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Een drama in 30 seconden:

anti-pestcampagnes

De overheid, dan wel de politiek, moet in actie
komen, meent de hoogleraar. ‘Er is een wildgroei
aan antipestprogramma’s, waar de overheid
duidelijkheid in moet scheppen. Het gros van die
programma’s is niet goed genoeg. Geen training
van leraren, geen concrete lesvoorstellen, geen
aanwijzingen wat je moet doen als het toch fout
gaat. De overheid moet scholen stimuleren om

Enkele recente zelfmoorden onder tieners hebben de schijnwerpers gericht
op het door taboes omringde onderwerp pesten. Het zieken en treiteren van
leeftijdsgenoten ligt immers ten grondslag aan de zelfmoorden die een schok
teweeg brachten in de media. Als tegengeluid zag een aantal campagnes
tegen pesten het licht. Waaronder ontroerende en goed gemaakte spotjes.
Maar helpt het ook tegen pesten? En zo niet, wat voor acties helpen dan
eigenlijk wel tegen pesten? C ging op onderzoek uit.

M

programma’s te gebruiken die werken.’ (NRC 22
januari 2013).
Een programma dat wel werkt, is het aan de
universiteit van Turku in Finland voor basis
scholen ontwikkelde KiVa. Na een tweedaagse
training geven leerkrachten tien lessen van
anderhalf uur over pesten. Centraal staan daarin
het aanleren van strategieën om pesters te ont
moedigen en slachtoffers te helpen, waarbij ge
bruik wordt gemaakt van diverse werkvormen,

Manon en Amber: een drama in 30 seconden.

zoals oefeningen, discussies en rollenspellen.
Ook een computerspel maakt deel uit van de
lessen. Onderzoek laat zien dat pestsituaties op
Finse scholen die het programma gebruiken met

Manon en Amber: een drama in 30 seconden.

zowel personen als organisaties hebben emoties

veertig procent afnemen. En als er toch weer

veranderen Maar ze kunnen helpen voorkomen

We zien vier vriendinnen uit de brugklas en één

omgezet in daden. Zo willen Jamai Loman en

gepest werd, bleek een aanvullende actie bijna

dat de grote groep goedwillende jongeren be

Graaf dieper

meisje, Amber, dat duidelijk buiten het groepje

Fred van Leer met de website www.gepest

altijd in staat het probleem de wereld uit te

smet wordt door verkeerd gedrag. Want gedrag

Alles over de in Finland ontwikkelde

valt. Manon is één van de vier meisjes uit het

maartrots.nl degenen die gebukt gaan onder

helpen. (www.kivaschool.nl/kiva-programma)

is zeer besmettelijk, ook onwenselijk gedrag.

methode KiVa vind je op de Neder

groepje vriendinnen. Op de basisschool was

het pesten, een hart onder de riem steken.

Dat zijn ook voor ons land hoopgevende

Een voorwaarde voor deze preventieve

landstalige site www.kivaschool.nl.

Manon de beste vriendin van Amber. Maar de

Bekende Nederlanders doen op deze site hun

resultaten, want onderzoeksbureau School en

werking is dat het spotje of de poster door de

De websites www.pestweb.nl,

nieuwe vriendinnen van Manon vinden Amber

verhaal over hun eigen ervaringen met pesten.

Innovatie meldde in maart van dit jaar dat in ons

toepassing van een adequate psychologische

www.gepestmaartrots.nl en

stom. Het ontroerende en goed gemaakte spotje

Anderen startten een actie met polsbandjes.

land het aantal pesters weliswaar is afgenomen,

techniek het juiste gedragsmechanisme acti

www.stoppestennu.nl geven meer

komt van www.pestweb.nl. Het is bedoeld om

En het personage Dolfje Weerwolfje uit de

maar het aantal gepesten niet. Kennelijk pesten

veert. Anders maken ze de situatie alleen maar

inzicht in pesten en de problemen

pesten tegen te gaan. Het pestgedrag onder jon

kinderboeken van Paul van Loon vormt het

minder pesters heel wat meer dan vroeger. Het

erger. Het hierboven genoemde spotje Manon

die daaruit voortkomen.

geren staat sinds enkele maanden meer dan ooit

middelpunt van een antipestcampagne met

ligt voor de hand dat dit te maken heeft met de

en Amber brengt precies het foute gedrag

in de publieke belangstelling. Helaas, want de

een lesbrief voor docenten, en prijzen voor

mogelijkheden die sociale media pesters bieden.

in beeld: vier meisjes die een ander meisje

Wet

aanleiding voor al die aandacht in de media is ui

scholen en kinderen die met goede plannen

Men kan Veenstra in dit licht bezien geen

buitensluiten en pesten. In een ander spotje

Dat pesten inmiddels serieus geno-

termate treurig: de zelfmoord van drie jongeren.

en ideeën tegen pesten komen.

ongelijk geven als hij de overheid maant vast te

op www.pestweb.nl zien we een jongen die

men wordt, blijkt op 25 maart als

stellen welke programma’s wel en niet werken.

op het sportveld door een groepje leeftijdge

staatssecretaris van onderwijs Sander

Ribberink een einde aan zijn leven. Een maand

Weinig effect

Dit lijkt ook te gaan gebeuren, want staatssecre

noten wordt geschoffeerd. Dat is jammer. De

Dekker samen met Kinderombudsman

later wierp Fleur Bloemen, een meisje van 15

Helpt dit soort acties eigenlijk tegen pesten?

taris Sander Dekker van Onderwijs kondigde op

kans is namelijk groot dat deze spotjes geen

Marc Dullaert het voorstel tot een

uit Staphorst, zich voor de trein. En in februari

In de ogen van de Groningse hoogleraar

25 maart een wetsvoorstel tegen pesten aan.

gedragseffect hebben. Of zelfs een ongewenst

anti-pestwet presenteert. De wet gaat

van dit jaar werd in het bos bij Wassenaar het

sociologie en onderzoeker van pestgedrag

Welke rol zal communicatie daarin krijgen?

gedragseffect. De indruk wordt namelijk

scholen verplichten pesten serieus aan

lichaam van de dertienjarige Annas Aouragh

René Veenstra niet. In NRC oordeelt hij:

gewekt dat de getoonde situatie de normale is:

te pakken onder meer via bewezen ef-

gevonden. Alle drie werden ze gepest. Alle drie

‘Sympathiek, maar […] dit soort acties zal

Toch nuttig

‘zo gaat het nu eenmaal vaak’.

fectieve lesmethodes, een coördinator

besloten ze een einde te maken aan hun leven.

weinig uithalen. Pesten is een groepsproces en

Dat leidt tot de vraag of massamediale uitingen,

In november 2012 maakte de twintigjarige Tim

en extra training voor onderwijzers. Het

je hebt de groep nodig om het op te lossen.

zoals spotjes en posters, iets toevoegen aan de

Uitzichtloos

voorstel wordt diezelfde avond simpel

Daden

Zolang er niets gebeurt aan de normen in de

KiVa-aanpak. Dat lijkt zeker het geval. Onwaar

Zaak is evenwel dat getoond wordt dat de

en doeltreffend uitgelegd in de avond

De drie zelfmoorden hebben een golf van

klas, en pesten leuk en statusverhogend is voor

schijnlijk is dat ze in staat zijn het gedrag van de

meeste kinderen geen treiteraars zijn, zodat de

uitzending van het Jeugdjournaal.

verontwaardiging ontketend in het hele land en

de dader, gaat het gewoon door.’

allerergste pestkoppen in de gewenste richting te

pestkoppen in de uitzonderingspositie zitten
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