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epiloog In het onderzoek naar pesten is de 
rolbenadering ongetwijfeld de grootste doorbaak 
geweest. De cruciale bijdrage van de rolbenade
ring is dat pesten niet langer wordt gezien als iets 
tussen pesters (die gestopt moeten worden) en 
slachtoffers (die geholpen moeten worden), maar 
dat pesten in essentie onderdeel is van een breder 
groepsproces.1 In dat groepsproces ondersteunen 
meelopers pesters als assistenten (ze gaan actief 
meepesten) of versterkers (ze zijn er bij en moedi
gen het pesten aan). Daarnaast zijn er verdedigers 
die opkomen voor slachtoffers, en buitenstaanders 
die wel van het pesten weten maar niet ingrijpen. 
Omdat iedereen in de groep een rol heeft, zijn 
alle groepsleden nodig om het pesten te stoppen. 
Kennis over het groepsproces is niet alleen van 
belang voor het begrijpen van pesten, maar ook 
een bouwsteen voor interventies tegen pesten. De 
meeste studies over de rolbenadering zijn uitge
voerd bij pesten op scholen, terwijl de inzichten 
mogelijk voor alle groepen (zoals de werkvloer) 
toepasbaar zijn.2
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Wetenschappelijke  
  doorbraken en een 
toekomstperspectief

Een tweede doorbraak is dat pesten niet langer 
wordt gezien als gebrek aan sociale vaardig
heden, maar dat pesters juist strategisch te werk 
gaan om hun sociale doelen na te streven. Waar
om is het leuk om kinderen te pesten? (vraag van 
Vince Versloot) Doordat pesters groepsleden 
uitzoeken die niet goed in de groep liggen, zijn 
ze in staat om anderen te domineren en daarmee 
status te verwerven.3,4 Het pesten levert dus iets 
heel belangrijks op: status en aanzien. Daarnaast 
combineren strategische pesters pro en antisoci
aal gedrag wat veel sociale vaardigheden vereist.5 
Doordat pesters elkaar steunen hebben ze een ster
ke positie in de groep, want anderen willen graag 
bij hen horen (zie Britt in het verhaal van Fiene 
Castillo Gosker). Het is hierbij wel belangrijk om 
onderscheid te maken met agressieve slacht offers, 
die vooral reactief pesten, weinig hulpvaardig zijn, 
vaak door groepsleden worden afgewezen en zelf 
ook worden gepest. Deze zogeheten agressieve 
slachtoffers staan vaak het laagst in de hiërarchie. 
Waarschijnlijk wordt victim-blaming (‘hij doet zelf 
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ook de hele tijd irritant’) veelvuldig door klasge
noten toegepast bij het pesten van deze agressieve 
slachtoffers. 

Ook onderzoek naar de rol van sociale normen 
heeft bijgedragen aan het begrijpen van pesten. 
Dat onderzoek vindt zijn oorsprong in een studie 
waarin werd onderzocht of een individu zich 
gedraagt in lijn met de groepsnorm.6 Wanneer er 
bijvoorbeeld veel wordt gepest in een groep, dan is 
pesten de groepsnorm en gerelateerd aan sociale 
status. In een groep waarin weinig wordt gepest, is 
de groepsnorm antipesten en worden pesters afge
wezen. Groepsleiders zoals leerkrachten kunnen 
bijdragen aan een positieve groepsnorm.7 In 
nieuwe groepen of bij een wijziging in de groeps
samenstelling moet de groepsvorming begeleid 
worden door de groepsleider. Een verandering in 
de groepssamenstelling is te vergelijken met een 
reorganisatie (zie het artikel van Maria Dijkstra 
in dit themanummer). Er ontstaat onzekerheid 
over de plaats van alle groepsleden in de groep. 
Op scholen richten sommige preventieve antipest
programma’s zich specifiek op het begeleiden van 
groepsvorming. 

De fijne-context paradox
Een van de ergste situaties bij pesten is om chro
nisch slachtoffer te worden. De vrees dat het nooit 
zal stoppen is beangstigend. Zoals de zus van 
Barbara Haenen stelde: ‘Als je al eenmaal degene 
bent die gepest wordt, dan blijft dat gewoon zo.’ 
Recent is de stabiliteit van slachtofferschap voor 
kinderen onderzocht tijdens de implementatie van 
een antipestprogramma.8 Ongeveer 80 procent 
van de slachtoffers werd na twee jaar niet meer 
gepest, terwijl voor 20 procent het pesten nauwe
lijks afnam. Dit betekent dat antipestprogramma’s 
veel kinderen kunnen helpen, maar dat er kinderen 
blijven die chronisch worden gepest. 

Er zijn aanwijzingen dat slachtofferschap van 
pesten sterkere negatieve gevolgen heeft als het 
gebeurt in scholen of organisaties waar weinig 
gepest wordt.9 Er zijn drie verklaringen voor 
deze ‘fijnecontext paradox’. De eerste verklaring 
heeft te maken met de groepsnormen: als de hele 
context duidelijk tegen pesten is, en iemand wordt 
toch gepest, dan wijkt diegene af van de groeps
norm. De tweede verklaring is de sociale vergelij
kingstheorie, die stelt dat mensen zich vergelijken 
met anderen in een vergelijkbare positie. Als ande
ren niet gepest worden, of wél geholpen worden 
door een interventie, dan leidt dit tot een negatieve 
sociale vergelijking en uiteindelijk tot minder steun 
van andere slachtoffers. De laatste verklaring heeft 
te maken met de ‘attributietheorie’: de neiging van 
mensen om zichzelf te beschuldigen. Als de omge

ving zich duidelijk tegen pesten uitspreekt en er 
bijna niemand gepest wordt, dan zijn slachtoffers 
meer geneigd om zichzelf te schuld te geven: ‘Het 
zal wel aan mij liggen.’ Dit leidt tot de paradoxale 
uitkomst dat de scholen of organisaties die relatief 
het veiligst zijn, voor de weinige slachtoffers juist 
ongunstige gevolgen hebben.

Een krachtige stofzuiger
Met antipestprogramma’s op scholen worden dus 
veel kinderen geholpen, maar niet iedereen. Daan 
Wienke en Marjolein Antheunis stellen dan ook 
dat pesten altijd zal blijven en dat een pestvrije 
school een illusie is. Dit is een veelgehoord state
ment, en het zal zeker ook niet mogelijk zijn om 
al het pesten uit te sluiten. Het is echter al wel 
grote winst als chronisch gepeste kinderen eerder 
geholpen worden, zodat ze niet hun hele school
tijd gepest worden. Er zullen dan altijd nieuwe 
pest gevallen ontstaan, maar als die ook weer snel 
worden gesignaleerd en opgelost wordt chronisch 
slachtofferschap voorkomen. Recent onderzoek 
naar de effectiviteit van een antipestprogramma 
laat zien dat de grootste verbetering in welbe
vinden werd gevonden bij de kinderen die voor 
aanvang van een antipestinterventie het meest 
gepest werden.10 De meerwaarde van een anti
pestprogramma zit dus ook in het stoppen van het 
pesten bij kinderen die dagelijks slachtoffer zijn. 

Een goed preventief antipestprogramma op scho
len kan worden vergeleken met een krachtige stof
zuiger. Hoe krachtig ook, uiteindelijk moeten leer

krachten zelf de stofzuiger bedienen en daar ook 
mee doorgaan. Als de aanpak na een tijdje wordt 
verwaarloosd, wordt het toch weer een bende. 
Verder moet die aanpak ook nauwgezet zijn door 
ook de lastige hoekjes aan te pakken, om te voor
komen dat belangrijke invloeden op het pesten 
worden genegeerd. Met een goede ‘stofzuiger’ 
hoeven leerkrachten niet telkens zelf het wiel uit te 
vinden bij het bedenken van een geschikte aanpak 
om van de klas een fijne groep te maken. 

Er zijn aanwijzingen dat 
slachtofferschap van pesten sterkere 
negatieve gevolgen heeft als het 
gebeurt in scholen of organisaties waar 
weinig gepest wordt
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Antipestprogramma’s 2.0
Op dit moment worden nieuwe interventies 
ontwikkeld om ook chronische problemen van 
pesten op scholen aan te pakken. Leidraad daar
bij is de piramide van interventies (zie figuur 1): 
bovenop een universeel, preventief antipestpro
gramma worden geïndiceerde interventies ontwik
keld voor chronische slachtoffers en pesters, en 
voor leerkrachten die te maken krijgen met moei
lijke klassen. Cruciaal daarbij is dat risicoleerlin
gen met een grotere kans op problemen vroegtijdig 
gesignaleerd worden. Om leerkrachten hierbij te 
ondersteunen, is een online monitor ontwikkeld 
die op basis van vragenlijsten een rapport voor 
leerkrachten genereert met informatie over de 
sociale staat van de klas (zie De Leerlingmonitor 
op sociaalnetwerkadvies.nl). De interventies rich
ten zich op kinderen die langdurig worden gepest,8 
op kinderen die ondanks een preventief antipest
programma doorgaan met pesten door hen een 
alternatief te bieden om status te bereiken11 en 
op het coachen en ondersteunen van leerkrach
ten.7 Een ander belangrijk aandachtspunt is de 
ontwikkeling van een effectief antipestprogram
ma voor het voortgezet onderwijs. Wereldwijd 
zijn programma’s tegen pesten vanaf twaalf jaar 
minder effectief.12 Het is een cruciale opdracht om 
ook voor het voortgezet onderwijs effectieve anti
pestprogramma’s te ontwikkelen. Ook voor pesten 
op de werkvloer is het van belang dat er geschikte 
interventies komen. Dankzij de #metoodiscus
sie lijken organisaties meer open te staan voor 
het verbeteren van de omgangvormen binnen de 
organisatie en de rol van leidinggevenden. Naast 
aandacht voor pesten moet er dan ook aandacht 
zijn voor samenwerken (durven medewerkers met 
iedereen samen te werken?) en veiligheid (durven 
medewerkers alles te zeggen in het team?). 

Voor het ontwikkelen van die interventies bij 
middelbare scholieren en werknemers is het belang
rijk om de doelgroep zelf een rol te geven bij het 
ontwikkelen van de interventie, zodat de interven
tie zo goed mogelijk aansluit bij de belevingswereld 
van tieners of de sector waarin mensen werken.

Hoge eisen aan effect-evaluaties
Het is bij de implementatie van interventies tegen 
pesten ook noodzakelijk om vast te stellen in 
hoeverre deze effectief zijn. Het is tegenwoordig 
niet meer voldoende om in een of enkele organisa
ties onderzoek te doen met een voor en na meting. 
De eisen voor het evalueren van interventies zijn 
steeds strenger geworden. Een reden daarvoor is 
dat een experimentele opzet het meest geschikt 
is om de causale effecten van interventies vast te 
stellen. Vaak gebeurt dit in een gerandomiseerde 
gecontroleerde trial. 

Bij een experimentele onderzoeksopzet is het 
allereerst van belang dat er een geschikte contro
legroep is waarmee de uitkomst van de experi
mentele groep wordt vergeleken. Vaak is aandacht 
van de onderzoekers namelijk reden om beter te 
gaan presteren (het zogeheten Hawthorneeffect). 
Er zijn ook aanwijzingen dat pesten op scholen 
afneemt naarmate kinderen ouder worden.13 Een 
afname van pesten op interventiescholen moet 
daarom worden vergeleken met een controlegroep 
van dezelfde leeftijd om dit leeftijdseffect uit te 
sluiten. Daarnaast kunnen buitenexperimentele 
gebeurtenissen de aanpak van pesten ook beïn
vloeden, zoals een toename in maatschappelijke 
aandacht voor pesten. Om er zeker van te zijn dat 
de interventie en controlegroep vergelijkbaar zijn, 
is random toebedeling van scholen of organisa
ties aan de condities een belangrijke voorwaarde. 
Dat is ook van belang om de slechtst presterende 
organisaties over beide condities te verdelen, want 
een ander gevaar is zogeheten regressienaarhet
gemiddelde. Dit betekent dat de slechtst presteren
de organisaties eigenlijk alleen maar beter kunnen 
gaan presteren. Een vermindering van pesten in 
dergelijke organisaties is dus niet altijd het gevolg 
van een interventie. 

Voordat de effecten van een interventie kunnen 
worden geëvalueerd, is het noodzakelijk om theo
retisch vast te stellen of en waarom de interventie 
zou kunnen werken. In Nederland heeft een onaf
hankelijke commissie in 2015 van de 61 ingediende 
programma’s slechts 13 goedgekeurd als theo
retisch onderbouwd.14 Dit betekent dat voor het 
overgrote deel van de interventies eerst explicieter 
moet worden gemaakt waarom ze zouden kunnen 
werken. Voor de dertien overgebleven interventies 
is de afgelopen jaren onderzocht of er voldoende Figuur 1: De piramide van interventies
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animo is bij scholen om ermee te werken en of de 
interventieontwikkelaars de interventie op grotere 
schaal kunnen implementeren, om vervolgens de 
empirische effectiviteit van deze interventies vast 
te stellen.15 Uiteindelijk worden de gevalideerde 
interventies opgenomen in de database effectie
ve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd
instituut.16 Interventies worden in de databank 
opgenomen na oordeel van een onafhankelijke 
wetenschappelijk commissie. Daardoor kunnen 
scholen een geïnformeerde keuze maken over het 
gebruik van een gevalideerde interventie tegen 
pesten. 

Conclusie
In deze bundeling van artikelen en interviews in 
dit themanummer van Tijdschrift Conflicthantering 
is een overzicht gegeven van de stand van zaken 
over pesten op scholen en in organisaties. Ondanks 
het uitgebreide maatschappelijke debat in de afge
lopen jaren is pesten nog steeds een taboe. Dat 
zou niet zo hoeven zijn. Als pesten als groepspro
ces wordt bezien, is in feite iedereen medeverant
woordelijk voor een oplossing. De oorzaak van 
het pesten ligt dan ook niet bij slachtoffers, maar 
moet gezocht worden in de groep. Tussen groepen 
zijn grote verschillen in de mate van pesten en de 
acceptatie daarvan. Een paradoxale uitkomst is dat 
chronische slachtoffers zich het slechts voelen in 
groepen die relatief het veiligst zijn. 

Om pesten goed aan te pakken is het nodig om 
problemen vroegtijdig te signaleren en dat groeps
leiders adequaat reageren. Het is een illusie dat het 
pesten volledig zal stoppen, maar het is wel grote 
vooruitgang als chronisch gepeste kinderen niet 
hun hele schooltijd gepest worden en eerder gehol
pen worden. Voor alle interventies is het van groot 
belang dat hun effectiviteit empirisch wordt vast
gesteld, waarbij wordt uitgesloten dat een verbete
ring in gedrag komt door iets anders dan de anti
pestaanpak (zoals leeftijdseffecten). Uiteindelijk is 
het noodzaak om het taboe op pesten te beslechten 
en gezamenlijk, als groep, vooruit te kijken en bij te 
dragen aan een oplossing. Want in elke groep moet 
het uitgangspunt zijn dat iedereen recht heeft op 
een veilige omgeving en dat we allemaal anders 
mogen en kunnen zijn. b
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