwikkelen.
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5. Programma’s sociaal en emotioneel
leren van naderbij bekeken
Zowel uit onderzoek naar pesten als uit evaluaties van initiatieven
tegen pesten blijkt dat er veelzijdige benaderingen noodzakelijk
zijn, met een component op het niveau van de hele school die gericht is op opleiding, bewustmaking, monitoring en evaluatie
van pesten; een component op het niveau van de klas die duidelijke
regels oplegt en sociale en emotionele vaardigheden (SEL) ontwikkelt; en een component waarmee wordt ingegrepen bij leerlingen
die vaak betrokken zijn bij pestincidenten.

5.1 Theoretische achtergrond
Programma’s rond sociaal en emotioneel leren zijn gebaseerd op onderzoek dat aantoont
dat heel wat vormen van agressie en victimisatie dezelfde risicofactoren en beschermende factoren delen, zoals een gebrek aan empathie (Endresen & Olweus, 2001), en attitudes
die agressie ondersteunen (Boulton, Trueman, & Flemington, 2002) die zich vaak in dezelfde contexten voordoen (Espelage, Low & Polanin, 2013). SEL-preventieprogramma's richten
zich op meerdere risicofactoren en beschermende factoren om diverse vormen van geweld
te bestrijden en adaptief gedrag te ontwikkelen. De lessen worden zowel in situaties binnen
en buiten de klas als tijdens buitenschoolse activiteiten en thuis bekrachtigd. De leerkrachten
krijgen voortdurend training om hun kennis over SEL verder te ontwikkelen, en families en
scholen werken samen om de sociale en emotionele vaardigheden en de schoolresultaten
van de kinderen te stimuleren. SEL-programma’s werken rond vijf groepen onderling gerelateerde fundamentele sociale en emotionele vaardigheden (Payton et al., 2008):
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5. Programma’s sociaal en emotioneel leren van naderbij bekeken
Er is een breed scala aan ondersteunende materialen beschikbaar voor SEL-benaderingen, in het
bijzonder uit de VS (te vinden op http://enable.
eun.org).

1

Zelfbewustzijn: de eigen gevoelens, interesses,
waarden en sterke punten evalueren; een gevoel
van zelfvertrouwen behouden;

2

Zelfbeheersing: de eigen emoties controleren om
met stress om te gaan, impulsen te beheersen en
uitdagingen niet zomaar uit de weg te gaan; emoties
op gepaste wijze uiten; doelstellingen voor persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang op school vooropstellen en opvolgen;

5.2 Evaluatie van de doeltreffendheid van SEL-programma’s

Sociaal bewustzijn: medeleven voelen met anderen; gelijkenissen en verschillen tussen personen
en groepen herkennen en waarderen; en beschikbare middelen in het gezin, de school en de gemeenschap herkennen en op de best mogelijke
wijze gebruiken;

•

Sociaal-emotioneel onderwijs koppelen aan
standaard curricula zonder daarbij tijd en aandacht van andere schoolvakken weg te nemen;

•

Gedifferentieerde educatieve procedures verstrekken;

Relationele vaardigheden: gezonde en lonende,
op samenwerking gebaseerde relaties aanknopen
en in stand houden; weerstaan aan ongepaste sociale druk; interpersoonlijke conflicten voorkomen,
beheersen en oplossen; en hulp zoeken wanneer
dat nodig is;

•
•

Ouders betrekken;

•

De kwaliteit van het programma aantonen door
middel van empirisch bewijs.

3

4

5

Goede praktijken in SEL-programma’s (Elias et al.,
1997; Zins et al., 2004) omvatten onder meer:

Leerkrachten en personeel opleiden en ondersteuning bieden; en

Verantwoorde beslissingen nemen: beslissingen
nemen op basis van ethische normen, bezorgdheid over de veiligheid, gepaste sociale normen, en
mogelijke gevolgen van acties; vaardigheden op
het vlak van besluitvorming aanwenden in sociale
en schoolsituaties; en bijdragen tot het welzijn op
school en in de gemeenschap.
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5. Programma’s sociaal en emotioneel leren van naderbij bekeken
SEL-programma’s (CASEL, 2015) kunnen educatieve en sociale
omstandigheden creëren die pestgedrag geen kans geven omdat
dergelijk gedrag niet kan gedijen in een veilige en zorgzame leeromgeving die wordt gekenmerkt door:

•

Zorgzame relaties tussen leerkrachten en leerlingen en
tussen leerlingen onderling, die een open communicatie en een
positieve manier om problemen en conflicten op te lossen, in de
hand werken.

•

Goede werkrelaties tussen scholen en gezinnen die een communicatie in twee richtingen over de groei en ontwikkeling van de
leerlingen stimuleren.

•

Een schoolbeleid met normen en waarden die de nadruk leggen op respect voor de anderen en waardering van verschillen.

•

Leerlingen zijn zich bewust van en in staat om hun emoties
te beheersen, bezorgdheid en behulpzaamheid voor anderen te
tonen, positieve relaties tot stand te brengen, verantwoorde beslissingen te nemen en moeilijke sociale situaties op een constructieve manier aan te pakken.

Uit meta-analyses (Durlak et al. 2011) is gebleken dat SEL-programma’s in verband kunnen worden gebracht met een verhoogd
welzijn, minder pesten en agressie, betere sociale, emotionele en
academische vaardigheden alsook een meer pro-sociaal gedrag
en een positieve houding ten opzichte van zichzelf en anderen, en
minder emotioneel leed.

5.3 Steun van leeftijdsgenoten
Een belangrijk element in SEL-programma’s is steun van leeftijdsgenoten. Die zorgt ervoor dat slachtoffers minder negatieve gevolgen ondervinden van pesten en pestgedrag sneller zullen mel-
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den. In het Verenigd Koninkrijk stelden Banerjee et al (2010) vast dat mentoren
in Beat Bullying-programma’s hun leeftijdsgenoten positieve ondersteuning boden, met name in de overgang van de basisschool naar de middelbare school.
Cowie en Wallace (2000) ontdekten dat jongeren de kans moeten krijgen om:

•

Samen te werken buiten hun vriendengroep om vooroordelen te minimaliseren
en vertrouwen over de grenzen van geslacht en etnische achtergrond heen, te
bevorderen

•

Communicatieve vaardigheden te ontwikkelen, informatie te delen en over hun
eigen emoties in relaties met anderen te reflecteren

•

Met conflicten om te gaan en leeftijdsgenoten te helpen om op niet-gewelddadige manieren met elkaar op te schieten

In het Verenigd Koninkrijk stelden Banerjee et al (2010) vast dat mentoren in
Beat Bullying-programma’s hun leeftijdsgenoten positieve ondersteuning boden, met name in de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

5.4 Het ENABLE-programma
Het ENABLE-programma vertrekt van de bestaande onderzoeksresultaten en
de SEL-beweging, en wordt gekenmerkt door innovatieve "real time” implementatie- en evaluatiemethodes waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe
technologieën. Het is een systematische benadering die aan nationale culturele
en politieke omstandigheden kan worden aangepast en die niet enkel de sociale context maar ook de onderliggende mechanismen van pesten aanpakt.
Het programma is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met specifieke leerdoelen op basis van SEL-modules, aangevuld met componenten om cyber-competenties aan te leren (Tabel 5.1).
Tabel 5.1 De ENABLE-benadering: zes leidende principes
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1. Alle lagen van de ecologie van het pesten evalueren
Kinderen Leeftijdsgenoten online en offline

Ouders

Leerkrachten

➜
2. Proximale onderliggende mechanismen in elke laag van de
ecologie aanpakken

➜

Risicofactoren kind, leeftijdsgenoten, leerkrachten, ouders

Beschermende factoren kind, leeftijdsgenoten, leerkrachten, ouders

3. Werken met specifieke SEL-leerdoelen
Sociaal

Emotioneel

Cognitief

➜
4. Aanvullende componenten aan het programma toevoegen
Sociaal

Emotioneel

Cognitief

➜
5. Aanvullende componenten van het programma aanpassen
Op basis van beoordeling vooraf Voorwaarden op nationaal niveau

➜
6. Continue Controle en Evaluatie in “real time”
Over de ecologie heen
(online en offline)
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Controle in “real time”
met nieuwe technologieën

ENABLE schaart zich achter de
SEL-beweging en wil de theorie en
de praktijk van SEL toepassen in zijn
programma en in de ontwikkeling
van lesplannen. ENABLE focust op
sociale en emotionele vaardigheden en brengt leerlingen, ouders en
leerkrachten samen om de relaties
binnen en over de groepen die het
ecosysteem van de school vormen
heen, te verbeteren.
ENABLE zet ook in op steun door
leeftijdsgenoten, met als uitgangspunt de beoordeling van de behoeften van kinderen. Via het Peer
Support Scheme traint ENABLE
jongeren en reikt hen de tools aan
om Peer Supporters te worden die
vervolgens op school en tijdens hun
vrije tijd actief de strijd met pesten
kunnen aanbinden.
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