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De opinie van
Drs. Bob van der Meer

Wij zijn in gesprek met drs. Bob van der Meer, psycholoog en expert 
op het gebied van pestgedrag op scholen. Van der Meer was van 1976 
tot 1982 als leraar Lichamelijke Opvoeding en begeleider van een pro-
bleemklas werkzaam aan een school voor lager en middelbaar huis-
houd- en nijverheidsonderwijs in Amsterdam-West. Tijdens zijn gym-
lessen op school kwam hij voor het eerst in aanraking met kinderen die 
werden buitengesloten uit de groep. Daar is zijn belangstelling voor 
pesten ontstaan. Wij praten met hem over de symptomen en ken-
merken van pesters en gepeste kinderen, over regels en richtlijnen op 
school en over de gevolgen van dit ondermijnende gedrag. 

Fotografie: Max Bredschneyder
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Een veilige school
Christine Beenhakker

“Uitsluiting en pesten komen heel veel voor en zijn van 
alle tijden. Pesten is een vorm van geweld. Ik vergelijk 
het vaak met kindermishandeling: dezelfde partijen, 
dezelfde mechanismen, dezelfde gevolgen en dezelfde 
aanpak. Kindermishandeling begint vaak ook met 
buitensluiten: je bent niks waard, je bent niemand, en 
dat gedrag wordt van kwaad tot erger. Dat gebeurt bij 
pesten ook. 
Als je erop let, herken je kinderen die worden buitenge-
sloten heel gemakkelijk. Kijk maar wat er vaak gebeurt 
bij de gymnastieklessen: kinderen die niet bij de groep 
horen, worden bij balspelletjes als laatste gekozen of 
zelfs helemaal niet gekozen. Er wordt bijvoorbeeld met 
trefbal afgesproken: ‘We gaan alleen Kees raken.’ 
Ieder kind loopt in feite een kans gepest te worden, 
echter sommige kinderen lopen een groter risico. Dat 
zijn kinderen die anders zijn dan de heersende norm 
van de groep of de klas. Als bijvoorbeeld hoogbegaafd-
heid de norm is dan loopt het minder presterende kind 
een grotere kans om gepest te worden, als heteroseksu-
aliteit de norm is dan loopt het homoseksuele kind een 
grotere kans. Ook in de dierenwereld zie je het: alles 
wat afwijkt van de heersende norm wordt gepakt. Bui-
tensluiten is in feite dierlijk gedrag: het zit in de genen. 
Het is dan ook heel belangrijk om te benadrukken dat 
elk kind anders is, een individu met een eigen karakter 
en verschijningsvorm.” 

Plagen of pesten?
“Plagen is incidenteel. Je zegt iets en de ander zegt 
iets terug, het machtsevenwicht is gelijk, je mag voor 
jezelf opkomen, je moet zelfs voor jezelf opkomen, 
dat is een norm. Het heeft geen nadelige gevolgen 
voor wie dan ook. Plagen is gewoon dollen. Maar het 
wordt moeilijker als plagen overgaat in pesten, wanneer 
het structureel wordt. Dus een keer een grapje of een 
mopje maken naar iemand is leuk, maar de hele tijd 
hetzelfde mopje gedurende de week holt uit. Pesten is 
structureel, het machtsevenwicht is ongelijk, je wordt 
niet meer verondersteld voor jezelf op te komen, doe 
je dat wel dan wordt je harder aangepakt en heeft het 
nadelige gevolgen voor het slachtoffer. Dan komen er 
gevoelens van faalangst, onzekerheid, enzovoort. Dat 
is het verschil tussen pesten en plagen. Je moet aan het 
slachtoffer vragen of het slachtoffer dit nog leuk vindt.”

Vijf sporen
“Bij elke vorm van geweld, kindermishandeling, 
seksueel misbruik of seksuele intimidatie kunnen wij 
vijf partijen onderscheiden: de daders/plegers, de 
zwijgende of grijze middengroep, de gepesten/slachtof-
fers, de leerkrachten en de ouders. Ik heb hiervoor een 
zogenaamde vijfsporenaanpak ontwikkeld, waarmee 
goede resultaten worden behaald (zie Caleidoscoop: De 
vijfsporenaanpak bij pesten, red.). Pesten gebeurt vaak 
in een een-op-eensituatie, in het verborgene. Als je het 
probleem in kaart brengt volgens deze vijf sporen, zie 
je ook de oplossing om de zwijgende middengroep te 
mobiliseren en het pestgedrag aan te pakken. Dat zou 
je bij elk geweldsprobleem kunnen doen, dus ook wan-
neer er bijvoorbeeld sprake is van kindermishandeling.” 

Risicogroepen
“Er zijn vier risicogroepen aan te wijzen, als het gaat 
om gepest worden: ‘anders’ zijn dan de groep, zoals ge-
noemd in het eerdere voorbeeld. ‘In de buurt zijn’ is een 
goede tweede, je in de buurt van de pestende groep 
bevinden. Pesten is namelijk vaak een groepsproces. 
Een derde groep vormen kinderen die niet zo slagvaar-
dig zijn, die niet zo gemakkelijk voor zichzelf kunnen 
opkomen. De vierde categorie zou in een andere situ-
atie ook een ‘zondebok’ geweest zijn. Dat zijn bijvoor-
beeld kinderen die in de thuissituatie mishandeld en/
of misbruikt worden; zij lopen een grotere kans om in 
andere situaties ook zondebok te worden. Dan gaat het 
dus om herhaald slachtofferschap, zowel thuis als op 
school. De lichaamstaal van deze laatste groep verraadt 
die kinderen. Misbruikte vrouwen worden in een kwart 
van de gevallen ook door hun therapeut misbruikt. 
Onderzoek heeft aangetoond dat de lichaamstaal je ver-
raadt. Als je langere tijd gepest bent, word je namelijk 
ofwel passief ofwel provocerend: flight or fight. Dit 
gedrag is waarneembaar in je lichaamstaal. Passieve 
slachtoffers laten teruggetrokken gedrag zien, je durft 
anderen niet aan te kijken, je hebt geen vriendjes of 
vriendinnetjes. De provocerende slachtoffers zijn angstig 
en agressief en kunnen anderen mateloos irriteren. Zij 
doen de verkeerde dingen op het verkeerde moment, 
kunnen helemaal door het lint gaan, schreeuwen, gil-
len, slaan anderen en schoppen.”

Notoire pesters
“Een notoire pester kenmerkt zich door weinig of zelfs 
het ontbreken van empathisch vermogen. Deze groep 
pesters wil anderen overheersen en heeft een vier keer 
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Pesten is geen spelletje

Fotografie: Max Bredschneyder
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grotere kans om in het criminele circuit terecht te ko-
men. Ze gebruiken structureel lichamelijk, geestelijk en 
seksueel geweld. Dat zijn in feite gevaarlijke kinderen. Ik 
zou zo graag willen dat er mensen goed opgeleid wor-
den die deze kinderen gaan helpen op een goede ma-
nier, dat wil zeggen met een integrale aanpak, waarbij 
ze meteen iets aan het groepsproces gaan doen. Anders 
ben je aan het dweilen met de kraan open.
Verder zou ik graag zien dat er voor de notoire pesters 
een goede sociale vaardigheidstraining opgezet wordt. 
Hier zou een mooie rol weggelegd kunnen zijn voor 
counsellors. Zij zouden de taak op zich kunnen nemen 
om die kinderen te testen op geweld, op allerlei signa-
len die we wel krijgen van echte pesters maar die niet 
worden opgevangen. Er zijn talloze sociale vaardig-
heidstrainingen voor gepeste kinderen, maar tot nu toe 
is er weinig tot geen sociale vaardigheidstraining voor 
notoire pesters. 
Het sociogram is een mooie methode om notoire ‘pes-
ters op te sporen. Je vraagt de kinderen: Met wie ga je 
om, met wie ga je niet om?’ Het is al in gebruik sinds 
1924, en in mijn opinie een perfecte methodiek, valide 
en betrouwbaar. Maar je kunt ook aan kinderen vragen: 
‘Wie pest in deze klas, wie maakt gebruik van geweld?’ 
en een aantal andere vragen. Uit de test komen dan 
kinderen naar voren die geweld gebruiken en anderen 
pesten. Counsellors zouden dit in mijn ogen heel goed 
kunnen gaan doen. 
Zoals ieder kind de kans loopt om gepest te worden, 
zo loopt ook ieder kind de kans een pester te worden. 
Maar naar de reden waarom precies iemand pester 
wordt, is voor zover ik weet nog geen gedegen onder-
zoek gedaan. De enige factor die in dit verband is on-
derzocht is de opvoeding: kinderen die weinig aandacht 
van hun ouders krijgen, kinderen die bij overtredingen 
fysiek gestraft worden, of kinderen van wie hun agres-
sie door hun ouders niet wordt gezien, en die ook niet 
worden gecorrigeerd: deze kinderen lopen een grotere 
kans om pester te worden.”

Gedragsregels op school: een contract
“Ik was laatst te gast op een school in Amsterdam en 
heb daar samen met leerlingen van groep drie gedrags-
regels opgesteld. De kinderen mogen die regels zelf 
maken, daar zijn ze individueel een kwartiertje mee 
bezig. Daarna mag elk kind afzonderlijk vertellen wat 
voor hem of haar de belangrijkste regel is. Dan komen 
er vaak heel tere en mooie dingen naar boven. Een kind 
vertelde bijvoorbeeld over een jongetje in de klas die 
tegen hem zei: ‘Rot op naar je eigen land.’ Dat was iets 
wat hij nooit verteld had. Een ander kind zei: ‘Ik ben 
gepest, maar ik heb het nooit durven vertellen, ook 
niet aan mijn ouders.’ Daarna worden de regels door 
de leerkracht ingenomen, ze schrijven hun naam erop 
en geven daarbij aan wat voor hen de belangrijkste 
regel is. De kinderen oefenen even hun handtekening, 
want er moet een soort contract opgesteld worden. Het 
contract wordt door de leerkracht in het lokaal opge-

hangen met de handtekeningen van alle kinderen erop, 
en er wordt een kopie aan de ouders gestuurd. Aan de 
ouders wordt gevraagd om te melden wanneer zij iets 
horen of zien dat niet past binnen deze gedragsregels, 
als het contract wordt verbroken. In voorkomende 
gevallen kan er een nieuwe regel aan het contract 
toegevoegd worden. 

Op de Prinses Julianaschool in Rotterdam-Noord is deze 
methode gedurende een periode van acht jaar met suc-
ces toegepast. Zij bespraken de regels iedere week in de 
klas: ‘Voel jij je nog veilig, hoe gaat het, houdt iedereen 
zich eraan?’ 
Belangrijk onderdeel van het contract is ook: je klikt niet 
als je erover praat. Bij elke vorm van geweld heb je de 
samenzwering om te zwijgen: die moet je doorbreken. 
Samen met de Fiep Westendorp Foundation hebben 
wij pictogrammen ontwikkeld met plaatjes van Jip 
en Janneke, speciaal voor de kinderen van groep één 
tot en met drie. Beeldtaal is voor die doelgroep meer 
aansprekend, omdat zij immers nog niet echt kunnen 
lezen. Regel twaalf gaat over klikken: je mag nergens 
over klikken, maar als je gepest wordt moet je het altijd 
vertellen, dat noemen wij geen klikken. Daar begin-
nen we al mee in groep één. Vanaf groep vier van de 
basisschool en in het voortgezet onderwijs maken de 
leerlingen zelf regels.”

De zwijgende middengroep mobiliseren
“Een heel leuk voorbeeld in één van de groepen was de 
regel: we schoppen elkaar niet meer in de kleedkamer 
van het gymnastieklokaal, niet in de gang en ook niet op 
weg van en naar school. Deze regel kwam iedere keer 
terug tijdens de wekelijkse bespreking in de klas. Op een 
gegeven ogenblik zeiden de kinderen: ‘Juf we schoppen 
elkaar alleen nog maar in de kleedkamer van het gym-
nastieklokaal.’ ‘Oké,’ zei de juf, ‘dan weten we nu waar 
we op moeten letten! Jullie gaan er zelf voor zorgen 
dat er ook niet meer in de kleedkamer van het gymnas-
tieklokaal geschopt wordt.’ Het zijn heel eenvoudige 
oplossingen, maar het bewijst wel dat het op die manier 
ook werkt. Je maakt de kinderen zelf verantwoordelijk 
voor elkaars psychosociale veiligheid. We accepteren niet 
meer dat een kind in deze groep voortdurend buitenge-
sloten wordt. Ik probeer ouders nu ook zover te krijgen 
dat ze die verantwoordelijkheid op zich nemen. Zo kun 
je de zwijgende middengroep mobiliseren om duidelijk 
stelling te nemen tegen buitensluiting van kinderen. 
Kinderen doen alles als je de motivatie duidelijk maakt. 
Je kunt kinderen zo gek krijgen dat ze de longen uit hun 
lijf lopen om geld op te halen tegen de schending van 
kinderrechten in Nicaragua, maar je kunt ze net zo gek 
krijgen om zich sterk te maken tegen het pesten op hun 
eigen school. Kinderen hebben een hoog rechtvaardig-
heidsgevoel, daar moet je gebruik van maken en hen 
duidelijk maken: het kan jou ook overkomen.”
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Gevolgen van pesten
“De gevolgen van pesten kunnen heel heftig zijn: faal-
angst, relationele en/of seksuele problemen, automuti-
latie, eetstoornissen, depressie, wantrouwen, wraakge-
voelens, enzovoort.
Wantrouwen en wraak zitten ontzettend diep. Ik heb 
een keer in de week een cliënt aan de telefoon en deze 
persoon heeft ontzettend veel last van wraakgevoelens. 
Niemand helpt hem. Het enige wat ik kan doen is naar 
hem luisteren. Hij heeft namelijk al de nodige therapie-
en gehad. Er is bij hem een zware PTSS geconstateerd, 
we weten dat hij twee jaar lang is gepest maar geen 
gijzelingen, kapingen, aanrandingen of verkrachtingen 
heeft meegemaakt. Dus de relatie moet liggen bij het 
pesten op school en zijn PTSS op dit moment. Helaas 
is hij door de GGZ verkeerd behandeld; hij is door hen 
gediagnosticeerd als autist, ‘want hij zat achter de com-
puter, is ICT-deskundige en niet zo communicatief’. Dus 
hun conclusie was: ‘Deze man is een autist.’ Hij moet 
dus op een andere manier geholpen worden. Het is een 
heel belangrijk gegeven, want veel gepeste kinderen 
worden later gediagnosticeerd als autistisch.
Mishandelde en/of misbruikte kinderen zijn óf passief óf 
provocerend, net zoals gepeste of autistische kinderen. 
Je zult dus ontzettend goed moeten opletten of iemand 
echt autistisch is, of dat het gedrag een gevolg is van 
pesten of mishandeling.” 

Pesten signaleren
“Uiteraard is het heel belangrijk om echt te gaan zien 
wat er zich onder je neus afspeelt: directe signale-
ring van pestgedrag. Kinderen worden meegenomen 
‘naar achter’ en vervolgens daar in elkaar geslagen: er 
gebeurt van alles, maar de leerkracht ziet het gewoon 
niet. Het is dus heel belangrijk om alert te blijven en 
leerkrachten te trainen op dit verschijnsel. De socio-

© Rob van der Meer     sociogram

grammethode is een indirecte signaleringsmogelijkheid. 
Je brengt in kaart met wie je omgaat, en met wie niet. 
Daarmee kun je de mate van geliefdheid van de kinde-
ren uitrekenen en kun je die kinderen die worden bui-
tengesloten, gerichter gaan observeren. De leerkracht 
kan naar het schoolplein toe en kijken wat er met dit 
kind gebeurt. Als je bijvoorbeeld ziet dat een kind van 
groepje naar groepje gaat, kun je als school regels ma-
ken maken over ‘hoe gaan we op het schoolplein met 
elkaar om. Mag je mensen buitensluiten?’” 

Cyberpesten 
“Cyberpesten op internet is een betrekkelijk nieuw 
fenomeen. Op mijn website staat een aantal adviezen 
en in de politieopleiding wordt steeds meer aandacht 
besteed aan strafbare feiten op internet. Je moet 
kinderen duidelijk maken wat strafbare feiten zijn. Om 
een voorbeeld te noemen: een jongen plaatst zonder 
medeweten van zijn vroegere vriendin een naaktfoto 
van haar op internet: dat is een strafbaar feit. Zo zijn er 
meerdere en dat hebben ze vaak helemaal niet door. 
Ze hebben ook niet door dat door het voortdurend met 
elkaar in verbinding staan het roddelen kan toenemen. 
Omgangsregels voor gebruik van de nieuwe media zijn 
hard nodig. Hier zou wetgeving op zijn plaats zijn: wat 
mag wel en wat niet. Kinderen van deze tijd maken ge-
bruik van de middelen van deze tijd. Het is wel duidelijk 
dat je als volwassene achter de feiten aanloopt. Het 
gaat veel sneller dan wij denken. Op mijn website heb 
ik onder het kopje ‘zelfmoord’ een artikel opgenomen 
over twee leerlingen die vanwege cyberpesten een eind 
aan hun leven hebben gemaakt. Dat zijn verschrikkelijke 
zaken. Je moet kinderen inschakelen en hun mening 
vragen: zij zijn immers de deskundigen als het om de 
nieuwe media gaat. Je moet de kinderen vragen die 
ermee worden geconfronteerd.” 


