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STELLINGEN
Propositions to accompany the dissertation

Bullying in Schools
The Role of Teachers and Classmates
Beau Oldenburg
1. Leerkrachten en leerlingen (h)erkennen pesten vaak niet (hoofdstukken 3
en 4).
2. Leerkrachten zijn mogelijk niet voldoende toegerust om pesten aan te
pakken: ze weten niet precies wat pesten is en gebruiken inefficiënte
methoden om pesten te detecteren (hoofdstuk 3).
3. In klassen van leerkrachten die vroeger zelf gepest hebben, geven
meer leerlingen aan gepest te worden. Dit geldt ook voor leerlingen van
leerkrachten die pesten toeschrijven aan externe factoren of geloven dat
pesten in de klas gemakkelijk aan te pakken is (hoofdstuk 2).
4. De klassensamenstelling doet er toe. In combinatieklassen rapporteren
minder kinderen gepest te worden en in grotere klassen wordt pesten
minder vaak (h)erkend (hoofdstukken 2 en 4).
5. Pesten is een subjectief fenomeen. Daarom is het raadzaam alle signalen
dat een leerling gepest wordt serieus te nemen (hoofdstukken 3 en 4).
6. Pesten is een populair onderwerp: bijna iedereen heeft een mening over
hoe het ontstaat en wat je er tegen moet doen.
7. Hoewel er in de laatste jaren positieve veranderingen zijn geweest, blijft
het omgaan met digitale onderzoeksdata een aandachtspunt binnen de
sociale wetenschappen (white paper DANS: Integriteit en duurzaamheid
in het digitale tijdperk).
8. This too shall pass (onbekende Perzische dichter).

