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Inleiding



Pesten op school “Het was echt heel heftig, voor ons kind en voor ons. Toch duurde het wel 

even voor de school het ook serieus nam. Uiteindelijk hebben ze wel goed 

gehandeld, maar wel naar aandringen van erg mondige ouders. ‘’



“V ia Snapchat wordt mijn kind gepest. Na 1x lezen is het bericht weg, 

dus kun je niet meer lezen als ouder of leerkracht wie wat geschreven 
heeft. Er zijn diverse groepen chats....’’

Pesten op school



‘’ Het is belangrijk dat iedereen zich (sociaal) veilig voelt. Dit 

regelmatig aan de orde brengen, maakt het onderdeel van burgerschap. 

Al leen aan het begin van het jaar een leuke activiteit doen voor 

groepsvorming is onvoldoende. Het moet onderdeel zijn van de lessen.’’

2%

Veiligheid



‘’ Ik vind dat vooral ouders meer betrokken moeten worden bij het gedrag van hun kinderen 

op school. Ik denk ook dat er meer gekeken mag worden naar risicofactoren in de sociale 

veiligheid. Er komen steeds meer kinderen die een rugzakje bij zich hebben, niet al die 

kinderen krijgen de juiste hulp, maar kunnen met hun gedrag wel zorgen voor risico's op 

school.’’

18% 44% 17% 9% 6% 6%

20% 46% 15% 9% 5% 4%

Veiligheid



‘’ School doet veel tegen pesten. Toch is het af hankelijk van de 

docent(mentor) hoeveel eraan gedaan wordt. Niet elke docent signaleert 

op tijd en niet elke docent pakt door.’’
Pestaanpak



‘’Ik denk dat de school/leraren/ouders toch te ver van dit onderwerp 

afstaan. In theorie is het antipestbeleid goed, maar de praktijk gaat het 

anders. De kinderen vertonen vaak sociaal wenselijk gedrag tijdens 

oefeningen en gesprekken. ‘’

14% 36% 20% 10% 8% 12%

Pestaanpak



“Ik vind pesten iets negatiefs/achteraf en praten over sociale veiligheid 

positief/preventief. Er is veel aandacht voor het positieve en het pesten 

wordt weggestopt. Ook dit mag op scholen meer erkend worden.”

12% 23% 24% 17% 13% 10%

10% 23% 23% 19% 20% 4%

Ouderbetrokkenheid



‘’ Beide kinderen hebben te maken gehad met onveiligheid op school. School had 

hier niks van gemerkt, wat ik al heel kwalijk vond. Ik denk dat een duidelijk proces, 

zoals een meldcode, met juiste informatie, wel veel onrust weg kan halen. Voor 

zowel de ouders van het "slachtoffer' als die van die "pleger". Iedereen weet dan 

wat er gaat gebeuren.’’

Beleid over pesten



Betrokkenen buiten 
de school

‘’ We praten erover met mede ouders en vrienden. Verder durven we niet 

omdat we 2 kinderen hebben en vrezen dat school ze dan laten val len.’’

2%
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Informatie en contact

http://www.oudersenonderwijs.nl/landelijk-ouderpanel
mailto:lotte.cats@oudersenonderwijs.nl

