Resultaten peiling Pesten (juni 2017)
Een veel besproken onderwerp onder ouders vandaag de dag betreft pesten (op school). Om ouders
maar ook professionals, overheid en politiek beter te informeren, hebben we ouders van het
Landelijk Ouderpanel een aantal vragen over pesten gesteld:
• Wat zijn de meest gestelde vragen van ouders over pesten en het voorkomen van pesten?
• Van vinden ouders van de aanpak van pesten op school?
• Waar zoeken ouders informatie over pesten en waar kunnen ze terecht als hun kind wordt
gepest?
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaring en mening van ouders met
schoolgaande kinderen ten aanzien van pesten in het algemeen en op school.
140 ouders met kinderen in de leeftijd 4 t/m 18 jaar deden mee (respons 29%). Met de resultaten en
de vele opmerkingen zijn we blij. Bedankt alle deelnemers!

Vormen van pesten
Vier van de vijf kinderen heeft te maken gehad met pesten. Kinderen op het voortgezet onderwijs
hebben vaker te maken gehad met pesten dan kinderen in het basisonderwijs. Van ongeveer een
kwart van de ouders heeft het kind te maken gehad met cyberpesten. Ouders hebben brede
aandacht voor allerlei vormen van pesten. Relationeel pesten (buitensluiten en negeren) en verbaal
pesten (uitschelden en bedreigen) hebben de meeste aandacht, gevolgd door fysiek pesten
(schoppen en slaan).
Heeft je kind … wel eens
te maken gehad met
pesten?

Weet niet
5%
24%

Nee
Ja
71%

De meeste vragen die ouders hebben gaan over ‘’hoe kan je pesten voorkomen?’’, ‘’hoe ga je ermee
om?’’ en ‘’hoe maak je je kind weerbaarder?’’.

Pesten op school: 4 van de 5 ouders is slecht geïnformeerd
Ouders vinden over het algemeen dat de school een (te) passieve houding heeft ten aanzien van
pesten. Dit geldt nog meer voor de scholen voor voortgezet onderwijs dan de scholen voor
basisonderwijs. Vier van de vijf ouders is slecht geïnformeerd over het pestbeleid op school.
Ook rond het thema veiligheid op school zijn ouders slecht geïnformeerd. Slechts één op de drie
ouders vindt dat er op de schoolwebsite voldoende informatie gegeven wordt over de aanpak om
pesten aan te pakken en/of tegen te gaan. Ouders noemen een betere band tussen leerlingen als
belangrijkste aandachtspunt tegen pesten.

Online informatie over pesten
Twee op de drie ouders gaat informatie zoeken als er iets in de media is
geweest dat gaat over pesten. Google of een aanverwante zoekmachine
is het meest logische vertrekpunt hiervoor. Ook hebben we ouders
gevraagd om de informatie over pesten op Opvoeden.nl te beoordelen.
Met groen, oranje en rood gaven zij de tips en tops aan. Er werden erg
veel inhoudelijke toelichtingen gegeven, die voor ons heel waardevol
zijn.

Wat doen we met de resultaten?
Van 18 tot en met 22 september is de Week tegen pesten. De
resultaten van dit onderzoek brengen we dan naar buiten. We zullen dan ook extra aandacht vragen
voor de informatie aan ouders over pesten (op school) en wat scholen hier samen met ouders in
kunnen doen. Met behulp van de beoordeling en toelichtingen op de informatiepagina’s over pesten
op Opvoeden.nl en oudersonderwijs.nl gaan we deze alvast aanpassen.

Wil je meer weten over het onderzoek of het Landelijk Ouderpanel?
Neem dan contact op met:
Marieke Boon, marieke.boon@oudersonderwijs.nl of 030-3060800
Roxanne Sebes, roxanne@stichtingopvoeden.nl of 088-11 80 200

