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De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een 
actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Daarvoor is het betrekken van ouders 
echter onontbeerlijk. Waarom is het noodzakelijk om ouders vroegtijdig te betrekken bij wat er op school 
gebeurt? Wat moet de school doen om deze ouderbetrokkenheid bij het tegengaan van pesten tot stand te 
brengen en in stand te houden?

Farrington, Loesel, & Loeber 2011).
Pesten begint al in de kleuterklas en komt daar zelfs 
relatief veel voor (Perren & Alsaker, 2006; Verlinden 
e.a., 2014). Naarmate kinderen ouder worden nemen 
ze een stabielere rol in en neemt het aantal gepeste 
kinderen af (Smith, Madsen, & Moody, 1999). Dit is 
niet verwonderlijk. Kleuters verkeren dagelijks in 
een groep leeftijdsgenoten waar ze met hun gedrag 
experimenteren. Al kijkend en handelend leren 
ze hoe ze met anderen om kunnen gaan. In deze 
exploratieve fase is het voor kleuters belangrijk om 
aandacht te hebben voor fijn gedrag en vervelend 
gedrag, waaronder pesten. Het tijdig voorkomen en 
oplossen hiervan kan voorkomen dat kinderen in een 
stabiele negatieve rol terechtkomen.

Op één lijn
Pesten vindt doorgaans plaats binnen de school-
context. De regie in het tegengaan van pesten ligt 
dan ook bij de school. Pesten is onderdeel van 
een groepsproces (Huitsing, Van der Meulen, & 
Veenstra, 2012), waarbij de leerkracht de aangewe-
zen persoon is om het groepsproces te herkennen 
en te beïnvloeden (Veenstra, Lindenberg, Huitsing, 
Sainio, & Salmivalli, 2014). Alleen wanneer school 
en ouders wat betreft pesten op één lijn zitten, dan 
kan de invloed van ouders op hun kind én de kennis 
die zij hebben over hun kind worden gebruikt in het 
voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten.

Ouderbetrokkenheid vormgeven
Ouderbetrokkenheid bij pesten is onderdeel van 
algemene ouderbetrokkenheid. Dat wil zeggen 
dat er sprake is van ‘een niet vrijblijvende, gelijk-
waardige samenwerking tussen ouders en school, 
waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid werken aan de (school)ont-
wikkeling van het kind (de leerling)’ (De Vries, Cox, 
Heldoorn, & Galjaard, 2014). Als hier geen sprake 
van is, is het onmogelijk om ouderbetrokkenheid 
bij een gevoelig onderwerp als pesten tot stand te 
brengen.

School en ouders hebben hetzelfde doel. Beiden 
willen het beste voor een kind bereiken. Ze 

weten echter niet altijd van elkaar wat ze bedoelen 
met ‘het beste’. Ook is niet altijd duidelijk of ze 
dezelfde opvattingen hebben over hoe dit kan 
worden bereikt. Daardoor kunnen school en ouder 
elkaar tegenwerken. Om dit te voorkomen, is het 
van belang dat zij hierover met elkaar commu-
niceren. Als school en ouders een gezamenlijke 
invulling geven aan ‘het beste voor een kind’, 
kunnen ze elkaar ondersteunen en aanvullen. 
Samenwerking tussen school en ouders is van 
belang voor de ontwikkeling van kinderen, ook bij 
het tegengaan van pesten.

Vroegtijdig aandacht voor pesten
Om pesten tegen te gaan is het niet alleen voor 
kinderen maar ook voor ouders en leerkrachten 
belangrijk om te weten wat pesten is. Pesten 
is het herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen van 
iemand die zich niet goed kan verdedigen (Olweus, 
1993). Daarmee verschilt pesten van plagen (bij 
plagen is geen machtsverschil) en een ruzie of 
conflict (beide zijn meestal niet langdurig). Pesten 
heeft langdurige negatieve gevolgen voor alle 
betrokkenen: slachtoffers, pesters én omstan-
ders (Arseneault, Bowes, & Shakoor, 2010; Ttofi, 

ips bij collectieve en individuele 
contactmomenten:
• Plan de contactmomenten aan het begin van het jaar in zodat 

het er niet ‘bij in schiet’ en er ook contact is als er geen proble-
men zijn.

• Betrek het kind zo veel mogelijk. Als het kind betrokken is, zijn 
de ouders betrokken. Zo zal de opkomst bij de weekafsluiting 
hoog zijn als de kinderen deze zelf organiseren.

ouders
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Betrek kinderen in het praten over pesten: als kinderen betrokken zijn, dan zijn de ouders dat ook

>>

contact te stimuleren binnen collectieve contact-
momenten. Hierbij kunnen ouders bijvoorbeeld, 
net als kinderen, leren hoe ze met elkaar behoren 
om te gaan. Ook kunnen ouders elkaar ondersteu-
nen bij (opvoedkundige) vragen. Bovendien zijn 
ouders die betrokken zijn bij elkaar, meer betrok-
ken bij de school. Zie de tabel hieronder voor voor-
beelden van collectieve contactmomenten.

Versterk de band tussen leerkracht en ouders 
Hoe eerder goed contact wordt gelegd tussen 
leerkracht en ouders, hoe beter. Individuele 

Ouderbetrokkenheid bij het tegengaan van 
pesten kan op verschillende manieren worden 
gerealiseerd:

Maak duidelijk waar de school voor staat
Ontwikkel als school een visie en profileer jezelf 
hiermee. Hierdoor kunnen ouders een bewuste 
schoolkeuze maken voor hun kind. Deze visie is 
een basis die in principe niet ter discussie staat 
en die centraal staat in de verdere samenwer-
king tussen school en ouders. Zij kan worden 
vermeld op de website, tijdens rondleidingen en 
intakegesprekken.
Voorbeeldvragen voor het formuleren van een 
visie op ouderbetrokkenheid bij pesten zijn:
• Wat verstaat de school onder pesten? Wie zijn 

erbij betrokken? Waarom zijn zij betrokken? In 
hoeverre probeert de school pesten te voorko-
men, te signaleren en aan te pakken? Zijn er 
verschillen in de onder- en bovenbouw? Hoe 
past de aanpak van pesten binnen het pedago-
gisch beleid?

• Waarom wil de school ouders betrekken bij het 
tegengaan van pesten? Wat kunnen ouders van 
de school verwachten? En vice versa?

Maak van de ouders een hechte groep
Net als kinderen, vormen ouders een groep waar 
zich allerlei processen voordoen. Het groepsproces 
bij ouders kan worden versterkt door onderling 

Contactmoment Aandacht voor pesten

Jaaropening Een schoolbrede inleiding waarbij de visie op pesten 
en ouderbetrokkenheid aan de orde komt. Daarna 
opsplitsen naar klas waarbij de leerkracht aangeeft 
hoe de visie wordt vormgegeven in de betreffende 
(kleuter)klas. 

Ouderavond Leerkracht en ouders formuleren wederzijdse ver-
wachtingen in het voorkomen, signaleren en aanpak-
ken van pesten.

Weekafsluiting Vertoning van filmpjes waarin kleuters oefeningen uit 
de anti-pestlessen uitvoeren.

Oudertraining De school biedt ouders een training opvoeden aan en 
relateert opvoedingsstijl aan het sociale gedrag van 
het kind (waaronder pestgedrag). 
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Individuele contactmomenten zijn uitermate 
geschikt om inzicht te krijgen in de achtergrond 
van het kind

contactmomenten zijn uitermate geschikt om 
inzicht te krijgen in de achtergrond van het kind. 
Er is ruimte om te praten over zaken die van 
invloed zijn op de betrokkenheid bij het kind. Met 
deze vorm van contact worden ook de ouders 
bereikt die ondervertegenwoordigd zijn op collec-
tieve contactmomenten: laagopgeleide ouders en 
ouders die de Nederlandse taal niet goed beheer-
sen (Lusse, 2013). Voorbeelden van individuele 
contactmomenten zijn huisbezoek, telefonisch 
contact en inloopmomenten bij de leerkracht.
Tijdens deze contactmomenten kan aandacht 
worden besteed aan de sociale ontwikkeling door te 
praten over of het kind zich fijn voelt in de klas en in 
hoeverre het kind bijdraagt aan een goed klimaat in 
de klas. Hierbij kan worden gesproken over pesten 
door gezamenlijk pestsignalen door te lopen (zie 
memoblaadje op deze pagina). Tevens kan er aan-
dacht zijn voor de wederzijdse verwachtingen in het 
signaleren, voorkomen en aanpakken van pesten.

Informeer ouders tussentijds
Schriftelijk of digitaal contact kun je inzetten 
als aanvulling op de collectieve en individuele 
contactmomenten. Het kan worden gebruikt om 
ouders tussentijds op de hoogte te brengen zodat 
ze bepaalde onderwerpen op het netvlies houden. 
Hoewel mondeling contact altijd de voorkeur ver-
dient omdat dit mogelijkheid biedt tot interactie, 
kán schriftelijk en digitaal contact een efficiënt 
middel zijn om het gesprek op gang te houden.
Ook deze communicatie kan worden toegespitst 
op pesten. Zo kun je als leerkracht samen met 
je leerlingen een nieuwsbrief maken over hoe 
ze met groepsvorming bezig zijn. Aangezien 
kleuters nog niet actief mee kunnen schrijven, 
kan hierin veel beeldend materiaal op worden 
genomen zoals foto’s en tekeningen. Aanvullend 
kan je als leerkracht ouders handvatten bieden 
voor het gesprek thuis (zie kader op deze pagina). 
Gezamenlijk huiswerk voor ouders en kind kan 
aansluiten op oefeningen op school. Een kaartje 
kan een ‘pluim’ zijn van de leerkracht over het 
sociale gedrag van het kind binnen de klas.

Cruciaal bij ouderbetrokkenheid is de houding van 
de school. De school moet uitstralen dat ze de 
ouders ziet als gelijkwaardige samenwerkings-
partners die medeverantwoordelijkheid dragen 
voor de (school)ontwikkeling van hun kind. Als 
de school een positieve, laagdrempelige houding 
heeft richting ouders, voelen zij zich welkom.

De samenwerking loopt spaak
Dat school en ouders op één lijn zitten bij de 
aanpak van pesten, is niet vanzelfsprekend; de 
leerkracht kent het kind vooral op school en denkt 

Signalen die erop kunnen  
wijzen dat een kind wordt gepest
Anders dan voorheen kan er bij gepeste kinderen sprake zijn van:
• weinig contact met andere kinderen;
• veel aandacht vragen van de leerkracht;
• betrokkenheid bij opstootjes in de klas of op het plein;
• als laatste worden gekozen bij de indeling van groepjes;
• (school)ziek, psychosomatische klachten als buikpijn of 

hoofdpijn;
• bedplassen, een verstoorde nachtrust;
• verwondingen, ‘kwijtgeraakte’ of beschadigde kleding of 

spullen;
• negatieve stemmingen, angsten, depressie;
• verminderde schoolprestaties.

Tips voor ouders om het gesprek aan te gaan met hun kind
Om te achterhalen hoe oudere kleuters zich op school voelen, kun je geza-
menlijk terugkijken op de dag door vragen te stellen als:
• Hoe was het vandaag op school?
• Wat was het leukste of vervelendste dat vandaag op school is gebeurd?
• Met wie was je vandaag op school? Wat hebben jullie gedaan?
• Wat heb je vandaag met je vriendjes of vriendinnetjes gedaan? Hoe vond 

je het?

Voor jonge kleuters is het terugkijken op de dag moeilijk. Alternatief hiervoor 
is om samen een boekje te lezen waarin pesten direct of indirect aan bod 
komt. Hierbij kunnen vragen worden gesteld als:
• Hoe voelt (persoon in het boek) zich?
• Waarom voelt (persoon in het boek) zich zo?
• Voel jij je ook wel eens zo om deze dingen?
• Waar voel jij je wel eens (emotie) om?
• Krijgt (persoon in het boek) hulp van iemand?
• Hoe zou jij (persoon in het boek) helpen?
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aan zijn of haar rol in de groep. Ouders kennen 
hun kind vooral thuis en denken aan hun indivi-
duele kind. Ondanks het gezamenlijke doel (‘het 
beste voor een kind’), kunnen ze dus tegenstrijdige 
ideeën hebben over wat dat doel precies inhoudt 
en hoe dit bereikt kan worden. Dit kan het moment 
zijn waarop de samenwerking spaak loopt. Tips 
in dergelijke situaties (zie Munniksma, Huitsing, 
Oldenburg, Van der Ploeg, & Veenstra, 2014):
• Onderhoud face-to-face contact: Elkaar direct 

spreken biedt ruimte voor non-verbale com-
municatie. Dit is de meest informatieve en 
directe vorm van contact met de minste kans op 
miscommunicatie.

• Toon begrip: Geef ouders de ruimte. Erken hun 
emoties. Toon interesse door vragen te stellen. 
Toon waardering voor hun inzet.

• Benoem de deskundigheid van ouders: Benoem 
waar de deskundigheid van de ouders ligt.

• Maak aanspraak op de verantwoordelijkheid van 
ouders: Vraag ouders wat zij zelf denken te kun-
nen doen, wat zij zien als hun rol.

• Maak verwachtingen expliciet: Vraag ouders 
welke verwachtingen zij hebben van de school 
en vertel ze welke verwachtingen de school van 
hen heeft.

• Wees duidelijk, eerlijk en realistisch: Maak 
afspraken die waar te maken zijn om te 
voorkomen dat het vertrouwen (verder) wordt 
geschaad. Geef hierbij de eigen grenzen aan.

• Wees bereikbaar: Onderhoud kleine contactmo-
menten tussendoor. Bijvoorbeeld in de wandel-
gangen of telefonisch. Hierdoor is het contact 
laagdrempelig en is de kans op (verdere) esca-
latie kleiner.

Samenwerkingspartners
Om samenwerking te realiseren kan de school 
op verschillende manieren ouderbetrokkenheid 
realiseren: het formuleren van een visie, het 
versterken van het groepsgevoel bij ouders, het 
versterken van de relatie tussen de leerkracht en 

ouders en het optimaliseren van de communicatie 
tussen school en ouders. Daarnaast is een open 
houding naar ouders prettig. Zo voelen zij zich 
daadwerkelijk samenwerkingspartners die mede-
verantwoordelijkheid dragen bij het tegengaan van 
pesten. Dit vraagt om een positieve, laagdrempe-
lige houding ten opzichte van ouders waarbij hun 
inbreng gewaardeerd wordt. 

Hoe voelt mus zich? 
(Stilte)
Is mus blij?
Nee, verdrietig.
Waarom voelt mus zich zo?
Niemand wil met hem spelen.
Voel jij je ook wel eens zo om deze dingen?
(Stilte) 
Mam, Sam en Thomas zeggen dat zíj groot zijn en ik 
niet. Maar ik ben wél groot!
Jullie zijn alle drie groot. Maar Sam en Thomas 
zijn wel iets groter dan jij, want zij zijn langer. Weet 
je wat langer is? [...]
Speel je wel met Sam en Thomas?
Ja we spelen Spiderman; leuk!
Uit de praktijk bij het lezen van Kom je met 
me spelen? van Marieke ten Berge & Corien 
Oranje (Callenbach, 2011)

Boekentips om pesten bespreekbaar te maken 
• Vos, H. (2008). Beertje Anders - Vijf afspraken. Assen: DMS.  

Zie ook www.beertje-anders.nl
• Bruna, D. (2015). Hangoor. Amsterdam: Mercis Publishing
• Pont, S. & Janssen, M. (2006). Jacobus en de Vriendschapstaart.  

Houten: Van Goor.
• Van Dort, E. & Westering, G. (2006). Eentje Geentje. Het lieveheersbeestje. Zeist: 

Christofoor.
• Carle, E. (1993). Het vervelende lieveheersbeestje. Haarlem: Gottmer.
• Alexande, C. (2009). Hou op met pesten! Antwerpen: De Vries-Brouwers.
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