RUG start aanpak
pesten op scholen
Finse succesmethode
geïntroduceerd in Nederland
3 Leerkrachten krijgen
training in herkennen en
aanpakken van pesten
3 Problemen met pesten
het grootst in groep 5 en 6
3

Door Esther van der Meer
Groningen De
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Groningen gaat ruim honderd basisscholen selecteren voor een
groot onderzoek naar een landelijk
anti-pestprogramma.
Socioloog René Veenstra heeft
een subsidie van 1 miljoen euro gekregen van het ministerie van onderwijs om een Finse pestaanpak
in Nederland te introduceren. Het
project start in september.
De Finse methode is het beste
anti-pestprogramma ter wereld.
Leraren krijgen trainingen in het
herkennen en aanpakken van pesten en leerlingen krijgen twee uur
in de maand anti-pestles. Sinds de
invoering in 2007 is het pesten op
Finse scholen teruggedrongen met
30 tot 40 procent.
De Rijksuniversiteit Groningen
gaat de Finse methode vertalen
naar Nederland. Daarnaast voegt

Veenstra, die al jaren onderzoek
doet naar pesten, zijn eigen expertise toe. Daarmee verwacht hij nog
betere resultaten te kunnen boeken dan in Finland. Hij hoopt het
pesten op scholen die deelnemen
aan het onderzoek met 40 tot 50
procent te kunnen verminderen.
De universiteit wil scholen benaderen die zeer gemotiveerd zijn om
iets aan pesten in de klas te doen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
op 105 scholen. Op 35 scholen
wordt de Finse methode ingevoerd.
35 andere scholen krijgen daarbovenop sociale netwerkanalyses.
Daarmee brengt Veenstra de sociale verhoudingen in een klas exact
in kaart en wordt precies duidelijk
wie pest en wie gepest wordt. 35
andere scholen gaan door op de oude voet, zij vormen de controlegroep.
Het onderzoek neemt twee jaar
in beslag en gebeurt in de groepen
5 en 6. Dat zijn volgens Veenstra de
klassen waarin pesten het grootste
probleem vormt.

Belangstelling
Scholen die willen meewerken
aan het anti-pestonderzoek
kunnen zich aanmelden bij René
Veenstra: d.r.veenstra@rug.nl.

