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I
n Nederland hebben we voor ieder probleem wel een 
speciaal programma, aanpak of training. Dat geldt voor 
sociale problematiek bij scheidingen, obesitas, huiselijk 
geweld en niet in de laatste plaats voor pesten. Wie op 
Google het woord ‘pesten’ invoert, wordt verwezen naar 

talloze anti-pestprogramma’s, trainingen, lespakketten en richt-
lijnen. Pesten is big business geworden. 
Ontwikkelaars van anti-pestprogramma’s zijn ervan overtuigd 
dat hun programma werkt. Het is echter vaak onduidelijk wat 
dat ‘werkt’ precies inhoudt. Het maakt nogal wat uit of daar-
onder wordt verstaan dat de gebruikers van het programma 
enthousiast zijn óf dat door uitgebreid wetenschappelijk onder-
zoek (met experimentele en controlegroepen) vast is komen 
staan dat het verminderen of verdwijnen van pestgedrag direct 
en uitsluitend is toe te schrijven aan het systematisch gebruik 
van het anti-pestprogramma. Wie (inter-)nationaal onderzoek 
en databases (waaronder de Databank Effectieve Jeugdinter-
venties – www.nji.nl) bestudeert, zal opmerken dat van veruit 
de meeste anti-pestprogramma’s geen resultaten uit weten-
schappelijk onderzoek bekend zijn.
Dit wordt bevestigd door staatssecretaris Dekker en kinder-
ombudsman Dullaert in het Plan van aanpak tegen pesten van 
25 maart 2013. Zij spreken over een wildgroei aan anti-pest-
programma’s die niet altijd effectief en soms zelfs contrapro-
ductief zijn. Voorts constateren zij dat er voor het voortgezet 
onderwijs geen beproefde aanpak voor handen is.
In mijn optiek zijn anti-pestprogramma’s, mits theoretisch goed 
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Kinderen die psychisch lijden, veel 
verdriet hebben en dit uiten via 
emotionele uitbarstingen hebben een 
grote kans op slachtofferschap.

Pesters hebben moeite om boosheid 
te reguleren. Ze zien pesten als mid-
del om hun stressniveau te verlagen.

Sommige slachtoffers overreageren 
als ze gepest worden (gillen, krijsen). 
De pester ziet dit als beloning en 
aanmoediging.

Omstanders voelen zich niet geroe-
pen om iets aan het pesten te doen 
omdat ze vaak geen empathie heb-
ben voor het slachtoffer.

Slachtoffers hebben vaak weinig 
vrienden, veel vijanden. Gaat gepaard 
met gebrek aan zelfvertrouwen en te-
kortschietende sociale vaardigheden.

Omstanders vinden het moeilijk om 
met groepsdruk en pesten om te 
gaan: óf men doet actief mee óf men 
blijft passief. Zij houden daardoor het 
pesten in stand.

Pesters hebben de neiging om so-
ciale interacties snel als bedreigend 
of provocerend te ervaren. Ze kiezen 
daarom vaak een strategie die op 
korte termijn bevredigend is: agressie 
t.o.v. de ander.

veel gekozen oplossingen
(N.B. trainingen vinden vaak plaats 
buiten de groep)

Sociale vaardigheidstraining.

Anti-pestprogramma met straffende 
insteek.

Training om boosheid onder controle 
te krijgen (agressie regulatie training).

Weerbaarheidstraining.

Anti-pestprogramma in de groep.

Sociale vaardigheidstraining. 

Faalangsttraining.

Anti-pestprogramma in de groep.

Sociaal-cognitieve training.

alternatieve, preventieve oplossing: 
systematisch aanbod van essentiële 
sel-competenties in de groep

Besef hebben van jezelf
•  Kunnen inschatten van je eigen 

gevoelens en deze kunnen en durven 
uiten.

•  Kennis hebben van je eigen interes-
ses, waarden en kracht. 

•  Een gezond zelfvertrouwen.

Zelfmanagement
• Impulscontrole in stressvolle situa-
ties.
• Constructief omgaan met heftige 
emoties.
• Doelgericht gedrag. 

Besef hebben van de ander 
•  Empathie; inleven in de gedachten en 

gevoelens van de ander.
• Perspectief kunnen nemen.
•  Diversiteit: verschillen tussen indi-

viduen en groepen herkennen en 
waarderen.

Relaties kunnen hanteren 

•  Relaties aangaan gebaseerd op sa-
menwerking. 

• Sociale druk weerstaan.
•  Conflicten samen kunnen en durven 

oplossen.

Keuzen kunnen maken 
•  Keuze maken die goed is voor jou én 

de ander (win-win).
•  Bijdragen aan een positief klimaat in 

je klas/school.
•  Verantwoordelijkheid nemen voor 

je eigen gedrag en de keuzen die je 
maakt.

scholen behoren voor iedere persoon een veilige plek te zijn. Pesten bedreigt 

dit uitgangspunt. Deze bedreiging vraagt om een krachtig tegenantwoord. In dit 

artikel wordt betoogd dat een anti-pestprogramma niet de eerste oplossing is 

waar een school aan zou moeten denken. Gedragsdeskundige Kees van Overveld 

bepleit een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de groep de hoogste 

prioriteit krijgt. 
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onderbouwd en bewezen werkzaam, prima hulpmiddelen om 
pestgedrag in scholen aan te pakken. Echter, je zet ze even-
tueel pas in als je als schoolteam stevig hebt geïnvesteerd in 
preventie, in een positieve groepsaanpak. Want als iets duide-
lijk wordt in de wetenschappelijke literatuur rondom pesten, 
dan is het wel dat je van het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de groep moet uitgaan om pesten een halt toe te roepen.

Werken aan een positieve groep 
Ieder mens heeft de behoefte om bij een groep te horen. 
Daarnaast wil je er ook toe doen, je gewaardeerd weten. In de 
ontwikkeling van klas, een verzameling individuen, tot positie-
ve groep is er een cruciaal moment waarop de posities binnen 
de groep onder druk staan en sterk beïnvloedbaar zijn. Dit 
moment is de fase van de storming. Deze vindt plaats tussen 
de zomer- en de herfstvakantie. In deze fase zien we vaak een 
strijd om de invloed, om de macht in de klas. Helaas wordt 
tijdens de storming pijnlijk duidelijk wie wel of niet bij de groep 
(of deelgroepjes) hoort.
Het is op dit moment in het schooljaar dat leraren extra 
aandacht moeten besteden aan de waarden van de groep. 
In gesprekken en opdrachten staat de vraag centraal of je in 
deze groep mag zijn wie je bent (diversiteit). Het gaat daarbij 
ook over respect voor de ander, over empathie en de kracht 
van een positieve groep. Als de leraar en de leerlingen erin 
slagen positieve groepswaarden tot de norm te maken, zal de 
rest van het schooljaar zeer waarschijnlijk plezierig verlopen en 

‘Pesten vraagt 
om een positieve 
groepsaanpak’

Figuur 1. Overzicht pestkenmerken in relatie tot traditionele en alternatieve oplossingen
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weinig of geen pestgedrag kennen.
Er zijn genoeg materialen op de markt die de leraar kunnen on-
dersteunen bij de groepsvorming. Wat de leraar ook gebruikt 
en organiseert, aandacht voor sociaal-emotionele competen-
ties mag in de aanpak niet ontbreken.

Sociaal-emotioneel leren 
Sociaal-emotioneel leren (SEL) is het ontwikkelingsproces 
waarmee je fundamentele levensvaardigheden verwerft. Het 
betreft competenties waarmee we onszelf en onze vriend-
schappen effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. 
Het aanleren en uitdragen van SEL-competenties kan bijdragen 
aan de verwezenlijking van een veilige leer- en leefomgeving. 
SEL-competenties zijn opgenomen in universele SEL-program-
ma’s, zoals PAD, Leefstijl, Sociaal Gedrag Elke Dag!, en in 
leerlijnen die scholen zelf hebben ontwikkeld. In mijn boek 
‘Groepsplan Gedrag’ onderscheid ik vijf essentiële SEL-com-
petenties: besef hebben van jezelf en de ander, zelfmanage-
ment, relatiehantering en keuzes maken. In figuur 1 (rechterko-
lom) zijn deze competenties nader uitgewerkt.
Het is mijn overtuiging dat scholen om meerdere redenen sys-
tematisch en planmatig aan deze competenties moeten wer-
ken. Op de eerste plaats weten we uit met name Amerikaans 
onderzoek dat ze bijdragen aan positief ingestelde, sociaal 
vaardigere leerlingen. Op de tweede plaats is het wenselijk dat 
ieder kind vanuit het oogpunt van preventie sociaal-emotionele 
competenties verwerft die het leven met zichzelf en anderen 
vergemakkelijken.
Het werken aan deze competenties dient mijns inziens klassi-
kaal te gebeuren en niet in subgroepen of op individuele basis. 
SEL-competenties zijn voor elke leerling een verrijking, niet 
alleen voor leerlingen met psycho-sociale problematiek.
In figuur 1 maak ik inzichtelijk dat een systematisch aanbod 
van SEL-competenties een waardig alternatief is voor de 
vaak stigmatiserende trainingen voor slachtoffers en pesters. 
Waarom zou je een slachtoffer van pestgedrag uit de eigen 
groep halen, naar een sociale vaardigheidstraining elders stu-
ren terwijl je de te leren competenties ook kunt verwerven via 
een SEL-programma dat de school gebruikt? Is de laatste optie 
niet veel meer een inclusieve oplossing? Waarom zou je een 
anti-pestprogramma aanschaffen dat pesters publiekelijk straft 
terwijl je ook kinderen van jongsaf aan strategieën kunt aanle-
ren hoe je omgaat met heftige emoties? Waarom zou je een 

anti-pestprogramma aanschaffen vanwege bange of ongeïnte-
resseerde klasgenootjes die wegkijken bij pestgedrag terwijl 
je via een SEL-programma planmatig kunt werken aan verant-
woordelijkheid, empathie, diversiteit en sociale druk? (Doel: 
de bystander moet upstander worden). En waarom zou je een 
anti-pestprogramma aanschaffen dat pas start met lessen in 
groep 5 of 6, terwijl er betrouwbare SEL-curricula bestaan die 
een compleet lesaanbod hebben voor alle leerlingen?

Tot slot 
Pesten is een complex probleem. De preventie en aanpak van 
pesten kent vele invalshoeken. Gezien de beperkte ruimte heb 
ik slechts een deel van de problematiek en de noodzakelijke 
oplossingen kunnen belichten. Ik heb betoogd dat scholen hun 
kostbare tijd, energie en middelen moeten steken in de ont-
wikkeling van positieve groepen opdat gedragsproblematiek 
(waaronder pesten) kan worden voorkomen. En als een goed 
anti-pestprogramma daaraan mede een bijdrage kan leveren, 
is dat mooi meegenomen.

Waarom zou je een anti-pestprogramma 

aanschaffen dat pesters publiekelijk straft 

terwijl je ook kinderen van jongsaf aan 

strategieën kunt aanleren hoe je omgaat 

met heftige emoties?

Dr. Kees van Overveld is gedragsdes-
kundige. Zijn visie heeft hij dit jaar tij-
dens verschillende regiobijeenkomsten 
naar voren gebracht, en die werd door 
veel leden met enthousiasme begroet.
In 2012 schreef hij het boek ‘Groeps-
plan gedrag’. In 2014 verschijnt de op-
volger van dit boek: ‘Groepsplan gedrag 
in het voortgezet onderwijs’. Kees is te 
volgen op Twitter via @kvoverveld.
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