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Wil je iets meer vertellen
over het pesten?
Ik werd vanaf de brugklas gepest op de
middelbare school. De leraren wisten
het, ze zagen het gebeuren en keken de
andere kant op. Niemand hielp me.
Ze pesten me omdat
ik te dik ben.

Ik voelde me heel
erg alleen en
verdrietig.

Dan gooiden ze met mijn tas
bij de gymles. En andere
kinderen deden mee.

Ik werd uitgescholden
en geschopt.

Ik zat in een rotklas met veel pesters. Elke keer werd iemand anders
gepest. Ik ben van school gegaan.

De pester had zelf
problemen.

Ze waren met z’n vieren en
wachtten me op na school en
wilden me in elkaar slaan.

Ik werd gepest omdat ik
een bril heb en niet zo
goed kan rekenen.

Veel via social media, heb ik als
heel bedreigend ervaren. Ik wist
wie ‘t waren. Durfde vaak niet
alleen ergens naar toe.

Deze jongen moest iedere
keer mij hebben.
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De Kindertelefoon voerde in de eerste zes
maanden van dit jaar 12.607 gesprekken
met kinderen over pesten. In heel 2015
registreerden we 25.564 telefoon- en
chat-gesprekken over pesten. Pesten is
al jaren een van de meest besproken
onderwerpen bij De Kindertelefoon.
Meestal gebeurt het pesten op of rond
school. Speciaal voor de Week tegen
Pesten, een initiatief van stichting
School & Veiligheid, onderzocht
De Kindertelefoon hoe het zit met pesten
op school. Waar kunnen kinderen terecht
als ze te maken krijgen met pesten?

Kindertelefoon-onderzoek Pesten op
school
De Kindertelefoon heeft in september onderzoek gedaan
naar pesten op school. In totaal zijn 1000 kinderen en
jongeren van 8-18 jaar ondervraagd over hun ervaringen
met pesten, jongens én meisjes. Het onderzoek is
uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.

Vragen
1. Heb jij zelf weleens
iemand gepest of daaraan
meegedaan in een groep?

Nee
76%

Ja
24%

2. Ben jij zelf weleens
gepest?

Nee
36%

Ja
64%

3. Werd je gepest door
een groep?

Deelnemers onderzoek:
Jongens: 503
Meisjes: 501
8 jaar = 92
9 jaar = 92
10 jaar = 91
11 jaar = 92

12
13
14
15

jaar
jaar
jaar
jaar

=
=
=
=

91
91
91
91

16 jaar = 91
17 jaar = 92
18 jaar = 90

Nee
46%

Ja
54%

4. Wat doe jij als je ziet
dat iemand wordt gepest?
57% 	Als ik het op dat
moment durf, dan
grijp ik in
17% 	Ik grijp zeker in
14% 	Ik loop weg en wil er
niets mee te maken
hebben
11% 	Ik blijf toekijken, ik
denk niet dat ik durf
in te grijpen
1% 	Ik blijf toekijken en
grijp zeker niet in

‘Ik werd door een
paar jongens uit
de klas gepest en
uitgescholden zelfs
een neefje deed daar
aan mee om er bij te
horen’
Machteloos
Kinderen bellen of chatten
met De Kindertelefoon
omdat ze zich machteloos
voelen. Ze willen dat het
pesten stopt, maar hebben vaak geen idee hoe.
De Kindertelefoon maakt
zich daar zorgen over. Wij
merken dat pesten niet
minder wordt, ondanks
dat er op scholen en met
wetgeving veel aandacht
wordt besteed aan het
voorkomen van pestgedrag. Kinderen en
jongeren die met De
Kindertelefoon in gesprek
gaan, laten ons weten dat
ze lijden onder het pesten.

Luisteren
Uit de registratiecijfers
van De Kindertelefoon
blijkt dat kinderen en
jongeren veel behoefte
hebben aan een luisterend oor en informatie
over pesten. Tegelijk zijn
ze bang om een leerkracht
of ouder in vertrouwen
te nemen, omdat ze bang
zijn dat dit het pesten
verergert.
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5. Heeft jouw school
regels om pesten te
voorkomen of te stoppen?

Weet
ik niet
31%
Ja 64%
Nee
5%

6. Merk jij dat er op jouw
school minder wordt
gepest nu jouw school
verplicht is om pesten aan
te pakken?

Ja
21%
Weet ik
niet 55%

Nee
24%

7. Heeft jouw school een
speciaal persoon (bijv.
vertrouwenspersoon)
waar je heen kunt als je te
maken hebt met pesten?

Weet
ik niet
32%

Nee
7%

Ja 61%

‘Ze zeiden dat ik
lelijk was. Gelukkig
hielpen mijn vriendinnen mij en ben ik
naar de juf gegaan.
Het is gelijk gestopt’
8. Zou jij zelf naar deze
vertrouwenspersoon toe
gaan als je te maken krijgt
met pesten?

Weet
ik niet
36%
Nee
14%

Ja
50%

9. Naar wie zou jij als
eerste toegaan als je te
maken krijgt met pesten?
53% Mijn moeder
17% Een leraar of mentor
9% 	Mijn beste vriend of
vriendin
8% 	Mijn vader
3% 	De vertrouwenspersoon op school
3% Mijn broer of zus
1% Ander familielid
6% Iemand anders
10. Schooltype:
37% Basisschool
22% VMBO
14% Havo
11% VWO
13% MBO
3% HBO
1% WO

Kracht
Het begint bij luisteren. Door écht te luisteren en
verhelderende vragen te stellen, krijgt een kind
meer zicht op zijn situatie, waardoor hij beter en
anders naar het pesten kan kijken. Door het juiste
gesprek met een kind te voeren, krijgt het meer
inzicht in zijn eigen situatie en gaat die minder
onveilig aanvoelen. Het kind krijgt de kans om zijn
eigen kracht aan te spreken. In veel gevallen helpt
het om het probleem op te delen in kleinere stappen, waardoor een kind zelf de regie houdt.

Wetgeving
Iedere school is sinds een jaar wettelijk verplicht
om te zorgen voor een sociaal veilige school en
maatregelen te nemen om pesten tegen te gaan.
Iedere school (basisschool en voortgezet onderwijs) moet een aanspreekpunt pesten hebben en
iemand die het anti-pestbeleid coördineert. De
inspectie voor het onderwijs ziet toe op naleving
van de wettelijke verplichting.

IK HAAT
JOU!

Wat zou jij zelf doen om pesten
op jouw school tegen te gaan?
Veel praten met de klasgenoten.
Vooral jezelf blijven en niet mee
doen met de groep. Laten zien wie
je echt bent.

Zelf niet pesten.

Ik zou uitleggen dat
het niet goed is om te
pesten en ik zou die
kinderen helpen die
worden gepest.

Voor elkaar opkomen.

Er iets van zeggen en helpen.

Meer voorlichting.
Kinderen leren
bergrijpen dat niet
iedereen hetzelfde is.

Goede voorbeeld geven
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Samenvatting

Pesten hoort helaas als vanzelf bij het leven van schoolgaande kinderen. Uit ons onderzoek blijkt dat tweederde van de
ondervraagde kinderen weleens is gepest. Dat gebeurt door
een groepje of door één pester. Een kwart van de kinderen
in het onderzoek is zo eerlijk om te vertellen dat zelf weleens
iemand hebben gepest.
Kinderen vinden het moeilijk om iets te doen als ze zien dat
iemand wordt gepest. Bijna driekwart zegt wel te zullen ingrijpen (tenminste, als ze het op dat moment durven), maar een
kwart geeft aan niets te doen of zelfs weg te lopen als een
ander kind wordt gepest.
Scholen hebben sinds een jaar de wettelijke taak om pesten
te voorkomen en tegen te gaan. Helaas is de uitvoering van
die taak niet voor alle kinderen en jongeren even duidelijk.
Een derde van de ondervraagde kinderen weet helemaal niet
of zijn/haar school speciale regels of afspraken heeft tegen
pesten. Nog eens een derde van de kinderen weet niet wie
de contactpersoon is, bij wie ze op school terecht kunnen als
ze te maken krijgen met pesten. Dat is jammer, want de helft
van de ondervraagden zou wél graag naar zo’n vertrouwenspersoon toe gaan om over pesten te praten.
Voor kinderen is het belangrijk dat ze ergens terecht kunnen
met hun verhaal als ze te maken krijgen met pesten. Meer
dan de helft van de ondervraagde kinderen en jongeren stapt
nu het eerst naar hun moeder om over pesten te praten. Één
op de zes kinderen gaat als eerste naar een leraar of mentor.

Conclusie

Ondanks formele maatregelen en wetgeving, vermindert pesten niet. Tegelijk hoort De Kindertelefoon in het contact met
kinderen en jongeren dat zij zich niet gesteund voelen door
hun omgeving. Ouders zijn soms niet beschikbaar voor het
bespreken van pesten. Leerkrachten bieden niet altijd een
luisterend oor. Regels en afspraken op school zijn niet voor
iedereen bekend en ook niet voor alle kinderen afdoende om
zich echt gehoord en gesteund te voelen.
De Kindertelefoon vindt dat er te weinig afstemming is
tussen ouders, leerkrachten en anderen om te komen tot een
aanpak die uitgaat van de ervaringen van kinderen zelf. De
‘volwassen’ kijk op pesten gaat voorbij aan de ervaringen en
behoeften van kinderen en jongeren. Zij willen dat pesten
stopt. Als belangenbehartiger van kinderen wil De Kindertelefoon hun geluid laten horen.
De Kindertelefoon vindt dat iedereen die direct of indirect
betrokken is bij kinderen en jongeren, de verantwoordelijkheid heeft om pesten tegen te gaan. Belangrijk daarbij is het

Voor kinderen is het belangrijk dat ze ergens
terecht kunnen met hun verhaal als ze te
maken krijgen met pesten
besef dat pesten niet zozeer een probleem is van kinderen
(slachtoffers en daders), maar van de samenleving zelf,
meer in het bijzonder de pedagogische omgeving.
School, ouders en andere opvoeders zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen leren en zien hoe je met elkaar
omgaat. Pesten aanpakken doe je niet alleen met anti-pestprogramma’s of wetgeving, maar met een omgeving waarin
medemenselijkheid vanzelfsprekend is.

colofon
Stichting De Kindertelefoon vervult in
Nederland een unieke taak. De Kindertelefoon
biedt een luisterend oor aan alle kinderen in
Nederland van 8-18 jaar die daar behoefte aan
hebben. Met deze taak geeft De Kindertelefoon
concreet uitvoering aan artikel 12 en 13 van het
Internationale Verdrag inzake de Rechten van
het Kind. Kinderen kunnen contact zoeken met
De Kindertelefoon via telefoon en chat of met
leeftijdsgenoten op het forum op de website.De
dienstverlening van De Kindertelefoon is vertrouwelijk en gratis voor alle kinderen en jongeren.
Stichting De Kindertelefoon
Lucasbolwerk 7
3512 EG Utrecht
www.kindertelefoon.nl
030-341 0400 (landelijk bureau)
0800-0432 (hulplijn voor kinderen & jongeren)

