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Uitsluiten, omarmen

Pesten is een onderschat probleem. De socioloog: ,,De
bûtensteander kin ek wat dwaan.’’ De adviseur: ,,‘Hij vraagt
er zelf om’, dat kan echt niet meer.’’ Er is een wildgroei aan
projecten, maar die halen weinig uit.
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H
et was flink in de war.
Het botste hard op het
doarpsskoaltsje. Er
werd gepest. Kinderen
maakten ruzie of wer-

den buitengesloten. De sfeer in de
klas was klierig. Waarschuwen, de
les lezen, achter de broek zitten,
monter blijven: de juffen en mees-
ters hadden het er veel te druk
mee. Toen de trukendoos leeg was
en de maat vol, zochten ze hulp.

Een typisch geval van een ver-
stoorde groepsdynamiek, zegt on-
derwijsadviseur Boaz Bijleveld van
Cedin. Zijn educatieadviesbureau
in Drachten kwam in actie. De
school wil overigens niet met zijn
naam in de krant: het gaat er nu
goed, maar tegelijk is de gevonden
balans nog broos.

Hoe kon het dat het zo misliep?
De aanvoerders binnen de klas -
dus niet de leerkracht – bepalen de
omgangsvormen en regels, legt
Bijleveld uit. En ja, dat kunnen ne-
gatieve normen zijn. Eén aapje op
de rots kan de rest daarin meesle-
pen. ,,Je kunt het vergelijken met
haringen. Die scholen samen,
want dat is veilig. Je zou wel gek
zijn om in je eentje een eind buiten
de groep te zwemmen. Dan loop je
het risico om opgevreten te wor-
den door een haai.’’

Individueel straffen, belonen; je
kunt er eindeloos mee doorgaan,
maar het haalt zo weinig uit, stelt
Bijleveld. De kunst is om de groep
positieve verantwoordelijkheid te
geven. ,,Wie pest wil graag controle
en macht. Maar dit is óók een
vorm van macht.’’ Dat jongeren
zich betrokken voelen, daar gaat
het om. ,,Laat ze maar eens
scheidsrechter bij een voetbalwed-
strijd zijn, laat ze toezicht houden
in de klas, complimentenkaartjes
uitdelen.’’

Er werd een ouderavond belegd.
En een combinatie van twee trai-
ningen moest het tij op de school
keren. Het coachen van de onder-
wijzer gaf hem inzichten over hoe
hij de sfeer in de klas positief kon
beïnvloeden. Met complimenten
en doelstellingen bijvoorbeeld. De
weerbaarheidtraining Rots en Wa-
ter leerde de scholieren meer over
hun eigen gedrag.

De missie: de klas weer in een
opwaartse spiraal krijgen. Een wij-
gevoel te scheppen. De kinderen
zelf verantwoordelijk te maken en
doelen laten stellen. Dat je overlegt
op fluistertoon bijvoorbeeld. Dat
je je best doet om met respect met
elkaar om te gaan. Dat je een klas-
genoot helpt als die even niks
snapt van een opdracht. Of dat je
eens spontaan iets aardigs tegen
een ander zegt.

De jongens en meisjes trainden
apart. ,,Het probleem was sterker
onder de meisjes’’, zegt Bijleveld.
Jongens en meisjes houden er in
het algemeen verschillende ma-
nieren van pesten op na. Bijleveld:
,,Bij meisjes zie je ‘meidenvenijn’.

Het is subtieler en er is vaker spra-
ke van uitsluiting. Wie hoort er wel
of niet in een clubje? Waarom mag
iedereen op dat feestje komen
maar jij niet? Jongens pesten
openlijker: ze schelden of vech-
ten.’’

Het slachtoffer is vaak het kind
dat afwijkt van ‘de norm’. Dat met
het hoofd boven het maaiveld uit-
steekt. Omdat-ie van Pokémon
houdt, terwijl anderen voetballen.
Omdat ze K3 leuk vindt, terwijl de
rest naar dance luistert. Omdat-ie
,,zelfgebreide gymschoenen’’
draagt, bijzonder slim of verlegen
is. Bijleveld: ,,Als je het over kle-
ding en interesses hebt zijn het
meestal kinderen die zich of veel te
ouwelijk, of veel te jong gedragen.’’

PestprotocolPestprotocol
Veel (middelbare) onderwijsinstel-
lingen hebben een pestprotocol,
waarin zij vastleggen hoe op te tre-
den tegen serieus treitergedrag.
Het Drachtster Lyceum is zo’n
school. Gelukkig hoeft hij het
maar weinig te hanteren, zegt
teamleider Koos Beljon. De mid-
delbare school telt 1280 leerlingen.
Per jaar zijn er ongeveer zeven
meldingen.

Bij een eerste melding krijgt de
‘dader’ een waarschuwing. De do-
cent probeert het probleem op te
lossen. Is het opnieuw raak, dan
moet de dader een niet-pestcon-
tract ondertekenen. De ouders
krijgen een afschrift. Bij een derde
keer worden heit en mem op
school uitgenodigd om het gedrag
en sancties te bespreken. De leer-
ling krijgt bijvoorbeeld als taak-
straf de opdracht een werkstukje
over pesten te schrijven. ,,Dat
komt zelden voor.’’

De docent vangt in eerste in-
stantie het slachtoffer op. Beljon:
,,Tips en gesprekken kunnen al ge-
noeg zijn om het op te lossen.’’
Waarom is hij slachtoffer? Wat kan
er in het gedrag veranderen om
pesterijen te voorkomen? ,,Je hebt
mensen die sociaal wat onhandig
zijn. Een weerbaarheidtraining
kan helpen. Uitgangspunten zijn
altijd hulp voor het slachtoffer en
de dader aanpakken.’’

Pesten is een onderschat pro-
bleem, stelt Boaz Bijleveld van Ce-
din. Tussen de 10 en de 15 procent
van de mensen krijgt er mee te ma-
ken. ,,Er is meer aandacht voor
maar ik denk dat het eerder erger
dan minder wordt.’’ Hij zou willen
dat leerkrachten met al hun inzet
sterker de ernst ervan inzien. Want
dat een kind bijvoorbeeld sociaal
stuntelig is, is geen vrijbrief. ,,Op-
vattingen als ‘hij vraagt er zelf om’

of ‘het loopt wel los’ kunnen niet.’’
Bovendien speelt zich buiten

school zoveel meer af. Daar is wei-
nig zicht op. Het cyberpesten via
sociale media vergroot de ellende
voor het mikpunt alleen maar.
Vroeger was je thuis beschermd,
op veilige afstand van de streken
van boosdoeners. Maar via inter-
net en mobiele telefonie komen
pestkoppen nu heel dichtbij. Bijle-
veld: ,,Ontvluchten kan niet
meer.’’

Protocollen, trainingen, lessen:
scholen en hulpverleners doen
ogenschijnlijk goed hun best om
leed te voorkomen, maar in de
praktijk gaat het vaak mis. ,,De ge-
dachte is nog vaak - je ziet het ook
bij de GGZ: ‘zet in op weerbaar-
heid’. Maar dat is te kort door de
bocht. Waar pesten speelt móet je
iets met de groep. Dat besef moet
echt komen.’’

Een project of training alleen is
bovendien niet genoeg. Bijleveld:
,,Je moet het een vervolg geven.
Jammer, maar dat ontbreekt er
nog wel aan. Als de acute nood op-
gelost is, zijn scholen geneigd het
erbij te laten.’’ De praktijk wijst uit:
er zijn steeds meer hulpprojecten
maar het pestcijfer (10-15 procent)
blijft stabiel.

PispaalPispaal
Pesten was vroeger veel eenvoudi-
ger: je had een pestkop en een pis-
paal. Liep het uit de hand, dan

kreeg de pester een draai om de
oren. De onderwijzer liet ze elkaar
stevig de hand schudden en ‘sorry’
zeggen en dat was meestal afdoen-
de.

,,Dat is úntkenning fan it pro-
bleem’’, zegt universitair docent
Jan Kornelis Dijkstra (geboren in
Metslawier) van de Rijksuniversi-
teit Groningen. De wetenschap be-
schouwt pesten als groepspro-
bleem. ,,Neat dwaan is ek in keus.’’
Sociologen doen volop onderzoek
naar de onderlinge relaties in so-
ciale netwerken. ,,Hoe’t pestrelaas-
jes rinne. Wa steunt wa? Wa moe-
digt it oan? Wa is de spil?’’

De traditionele benadering, een

gepest kind assertief maken met
een training, is volgens de socio-
loog te mager. In feite leg je de el-
lende dan ook neer bij het slacht-
offer. Eigenlijk moet de hele klas
aan de slag en werken aan een ster-
ke, flinke houding. Dus ook die
kinderen die het wel zien, maar er
niks van zeggen. ,,Dy kinne ek wat
dwaan.’’

Wetenschappers in Finland heb-
ben een succesvolle methode (Ki-
Va, zie kader) ontwikkeld. Kinde-
ren leren er strategieën om bij trei-
terijen met zijn allen het mikpunt
te ‘omarmen’, te beschermen.
Door de pestkop te isoleren, haalt
die geen winst (aanzien, macht) uit
zijn gedrag. Om daarnaast het risi-
co te voorkomen dat-ie zelf uit de
groep vliegt, houdt hij er zelfs snel
mee op. In Finland is het pesten
met 40 procent afgenomen. Ne-
derlandse scholen gaan na de zo-
mer ook met dit programma aan
de slag.

Veel pestproblemen worden
niet goed opgemerkt, waarschuwt
Dijkstra. Denk aan verfijndere vor-
men, zoals uitsluiting of het ver-
spreiden van geruchten. Of het cy-
berpesten, ,,dat in ekstra boost oan
pesterijen jout’’. De gevolgen op de
lange termijn van stelselmatig ge-
sar kunnen ernstig zijn, zegt Dijk-
stra. ,,Minsken kinne bot wrakselje
mei selsbetrouwen of depresjes.’’

Het belang om op te treden te-
gen pesten is dus groot. Voor de

slachtoffers, maar ook voor de da-
ders, die vaak zelf ook in de knel
zitten. Hun toekomstperspectief:
zij blijken minder goede sociale
vaardigheden te ontwikkelen. Pes-
ten heeft zelfs een negatief effect
op kinderen die zien dat anderen
er slachtoffer van zijn. Ook die
hebben minder pret op school.
Dijkstra: ,,Bern fine it eins hielen-
dal net leuk as der pesten wurdt.’’

De wetenschappers signaleren
intussen een wildgroei aan goed-
bedoelde projecten en protocol-
len. Of ze helpen is zeer de vraag.
Het gevaar bestaat dat geld onno-
dig verspild wordt of erger: het
kind is slechter af dan eerst. De
RUG pleit voor één (door de over-
heid gefinancierd) bewezen effec-
tief programma. Zoals KiVa. Dijk-
stra: ,,In leske is net genôch. Wy
moatte oanhâldend alert wêze. De
noarm is altyd: pesten wurdt net
tolerearre.’’

Op het dorpsschooltje gaat het
nu stukken beter. De kinderen
hebben meer oog voor anderen,
en begrip en respect voor elkaar en
de leerkrachten. O ja, er zijn heus
nog pieken en dalen. Dreigt de
sfeer af te glijden, dan herinneren
de onderwijzers de kinderen aan al
het teamwerk dat ze de afgelopen
tijd verzet hebben. Dat helpt. De
resultaten van de Cito-toetsen gin-
gen trouwens omhoog.

Reageren? sneonsnein@lc.nl

‘Ik bin net niks’
Eén leuke vriendin had Lisanna Postma
(11) uit Woudsend in groep vier op
school. Ze deden hartstikke veel sa-
men. Maar toen ging die vriendin
steeds meer met een ander meisje om
en liet ze Lisanna links liggen. ,,Toen
hie ik gjin freondinne mear.’’ Verschrik-
kelijk eenzaam voelde ze zich. ,,En
fertrietich.’’ Waarom het zo ging weet
ze niet. Lisanna zit op een klein school-
tje en er zitten maar negen kinderen in
haar groep.
Nu zit ze in groep acht en de jaren

die achter haar liggen zijn vol verdriet.
Ze denkt er liever niet meer aan.
Stelselmatig is Lisanna genegeerd en
buitengesloten. Niet alleen door de
twee meisjes, maar door de hele
groep. ,,It docht sear dat de measten
sa tsjin my wienen.’’ Lisanna is slim en
serieus. Ze houdt ervan als ze het
goede antwoord in de les weet. Maar

stak ze de vinger in de lucht, dan
hoorde ze de anderen zuchten. ‘Ja
hear, dêr hast har wer…’
Heit en mem moedigden haar aan

om iets minder serieus te zijn, wat
meer lol te maken met de anderen,
om zo aansluiting met de groep te
vinden. Het hielp niet. Mem Jacqueli-
ne: ,,Wy ha ek besocht har in bytsje
‘hurd’ te meitsjen. ‘Lûk dy der toch
neat fan oan famke.’ De meester
merkte op dat Lisanna een kwetsbare
houding had en dat zagen de ouders
ook. ,,Mei in rûne rêch. Sa fan: ‘lit my
mar’.’’
Lisanna kwam vaak huilend thuis. In

de pauzes stond ze alleen op het
schoolplein. ,,Of by de kleuters.’’ De
situatie veranderde nooit en ze kon het
niet meer opbrengen om elke keer
moedig aan een nieuwe week te
beginnen. Ze trok zich er steeds meer

van aan, kreeg ook hoofdpijn. Lisanne
schreef haar kopzorgen op in een
dagboek.
Dit moest anders. Mem ging op

zoek naar hulp en vond Elbrecht Claus
van Bala, centrum voor kracht en
balans, in Wergea. Zij is yogadocente
en weerbaarheidtrainer. En een asser-
tieve, opgewekte Lisanna, dat was
precies het doel. Lisanna: ,,Ik woe dit
wol graach en ik fertrouwde har wol. Ik
tocht ‘kom mar op’.’’
Vijf keer heeft ze vorig jaar een

sessie bij Elbrecht Claus gehad. En dat
was fijn. Ze praatten samen en deden
oefeningen. Hoe je stevig staat bijvoor-
beeld. Lisanna doet het voor: benen
recht onder de schouders, knieën niet
op slot, schouders laag, blik recht
vooruit. Stevig lopen oefende ze ook:
in een rechte streep naar je doel.
Glimmend: ,,As ik dêr west wie, fielde

ik my wol bliid en koe ik de wike wer
oan.’’
Ze mocht op een bokszak alle frustra-

ties van zich afslaan en stond voor de
spiegel naar zichzelf te kijken. ,,Gewoan
om te sjen dat ik der bin.’’ De oefenin-
gen maakten haar sterker en rustiger.
Lisanna kan anderen niet verande-

ren. Eigenlijk heeft ze vooral geleerd
zichzelf te blijven, maar dan een stevi-
ger versie. Dikke vrienden is ze nog
steeds niet met de groep, maar de sfeer
op school is fijner. ,,Se pleagje my net
mear.’’ En ze hoeft er niet meer bij te
horen. Als ze het goede antwoord dus
weet, blijft ze mooi haar vinger opste-
ken. Ook al zucht de rest. ,,Ik ha in
goed gefoel oer mysels. Ik bin wa’t ik
bin. En ik bin net niks.’’
Ze heeft ook een tip voor gepeste

kinderen: ,,Lit it net sudderje. Praat der
oer.’’

Finse methode
in Nederland
De Rijksuniversiteit Groningen introdu-
ceert dit jaar het Finse antipestpro-
gramma KiVa op de basisscholen in
Nederland. Het gaat eerst om experi-
menteel onderzoek. Leerkrachten
krijgen een training om pesten beter
te herkennen. Ook de kinderen moe-
ten aan de slag. Via lessen, onder
meer met rollenspellen en een com-
puterspel, krijgen ze inzicht in hoe
pesten werkt en leren ze wat je er
tegen kunt doen. Wetenschappelijk
onderzoek wijst uit dat pesten in
Finland met 40 procent is afgenomen.
Ruim 80 procent van de scholen daar
past het toe. Meer dan honderd
Nederlandse basisscholen hebben zich
inmiddels aangemeld.

> www.kivaschool.nl.

’It docht sear dat
de measten sa
tsjin my wienen’

Lisanna Postma, op de Lemster aak van heit en mem. Ze slaat zo een plankje door. ,,Ik fiel my sterker.’’ FOTO SIMON BLEEKER
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Jongens en meisjes pesten verschillend: jongens schelden en vechten, meisjes sluiten buiten. FOTO MAURITIUS


