
Page 1 
Pesten: wat werkt echt? De Stentor / Veluws Dagblad 11 april 2014 vrijdag  

 

 
De Stentor / Veluws Dagblad 

 
11 april 2014 vrijdag   

Apeldoornse Courant; Dagblad Flevoland; Deventer Dagblad; Gelders Dagblad; 
Nieuw Kamper Dagblad; Sallands Dagblad; Veluws Dagblad; Zutphens Dagblad; 

Zwolse Courant 
 

Pesten: wat werkt echt? 

 
BYLINE: FREKE REMMERS 
 
SECTION: BINNENLAND3 
 
LENGTH: 564 woorden 
 
 

Nederland kent een wildgroei aan programma's tegen pesten. Nu gaat de stofkam erdoor.  
 
 door Freke Remmers  
 Hilversum -   Elkaar masseren in de klas om pesten tegen te gaan. Volgens Touching Child Care werkt 
het. "Je hebt moeite gedaan om elkaar te begrijpen. Als je weet welke massagebewegingen de ander prettig 
vindt, heb je daarna minder aanleiding om hem te duwen of uit te schelden", legt trainster Margreet Christi-
ans uit, die meteen toegeeft dat er in Nederland geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan. "Maar ik hoor 
positieve verhalen."   

 KiVa (Fins voor 'leuk') wordt daarentegen wel wetenschappelijk onderzocht en gooit hoge ogen.   
 Bij de deelnemende KiVa-scholen nam het pesten in het eerste jaar met 51 procent af, bij de controlescho-
len - die hun eigen antipestmethodes mochten volgen - met 35 procent. "Het is veelbelovend, maar meer 
niet", zegt onderzoeker Gijs Huitsing van de Rijksuniversiteit Groningen. In mei vindt de meting voor het 
tweede schooljaar plaats. "Bij KiVa wordt de hele groep - leerlingen, leerkrachten en ouders - ervoor ver-
antwoordelijk gemaakt dat iedereen met plezier naar school gaat. Je werkt aan een positieve groepsvorming. 
Daarvoor zijn tien lessen gemaakt, bijvoorbeeld over hoe je met elkaar moet communiceren, verbaal én 
non-verbaal. Welke rollen heb je in een groep, welke zijn er in díe klas, wat kan je eraan doen?"  
 Pesten staat deze week, dankzij de commotie rondom het RTL 5programma Project P, weer hoog op de 
agenda. RTL liet gepeste scholieren filmen met een geheime camera om daarna de pesters met de beelden 
te confronteren. Drie scholen, die pas naderhand op de hoogte werden gesteld, waren niet te spreken over 
de handelwijze van RTL. Een sleept RTL zelfs voor de rechter om te voorkomen dat beelden van die school 
worden uitgezonden.   
 Wat kinderombudsman Marc Dullaert betreft, is het onderwerp nooit van de agenda verdwenen nadat Tim 
Ribberink (20) uit Tilligte en Fleur Bloemen (15) uit Staphorst eind 2012 zelfmoord pleegden, wat meteen in 
verband werd gebracht met pesten. "Helaas moesten een paar jonge mensen zich eerst van het leven be-
roven. Toen pas werd iedereen wakker." Vorig jaar maart presenteerden hij en staatssecretaris Dekker (On-
derwijs) een plan van aanpak, met een verplichte vertrouwenspersoon en een goedgekeurde aanpak tegen 
pesten op iedere school. Een commissie zou de wildgroei van die programma's onder de loep nemen. Dek-
ker toen: "Scholen hebben vaak geen idee welke methoden effect hebben. We kunnen pesten alleen tegen-
gaan als we kiezen voor methoden die werken."  
 Maar liefst zeventig antipestprogramma's meldden zich aan. Een commissie van onafhankelijke deskundi-
gen beoordeelt die nu. "Scholen kunnen straks uit tientallen methoden kiezen, voor het basisonderwijs, mid-
delbare scholen, speciaal onderwijs", verzekert Dullaert. De RTL-methode noemt hij slechts de zoveelste 
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onbewezen methode, die mogelijk meer schade toebrengt dan dat het oplevert. "Een tv-programma is geen 
antipestprogramma."  
 "Pesten is een systeem dat je op alle niveau's moet aanpakken: school, klassikaal, individueel. Maar weinig 
scholen zijn op dat niveau", zegt Inge Anthonijsz, pestexpert van het Nederlands Jeugdinstituut. Maar er is 
wel degelijk een beweging, zegt zij, omdat scholen vanaf augustus 2015 verplicht worden pesten aan te 
pakken. "Vele vragen ons om samen met hen daar vorm en inhoud aan te geven."  
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