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Vraag 

Verschillen leerkrachten in het waarnemen van pestgedrag door meisjes en welke 

vormen van aandacht helpen dit gedrag tegen te gaan? 

 
Kort antwoord 

Leerkrachten hebben verschillende opvattingen over pesten. Deze opvattingen bepalen 

welke pestgedragingen zij waarnemen en (on)bewust (on)gewild tegengaan of 

bekrachtigen. Deze opvattingen kunnen verschillen van de opvattingen van collega’s en 

leerlingen, waardoor er ook tussen leerkrachten grote verschillen kunnen bestaan in het 

waarnemen en tegengaan of bekrachtigen van pesten. Het waarnemen van en 

interveniëren bij pesten zijn onder andere afhankelijk van sekse (van zowel de leerkracht 

zelf als van de leerling) en het aantal jaren ervaring van de leerkracht. Het effect van 

interventies verschilt niet tussen jongens en meisjes. 

Toelichting antwoord 

Pestgedrag 

Pesten is het laten zien van agressief gedrag voortkomend uit het moedwillig en bewust 

willen kwetsen en onder druk zetten van anderen (Pellegrini & Long, 2002). Pesten uit 

zich veelal in verbaal en/of fysiek geweld (Olweus, 1991). Overige kenmerken van 

pestgedrag zijn de langdurigheid ervan en de aanwezigheid van een machtsverschil 

tussen de pester en het slachtoffer. Naast dit “traditionele pesten” bestaat tegenwoordig 

ook cyberpesten. Cyberpesten bestaat uit onder meer het versturen van een dreigmail, 

uitschelden per e-mail, chat of sms en het opzettelijk versturen van een digitaal virus 

(Van Rooijen-Mutsaers et al., 2015). Het kan ook bestaan uit laster (zoals het plaatsen 

van kwetsende teksten of foto’s op profielwebsites), roddelen, stalken of chantage (CBS, 

2013). Pesten, waaronder cyberpesten, komt veelvuldig voor (Frey et al., 2009). 

Onderzoek laat wel zien dat specifieke kenmerken van “traditioneel pesten” niet gelden 



 

voor cyberpesten (Tokunaga, 2010 in: De Boeck, 2014). Bij cyberpesten kan de pester 

anoniem blijven. Daarnaast is het mogelijk om slachtoffers schade te berokkenen zonder 

direct met hen in contact te staan en zonder direct geconfronteerd te worden met hun 

reactie. Tot slot kunnen slachtoffers moeilijk ontsnappen aan cyberpesten vanwege het 

gebruik van moderne communicatietechnologieën buiten en binnen school. 

 
De invloed van opvattingen van leerkrachten 

Leerkrachten hebben onbewuste en bewuste opvattingen over wat pesten inhoudt en hoe 

er mee moet worden omgegaan. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten bepaalde gedragingen 

wel of niet waarnemen waarna zij wel of niet gaan interveniëren. Uit literatuur blijkt dat 

de definitie van pestgedrag (punt a) en de opvattingen (punt b) bepalen welke 

pestgedragingen worden waargenomen en wanneer de leerkracht intervenieert. 

 
De definitie van pestgedrag (punt a) bepaalt indirect het voorkomen van pestgedrag op 

een school. Leerkrachten blijken soms een nauwe definitie van pesten te hanteren door, 

bijvoorbeeld, pesten te definiëren als alleen een directe vorm van pijn willen doen (fysiek 

en/of verbaal). Als pesten op deze manier wordt ingekaderd, zullen alleen uitingen van 

fysieke en verbale agressieve uitingen als pestgedrag worden gezien. Andere vormen van 

pesten, waaronder sociale uitsluiting binnen een klas, worden niet meegenomen. De 

definitie van de leerkracht sluit niet altijd aan bij de definitie die leerlingen hanteren 

(Yoon & Kerber, 2003). Ook zijn er tussen leerkrachten grote verschillen merkbaar 

(Naylor et al., 2006). Verder zien leerkrachten pesten veelal als een individueel 

probleem, maar onderzoek laat zien dat groepsprocessen een rol spelen (Salmivalli, 

2010). Leerkrachten die het als individueel probleem zien interveniëren bij pesten 

daarom veelal op individueel niveau zonder op groepsniveau (zoals een peergroep of de 

klas) de problematiek te benoemen (Yoon, et al., 2016). 

 
De opvattingen van een leerkracht (punt b) kunnen van invloed zijn op het wel of niet 

waarnemen van en interveniëren bij pestgedrag. Deze onbewuste en bewuste 

opvattingen gaan over pesters, slachtoffers en/of zichzelf. Ten eerste speelt de mate van 

empathie voor een slachtoffer een rol (Yoon & Kerber, 2003). Leerkrachten die vinden 

dat fysieke en verbale agressie ernstigere vormen van pestgedrag zijn (in vergelijking 

met sociale uitsluiting), laten meer medeleven zien aan slachtoffers van verbale en 

fysieke agressie dan aan slachtoffers die sociale uitsluiting ervaren. Het resultaat is dat 

leerkrachten sneller interveniëren als verbale en fysieke pestgedragingen zichtbaar zijn 

en minder snel bij sociale uitsluiting (Yoon & Kerber, 2003). Daarnaast hangt het 

interveniërende gedrag van leerkrachten bij pestgedrag af van het vertrouwen in eigen 

kunnen (self-efficacy). Leerkrachten die het vertrouwen in hun eigen kunnen hebben om 

het pestgedrag te stoppen, zullen dit eerder doen dan leerkrachten die minder 

vertrouwen in eigen kunnen hebben (Yoon, 2004). 

 
Er zijn nog een drietal algemene opvattingen over pesten van belang; (i) assertiviteit, (ii) 

normativiteit en (iii) vermijding. Deze opvattingen bepalen hoe een leerkracht pesten 

waarneemt en resulteren in het wel of niet interveniëren. De opvatting over assertiviteit 

(punt i) houdt in dat leerkrachten van mening zijn dat leerlingen niet gepest worden als 

ze beter voor zichzelf opkomen. Leerkrachten met deze assertiviteitsopvatting zullen 



 

wachten met handelen, omdat zij ervan uitgaan dat leerlingen voor zichzelf opkomen 

(Yoon, 2004). 

De opvatting over normativiteit (punt ii) betreft de denkwijze dat pestgedrag bijdraagt 

aan het leren van sociale normen (Yoon, 2004). Leerkrachten kunnen in het verleden 

hebben geobserveerd dat pesten een effectieve manier is om als populair gezien te 

worden (Veenstra et al., 2007). Deze leerkrachten hebben geleerd dat deze strategie 

gebruikt kan worden om een betere sociale status te krijgen en zullen dat als normaal 

beschouwen. Deze strategie hangt samen met de overtuiging dat pesten onderdeel is van 

opgroeien (Sairanen & Pfeffer, 2011). 

Vragenlijstonderzoek, uitgevoerd bij leerkrachten, toont dat leerkrachten die zelf ook 

slachtoffers waren van pesten, meer gecommitteerd zijn om pestgedragingen tegen te 

gaan. Van leerkrachten met een dergelijk verleden wordt verwacht dat zij beter in staat 

zijn om subtiele aanwijzingen van pestgedrag te herkennen (Oldenburg et al., 2015). Bij 

normativiteit speelt ook mee dat een leerkracht als rolmodel voor leerlingen fungeert. Dit 

houdt in dat het laten zien van specifieke gedragingen, zoals het geven van positieve/ 

negatieve (non-)verbale reacties richting pesters en slachtoffers, bepalend is voor welke 

gedragingen als normaal worden gezien (Poulou & Norwich, 2002). Als een leerkracht 

bijvoorbeeld sterk negatief reageert richting het slachtoffer en niet reageert op de pester, 

gaan leerlingen dit gedrag als normaal beschouwen. Hiermee worden pestgedragingen 

dus bekrachtigd. Tot slot, vermijding (punt iii) betreft de opvatting dat leerlingen niet 

meer worden gepest als zij gemene leerlingen vermijden. Leerkrachten met een 

vermijdende opvatting geven adviezen als ‘blijf weg van de pesters’. Dit leidt veelal tot 

sociale uitsluiting binnen een klas, omdat de gepeste leerling op een veilige afstand blijft. 

De leerkracht intervenieert niet of nauwelijks en kan dus als passief worden bestempeld 

(Yoon, 2004). 

 
De rol van achtergrondkenmerken zoals sekse 

Stereotype opvattingen over sekse in relatie tot pesten en gepest worden beïnvloeden de 

waarneming en het interveniëren van leerkrachten eveneens. Uit vragenlijstonderzoek 

kwam naar voren dat veel leerkrachten anders reageren op pestgedrag van meisjes en 

jongens. Fysieke agressie en ruwe spellen worden veelal gezien als karakteriserend voor 

jongens. Het resultaat is dat leerkrachten fysiek gedrag, waaronder ook direct 

pestgedrag, normaler vinden bij jongens dan bij meisjes. Ook vinden relatief veel 

leerkrachten dat jongens problemen uit zichzelf moeten oplossen, waardoor interveniëren 

vaak niet als eerste vervolgstap naar voren komt als pestgedrag voorkomt rondom 

jongens (Kokkinos, et al., 2004). 

 
Sekse van de leerlingen lijkt minder van belang. De manier van pesten verschilt soms. 

Meisjes pesten veelal indirect, bijvoorbeeld door te roddelen of iemand buiten te sluiten 

(Prakken, 2009). Veel studies vinden geen sekseverschillen in de effecten van 

schoolbrede interventies. Een aantal bevindingen uit deze studies is noemenswaardig. 

Meisjes blijken meer bereid te zijn zich in te zetten om pesten tegen te gaan. Zij doen dit 

voornamelijk door het ondersteunen van leeftijdsgenoten (Smith et al., 2003). Er zijn 

onderzoekers, zoals beschreven in Van Rooijen et al. (2015), die opperen dat een 

schoolbrede aanpak mogelijk betere effecten heeft bij meisjes. Meer onderzoek is nodig 

om duidelijkere uitspraken te kunnen doen over effecten van interventies bij subgroepen 

(zoals meisjes en jongens). 



 

Uit onderzoek blijkt verder dat het aantal jaar leservaring en sekse van leerkrachten een 

rol spelen. De meest ervaren leerkrachten (25+ jaar leservaring) interveniëren vaker en 

betrekken vaker zowel pesters als slachtoffers bij de oplossing, dan leerkrachten met de 

minste ervaring (<6 jaar leservaring) (Burger et al., 2015). Vrouwelijke leerkrachten 

betrekken vaker de pester bij de oplossing dan mannelijke collega’s. Ook tonen 

vrouwelijke leerkrachten vaker empathie voor het slachtoffer. Daarnaast kiezen mannen, 

in vergelijking tot vrouwen, er vaker voor om pestincidenten te negeren (Burger et al., 

2015). Uit voorgaande informatie blijkt dat leerkrachten dus verschillende reacties 

hebben op dezelfde gedragingen. 

 
Wat kunnen leerkrachten/onderwijsteams doen? 

Volgens Olweus (2002) is consistent en weloverwogen ingrijpen vaak effectief om 

pestgedrag te stoppen. Dit geldt voor de individuele leerkracht, maar ook 

klasoverstijgend. Effectieve interventies vinden plaats op zowel school- als klasniveau 

(Smith, et al., 2003). Het is dus van belang dat de leerkrachten en onderwijsteams 

eenzelfde definitie van pesten en dezelfde opvattingen omtrent pesten erop na houden 

(Naylor et al., 2006; Yoon & Kerber, 2003) zodat een team een consistente aanpak 

hanteert (Olweus, 2002). 

 
Ook het verhogen van de frequentie van toezicht is effectief. Craig, Henderson en 

Murphy (2000) bevestigen dat meer supervisie op het speelplein, zoals tijdens de 

pauzes, ervoor zorgt dat leerkrachten pesten vaker waarnemen en vaker interveniëren. 

Leerkrachten zijn sneller geneigd te interveniëren als zij het pestgedrag zelf observeren 

dan wanneer gepeste leerlingen hen vertellen dat zij worden gepest. Dit sluit aan bij de 

bevinding van Smith en Shu (2000) dat slachtoffers hulp zoeken bij vrienden en niet bij 

leerkrachten. Het benadrukt nogmaals het belang van het observerend vermogen van 

leerkrachten met daarbij de bijbehorende interveniërende handelingen. 
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Trefwoorden 

Pesten, leerkrachten, sekse. 


