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Preventie en aanpak van pesten
op school

Wat werkt en wat kunnen leerkrachten doen?

Hilde Colpin

14.02.2020
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Jullie inspanningen zijn van
groot belang!
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Pesten komt vaak voor

Vlooms onderwiis heeft
pestprobleem:4 op de 1O directeurs
zien wokeliiks postgodrog

ln het schooliaar ?O17-2O1A consultêeÍden
31 96 lêeÍlingen het GLB voor pesien ot
gêpest worden (> I5 lln i schooldag)

ln ê€n studle bii Vlaamse l4-larig€n gaf
Í7.3 o/. aan dat zo minstens één keeÍ
gêpêst waren ln de afgelopen zes
maanden
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Negatieve gevolgen voor slachtoffers

'Kruipt onder de huid'
. Lichamelíke stress-reacties vergelijkbaar met ervaring

van trauma
. lmpact op hêrsenontwikkeling

. Op diverse gêbieden
. Schools, welbevinden, gedrag

. Op lange tormijn
. Mentale en fysieke gezondheid
. Sociaal en Íinancieel
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"Being bullied is not a harmless rite of passage but
throws a long shadow over affected people's lives."
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Negatieve gevolgen ook voor

. Daders

. Omstanders

. Leerkrachten

. Ouders

. Samenleving
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Gevolgen voor de samenleving

. Bijv. Zweedse studie:
. Een .iaar pêsten kost 1,9 miljard euro aan samenleving

in volgende 30 jaar
. 35,800 leerkrachtsalarissen

. Hoge financièle kost

ICCS-rapport (201 6) -Vlaanderen

"... de algemene conclusie moet zijn dat wat
pestgedíag betreít Vlaanderen het minder
goed doet dan de vergelijkbare westersê
landen.' (...)'Vlaanderen behoort bii de
qroep landen waar het minst aantal
pestinitiatieven oenomen worden.' (.,.) De
verankering van de anti-pestaanpak in het
beleid lvan de school] blijft een groot
zorgpunt."
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Jullie inspanningen maken
een verschil!
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Recente overzichtsstud:e

. 100 studies naar anti-
pestprogramma's

. Gemiddelde daling
.van pesten 19à20%
. van victimisatie 15 à 16%
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KiVa-onderzoek Mechelen
. Na één jaar

. Minder pesten

. Minder slachtoffers

. Minder mee-pest gedrag

. Meer verdedigend gedrag
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Pesten kan dus verminderd
worden!

Wat werkt?
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Bewezen effectieve anti-pest
interventies

. Rijke en verscheiden gehelen van activiteiten
. Cf. aanbod in kandidaatsgholen voor prijs

. Wat komt vaak terug in eÍfectieve programma's?

Schoolbreed en integraal

. VeMeven in schoolwerking

. Veel acties

. Verschillende niveaus

. Lange tijd

ledereen beluisterd en betrokken
. Directie

' LeoÍkrachten

. Zorgtoam

. Opvang/suryeillantie

. Ouders

. Leedingon
. Betíokken bij pestsn
. Niet betrokkon bij pêsten

. Zichtbaarheid surveillanten

Speelplaatswerking

. Overzicht

Werken aan het schoolklimaat

. Hoge academische veMachtingên

. Consequente maar faire discipline

. lnzetten op verbondenheid

. Ondersteunende en.responsievê omgang van
leerkrachten/personeel met leerlingen

De leerkracht als sociaal architect

. BeteÍê relatie met leerkrachi 4d"-6d" leeíjaar
. -> minder victimisatie
. -> meer geliefd door klasgênoten

. Gedrag van leerkracht tegenover leerling referentie
voor medeleerlingen

. Leerkrachlen 'onzichtbare hand' in relaties onder hun
leerlingen
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De leerkracht als rolmodel

. Gedrag leerkracht = model voor gedrag leerlingen

. Meer complimenten leerkracht: minder relationele
agressiê

. Meer correctiês leerkracht: meer relationele agressie

. Onderzoek 2dê - 4dê leerjaar
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Pesten aanpakken

. Elk incident aanpakken

. Leerlingen verwachten dat leerkracht tussenkomt

. Niet reageren wekt bij leerlingen de boodschap dat
het de leerkracht niet kan schelen of êr gepest wordt

. Als volwassenen de norm stellên, rolmodel zÍn

Hoe pesten aanpakken? (1)

. Snel, niet laten aanslepen

. Veiligheid en vêrbondenheid herstellen voor slachtoÍfer

Evt.'verbinden' met prosociale, populaire leerlingen

. Ouders bêtrekken

. Luisteren

. Ernstig nemen

. Troosten

Hoe pesten aanpakken? (2)

. Wat met de dade(s)?
. Keur gedrag af, niet persoon
. Negatief gevolg om gedrag te laten uitdoven
. Formatieí: zorgen dat leerlingen er kunnen uit leren
. Ook aandacht voor noden en doelen: hoe in de

toekomst met ander gedrag bereiken?

Hoe pesten aanpakken? (3)

. Disciplinering
. Niet altijd efÍectief
. Vooíal betrekken van oudêrs en onlzeggen van

privileges
. 'Dwingend' voor dader, risico op wraak

. Herstelgericht
. Leerlingen zelf betrokken bi.i probleemoplossing
. Herstellen van de relatie/verbondenheid
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Hoe pesten aanpakken? (4)

. Steungroêp/No blame
. Leerlingen zelf betrokken bij probleemoplossing
. Maakt gebruik van de kracht van de groep
. Niet beschuldigênd

'.'".',, Í;*

4



L3/02/2O2O

. Ondêrzoek: tegenstÍijdige resultaten

. Positieve efÍecten in KiVa
. Opkomen voorgepestê lserlingen

. Positieve effecten bij cyber-bullying (No Trap!)
. VÍijwilligê lln SO. getÍaind
. Gêven worïshops aan klas ovor online pestên en wijsheid
. Geven online ondorsteuning aan leerlingen dis dat
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Peer support Training en samenwerking

Veel bewezen effectieve interventies: training van
leerkrachtenteam

. Soms kleiner kêrntêam intensieve kaining (KiVa)

. Kunnen ingeschakeld worden bij ernstige
pestincidenten

. Stappenplan: wie doet wat bij welk soort incidenten?
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Nulmeting en evaluatie

. Beginsituatie in kaart brengen
. Bijv vragenlijst voor leerlingen in mei van jaar 0

. Start nieuwe anti-pestinterventies

. Opvolgmeting organiseren
. Bijv. vragenlijst voor leerlingen in mei van jaar 1, 2, 3
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Wetenschappel ij k onderzoek
samengevat

. Pesten aanpakken is heel belangrijk

. Bewezen effectieve interventies hebben een aantal
gemeenschappelijke elementen

. Nog veÍder onderzoek nodig naar wat nu precies het
grootstê verschil maakt

. Pesten kan verminderd worden
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Belangrijk aandachtspunt!

Bepaalde leerlingen blijven slachtoffer ondanks intensieve
programma's

Leerlingen in KiVa-scholen die gepest bleven
. Kregen mêer depressieve gevoêlens en lagêr zelÍbeeld

Grote uitdaging voor scholen en preventie-onderuoekers

Lezing Tessa Kauíman
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Scholen gezocht voor
FWO-Rode Neuzen onderzoek

. Doel: effêcten nagaan van leerkrachttraining rond pesten

. 2020-2021,4d. - 6& leerjaaf, gÍote scholen

. Tweê condities (scholen op toeval toegewezen)
. 1) infosessie schoolteam en drie halvê dagen haining lk

4d"-6d. leerjaar
. 2) infosessie schooltêam (materialen training na aÍloop)

. Nulmeting en nameting bij leêrlingen en leeÍkrachtên

lnteressq.? hilde.colqin@kulêuven.be
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