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1. Pesten en discriminatie: een inleiding 

 

Pesten en discriminatie zorgen ervoor dat leerlingen zich onveilig voelen op school. Dat 

staat haaks op het doel van school, waar voor optimale ontwikkeling, groei en leren  een 

psychologisch veilige omgeving nodig isi. Meer specifiek kunnen leerlingen die worden gepest 

last krijgen van psychische klachten, zoals depressieve gevoelens, angststoornissen en suïcidale 

gedachten. Deze klachten kunnen nog lang nadat het pesten is gestopt, aanhouden en ook op 

volwassenleeftijd de levenskwaliteit verlagenii. Daarnaast lijden de schoolmotivatie en 

schoolprestaties van slachtoffers van pesterijen onder het gepestiii. Iets soortgelijks geldt voor 

slachtoffers van veelvuldige discriminatie: ook zij ontwikkelen vaak (hardnekkige) psychische 

klachten en presteren minder goed op school.  

Pesten en discriminatie hebben niet alleen negatieve effecten voor de directe slachtoffers 

ervan, ook andere leerlingen lijden eronder. Via emotionele besmetting kunnen getuigen van 

pesterijen en discriminatie onbewust de emoties van slachtoffers en/of daders overnemen en 

zich ook angstig, boos of onveilig gaan voelen.iv Zelfs leerlingen die maar een hele kleine kans 

hebben om zelf gepest te worden, kunnen heel angstig worden als andere leerlingen worden 

gepestv. Sociale besmetting zorgt er bovendien voor dat leerlingen elkaars gedrag kopiëren: 

ook leerlingen die voorheen niet pestten of discrimineerden, gaan dat nu wel doen.  

Dat geldt ook voor de slachtoffers van pesten: zij kunnen gaan pesten om frustraties te 

uiten of als een manier om op school ‘te overleven’. Op die manier kunnen dus zowel getuigen 

als slachtoffers van pesten en discriminatie zelf dader wordenvi, een fenomeen dat ook wel de 

victim-bully cycle wordt genoemd. Raken leerlingen eenmaal gevangen in deze cyclus, dan komen 

ze daar niet zomaar uit, omdat de cyclus zichzelf in stand houdt. De cyclus kan er bovendien 

voor zorgen dat steeds meer leerlingen betrokken raken – als getuige, dader en/of slachtoffer 

– bij pesterijen en discriminatie, waardoor school psychologisch gezien een steeds onveiliger 

plek wordt voor leerlingen. 

 

Pesten en discriminatie: wat is het verschil? 

Van pesten is sprake als iemand vaak en/of langdurig blootstaat aan negatieve handelingen 

verricht door één of meer personen. Er wordt gesproken van discriminatie als die 

negatieve handelingen een gevolg zijn van een wezenlijk kenmerk van je identiteit, zoals je 

uiterlijk, huidskleur of geslacht.  

 

Kortom, het moge duidelijk zijn dat pesten en discriminatie in de schoolse context ongewenste 

fenomenen zijn en zoveel mogelijk moeten worden verminderd. Het huidige onderzoek is 

gedaan om in kaart te brengen hoe vaak pesten en discriminatie voorkomen in het onderwijs 

op Curaçao en om na te gaan in hoeverre er sprake is van een victim-bully cycle. Hoofdstuk 2 

zal daarbij ingaan op de situatie in het funderend onderwijs en Hoofdstuk 3 op de situatie in 

het voortgezet onderwijs. Op basis van de onderzoeksbevindingen worden evidence-based 

aanbevelingen gedaan om pesten en discriminatie op school te verminderen. 
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2. Pesten en discriminatie in het funderend onderwijs 

 

In 2021 en 2022 is onderzoek gedaan naar pesten en discriminatie onder leerlingen in 

het funderend onderwijs op Curaçao met het doel om na te gaan hoe vaak dit voorkomt. Het 

onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez 

(UoC), in samenwerking met de Foundation Fair Educational Chance (FFEC) en de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uit Nederland. In totaal vulden 413 leerlingen van het 

funderend onderwijs een vragenlijst in ten behoeve van dit onderzoek: 45.9% jongens en 54.1% 

meisjes, met een gemiddelde leeftijd van 10.8 jaar (SD = 1.3, range 7-14). In het onderzoek 

werden vragen gesteld over pesten en over discriminatie. Met betrekking tot pesten werd 

leerlingen gevraagd of ze afgelopen jaar het slachtoffer waren geweest van pesten en of ze zelf, 

als dader, anderen hadden gepest. Op soortgelijke wijze werd leerlingen gevraagd of ze 

afgelopen jaar het slachtoffer waren geweest van discriminatie en of ze zelf anderen hadden 

gediscrimineerd op basis van huidskleur, sociaaleconomische klasse, uiterlijk, geslacht of 

andere zaken. De belangrijkste uitkomsten worden hieronder besproken. 

 

 Pesten 

Zo’n twee-derde van de leerlingen geeft aan dat ze het afgelopen schooljaar niet zijn 

gepest (65.3%; zie figuur 1) of zelf anderen hebben gepest (65.0%; zie figuur 2). Dit betekent 

dat 34.7% heeft aangegeven wel gepest te zijn geworden en 35.0% zelf te hebben gepest. 

Tevens is er een verband tussen zelf pesten en slachtoffer zijn van pesten. Naarmate leerlingen 

vaker gepest worden, pesten zij zelf anderen ook vaker en omgekeerd: 47.5% van de gepeste 

leerlingen in dit onderzoek geeft aan zelf ook te hebben gepest. Het lijkt er derhalve op dat in 

het funderend onderwijs, als het gaat om pesten, sprake is van een victim-bully cycle.  

 

Figuur 1. Percentages leerlingen die slachtoffer waren van pesten. 

 

 

  

vaak en langdurig vaak of langdurig

wel gepest maar niet vaak of langdurig niet gepest
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Figuur 2. Percentages leerlingen die dader waren van pesten 

 
 

⮚ Discriminatie 

Ruim de helft (52.3%) van de leerlingen gaf aan op één of andere wijze te maken te hebben 

gehad met discriminatie als slachtoffer, terwijl 37.5% aangaf weleens anderen te hebben 

gediscrimineerd. Ook wat betreft discriminatie geldt dat een groot deel van de slachtoffers 

zelf ook dader is van discriminatie (56.9%) en lijkt er sprake te zijn van een victim-bully cycle. In 

Tabel 1 worden de percentages weergegeven van leerlingen die aangaven dat ze 

gediscrimineerd werden of zelf discrimineerden (Tabel 2) per categorie/kenmerk. 

 

Tabel 1. Percentages leerlingen die aangeven dat ze gediscrimineerd worden per kenmerk 

 

Slachtoffer van discriminatie op basis van: % 

 Gewicht  

 Huidskleur 

 Geslacht 

 Sociaaleconomische klasse 

 Anders 

28.1% 

26.2% 

19.1% 

18.6% 

15.5% 

Noot: omdat leerlingen met betrekking tot meerdere kenmerken gediscrimineerd kunnen  

worden, tellen de percentages voor het slachtofferschap op tot meer dan 100%. 

 

Tabel 2: Percentages leerlingen die aangeven dat ze gediscrimineerd hebben per kenmerk 

 

Dader van discriminatie op basis van:  

 Gewicht 

 Huidskleur 

 Geslacht 

 Sociaaleconomische klasse 

 Anders 

23.0% 

20.1% 

16.0% 

10.9% 

10.7% 

Noot: omdat leerlingen met betrekking tot meerdere kenmerken discrimineren, tellen de 

percentages tot meer dan 100%. 

 

  

vaak en langdurig vaak of langdurig

wel gepest maar niet vaak of langdurig niet gepest
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 Verband pesten en discriminatie 

Het aantal leerlingen dat aangeeft gediscrimineerd te zijn, ligt hoger dan het aantal 

leerlingen dat aangeeft gepest te zijn. Leerlingen die slachtoffer zijn van pesten, zijn ook wat 

vaker slachtoffer van discriminatie en andersom.  

Verder blijkt dat: 

 jongens iets vaker pesten en discrimineren dan meisjes; 

 naarmate leerlingen jonger zijn, ze iets vaker discrimineren op basis van huidskleur en 

gewicht; 

 de eigen huidskleur weinig te maken heeft met de mate waarin leerlingen pesten of 

discrimineren of daar slachtoffer van worden; 

 de eigen sociaaleconomische status (in dit onderzoek hoeveel geld het gezin heeft 

waarin het kind opgroeit) weinig te maken heeft met de mate waarin leerlingen pesten 

of discrimineren of daar juist slachtoffer van zijn; 

 leerlingen met overgewicht vaker worden gediscrimineerd op basis van hun gewicht. 
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3. Pesten en discriminatie in het voortgezet onderwijs 

 

In de periode 2021-2022 is onderzoek gedaan naar pesten en discriminatie onder 

leerlingen in het voortgezet onderwijs op Curaçao met het doel om na te gaan hoe vaak dit 

daar voorkomt. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da 

Costa Gomez (UoC), in samenwerking met de Foundation Fair Educational Chance (FFEC) en 

de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uit Nederland. In totaal vulden 326 leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs een vragenlijst in ten behoeve van dit onderzoek, meer specifiek 243 

leerlingen uit het vsbo en 83 leerlingen van het havo, 39.1% jongens en 60.9% meisjes, met een 

gemiddelde leeftijd van 14.0 jaar (SD = 1.3, range 11-18). Met betrekking tot pesten werd 

leerlingen (net als leerlingen uit het funderend onderwijs) gevraagd of ze afgelopen jaar het 

slachtoffer waren geweest van pesten en of ze zelf, als dader, anderen hadden gepest. Op 

soortgelijke wijze werd leerlingen gevraagd of ze afgelopen jaar het slachtoffer waren geweest 

van discriminatie en of ze zelf anderen hadden gediscrimineerd op basis van huidskleur,  

sociaaleconomische klasse, uiterlijk, geslacht of andere zaken. Hieronder worden de 

belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek besproken. 

 

 Pesten 

Zo’n driekwart van de deelnemende VO-leerlingen geeft aan dat ze het afgelopen schooljaar 

niet zijn gepest (75.2%; figuur 3) of anderen te hebben gepest (76.1%; figuur 4). Dit betekent 

dat 24.8% aangaf wel gepest te worden en 23.9% aangaf wel te hebben gepest. Dit betekent 

dat ongeveer 1 op de 4 leerlingen in het voortgezet onderwijs afgelopen jaar gepest werd of 

iemand pestte. Er is ook onder VO-leerlingen een verband tussen zelf pesten en slachtoffer 

zijn van pesten. Naarmate leerlingen vaker gepest worden, pesten zij zelf anderen ook vaker 

en omgekeerd: 43.2% van de gepeste leerlingen in dit onderzoek geeft aan afgelopen jaar zelf 

ook te hebben gepest. Het lijkt er dus op dat ook in het voortgezet onderwijs, als het gaat om 

pesten, sprake is van een victim-bully cycle. 

 

Figuur 3. Percentages leerlingen die slachtoffer waren van pesten (VO) 
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Figuur 4. Percentages leerlingen die dader waren van pesten (VO) 

 

 

 Discriminatie 

In totaal gaf 48.9% van de leerlingen aan op één of andere wijze te maken te hebben 

gehad met discriminatie als slachtoffer, terwijl 40.1% aangaf wel eens anderen te hebben 

gediscrimineerd. In Tabel 3 worden de percentages weergegeven van leerlingen die aangaven 

dat ze gediscrimineerd werden of zelf discrimineerden (Tabel 4) per categorie/kenmerk. Wat 

voornamelijk opvalt, is dat discriminatie op basis van gewicht relatief vaak genoemd wordt. In 

vergelijking met de leerlingen in het funderend onderwijs, noemen leerlingen in het voortgezet 

onderwijs ook  andere redenen waarom ze gediscrimineerd worden, zoals het land van 

herkomst, de familie, haar(dracht) en seksuele voorkeur. Ook wat betreft discriminatie geldt 

dat een groot deel van de slachtoffers zelf ook dader is van discriminatie (66.3%) en lijkt er 

sprake te zijn van een victim-bully cycle.  

 

Tabel 3. Percentages (VO-)leerlingen die aangeven dat ze gediscrimineerd worden per 

categorie/kenmerk 

 

Slachtoffer van discriminatie op basis van: % 

 Gewicht  

 Huidskleur 

 Geslacht 

 Sociaaleconomische klasse 

 Anders 

22.2% 

15.9% 

14.7% 

14.1% 

25.7% 

Noot: omdat leerlingen met betrekking tot meerdere kenmerken gediscrimineerd kunnen worden, tellen de 

percentages voor het slachtofferschap op tot meer dan 100%. In de categorie ‘Anders’ komen diverse 

antwoorden meerdere keren voor, zoals afkomst/familie, haar(dracht) en seksuele voorkeur. 

 

  

vaak en langdurig vaak of langdurig

wel gepest maar niet vaak of langdurig niet gepest
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Tabel 4: Percentages (VO-)leerlingen die aangeven dat ze hebben gediscrimineerd per 

categorie/kenmerk 

 

Dader van discriminatie op basis van:  

 Gewicht 

 Geslacht 

 Huidskleur 

 Sociaaleconomische klasse 

 Anders 

17.4% 

14.1% 

11.6% 
10.7% 

21.1% 

Noot: omdat leerlingen met betrekking tot meerdere kenmerken gediscrimineerd kunnen worden, tellen de 

percentages voor het slachtofferschap op tot meer dan 100%. In de categorie ‘Anders’ komen diverse 

antwoorden meerdere keren voor, zoals afkomst/familie, haar(dracht) en seksuele voorkeur. 

 

 Verband pesten en discriminatie 

Het aantal leerlingen dat aangeeft gediscrimineerd te zijn, ligt ook onder de VO-

leerlingen hoger dan het aantal leerlingen dat aangeeft gepest te zijn. Leerlingen die slachtoffer 

zijn van pesten, zijn ook wat vaker slachtoffer van discriminatie en andersom.  

Verder blijkt dat: 

 jongens iets vaker discrimineren op basis van geslacht dan meisjes; 

 naarmate leerlingen ouder zijn, ze iets vaker discrimineren op basis van huidskleur en 

daar vaker slachtoffer van zijn (let op: bij funderend is dit net andersom, wat een 

curvilineair verband suggereert, oftewel, het neemt met de leeftijd eerst iets af en 

daarna weer iets toe); 

 relatief worden kinderen met zowel een hele donkere als een blanke huidskleur vaker 

daarmee gepest dan kinderen met een middenbruine of lichtbruine huidskleur (let op: 

het betreft wel een kleine groep kinderen met een blanke huidskleur); 

 de eigen sociaaleconomische status (in dit onderzoek hoeveel geld het gezin heeft 

waarin het kind opgroeit) weinig te maken heeft met de mate waarin leerlingen pesten 

of discrimineren of daar juist slachtoffer van zijn; 

 kinderen die gepest worden, rapporteren dat ze zich minder verbonden en 

geïncludeerd voelen; 

 kinderen die gediscrimineerd worden, rapporteren minder verbondenheid en sociale 

inclusie, vooral bij discriminatie op basis van huidskleur, sociale klasse en gewicht; 

 kinderen die graag naar school gaan en het fijn vinden op school discrimineren minder 

vaak (als dader). 
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4. Conclusies 

 

In zowel het funderend als voortgezet onderwijs op Curaçao komen pesten en 

discriminatie veel voor. Veel leerlingen zijn slachtoffer van pesten en discriminatie en/of pesten 

of discrimineren zelf. Daarbij lijken slachtoffers van pesten en discriminatie vaak zelf ook dader 

te zijn en andersom. In zowel het funderend als het voortgezet onderwijs lijkt daarmee sprake 

te zijn van een victim-bully cycle.  

Er moet een belangrijke kanttekening worden geplaats als het gaat om de timing van 

het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in een periode waarin strenge 

coronamaatregelen heersten en scholen deels dicht waren. De kans is groot dat deze 

maatregelen de cijfers hebben vertekend. Leerlingen waren, door de gedeeltelijke sluiting van 

de scholen, relatief minder op school. De kans dat ze daar gepest en gediscrimineerd werden, 

nam daarmee af. Het is daardoor mogelijk dat de prevalentie van pesten en discriminatie in 

andere jaren (nog) hoger is.  

De cijfers uit onze onderzoeken baren zorgen. Pesten en discriminatie op school 

ondergraven de sociaal-emotionele en academische ontwikkeling van kinderen en jongeren op 

Curaçao. Het veel voorkomen van pesten en discriminatie in de schoolse context staat haaks 

op de missie van de overheid van Curaçao, meer specifiek het Ministerie van Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) dat ernaar streeft dat ‘…. alle inwoners van het land 

Curaçao gelijke mogelijkheden hebben om zich ten volle te ontwikkelen en uit te groeien tot 

een volwaardige persoon die vanuit zijn potentie constructief kan participeren en kan bijdragen 

aan de economische en algemeen maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap.”vii 

Met het oog op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen op Curaçao worden alle 

bij school betrokken professionals en organisaties aanbevolen om de handen ineen te slaan 

om pesten en discriminatie op Curaçaose scholen te verminderen. In het volgende hoofdstuk 

doen we daartoe een aantal concrete aanbevelingen. 
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5. Aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk bespreken/ benoemen we een aantal evidence-based interventies om 

pesten en discriminatie op school te verminderen en leerlingen te helpen om niet in de victim-

bully cycle terecht te komen dan wel daaruit te breken als ze daarin zitten. Omwille van de 

bruikbaarheid zijn de aanbevelingen zo geformuleerd dat ze direct inzetbaar zijn indien nodig.  

 

a. Anti-pestprotocol 

Scholen wordt ten sterkste aangeraden om, als ze dat nog niet doen, te werken met een 

anti-pestprotocol. In een dergelijk protocol staat wat de school doet om pesten te voorkomen 

en, als het zich voordoet, hoe pestgedrag kan worden gesignaleerd en aangepakt. Dit gaat in 

de volgende stappen: 

 Stel als school een anti-pestprotocol op. In het protocol staat bijvoorbeeld wat een school 

onder pesten verstaat, wat signalen zijn voor een pestsituatie, wat er gedaan moet 

worden als er signalen zijn van pesten en pestgedrag en wat de rol van diverse 

betrokkenen (ouders, leerkrachten, leerlingen, etc.) daarin is. Meer informatie over de 

inhoud van een pestprotocol is bijvoorbeeld te vinden op: Het anti-pestprotocol - 

School en veiligheid.viii Het is raadzaam verschillende professionals binnen de school te 

betrekken bij het opstellen van het protocol. 

 Verspreid het protocol. Zorg dat alle professionals op school weten dat er een anti-

pestprotocol is en weten wat er in dit protocol staat. Voor dit laatste kan bijvoorbeeld 

een teamoverleg worden georganiseerd waarin wordt uitgelegd wat het protocol 

inhoudt en hoe het moet worden gebruikt. Het is ook raadzaam om ouders duidelijk 

te maken, bijvoorbeeld via de e-mail, dat er een anti-pestprotocol is en waar ze dat 

kunnen inzien of vinden. Voor het contact met ouders kan ook een folder worden 

gemaakt met daarin een samenvatting van het protocol. 

 Handhaaf het protocol. Een protocol helpt pesten alleen voorkomen en verminderen als 

het wordt nageleefd. Pesten mag dus niet langer worden gedoogd. Het is daarom 

raadzaam om geregeld na te gaan hoe vaak en op welke manier het protocol wordt 

gebruikt en tegen welke problemen professionals aanlopen bij de uitvoering van het 

protocol. Professionals kunnen elkaar dan onderling steunen bij de uitvoering van het 

protocol. Daarnaast kunnen leerkrachten ook getraind worden in de competenties die 

nodig zijn om adequaat in te grijpen bij pesten en discriminatieix. 

 Evalueren van het protocol. Het is raadzaam om jaarlijks te evalueren of het protocol 

volstaat. Misschien moeten bepaalde aspecten ervan worden veranderd of 

aangescherpt. 

 

Het hebben van een anti-pestprotocol en het naleven ervan dragen om verschillende 

redenen bij aan een positief schoolklimaat waarin leerlingen zich veilig voelen. Als eerste omdat 

het direct en effectief optreden tegen pesten (en discriminatie) een duidelijk signaal afgeeft aan 

leerlingen en andere betrokkenen dat pesten en (discriminatie) niet wordt geaccepteerd. Dit 

vermindert de neiging tot pesten (en discrimineren). Ten tweede omdat in een goed anti-

pestprotocol duidelijke en eerlijke regels staan over de omgang met elkaar. Gevoelens van 

https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/het-anti-pestprotocol-op-school/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/het-anti-pestprotocol-op-school/
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rechtvaardigheid in de onderlinge omgang dragen in zijn algemeenheid sterk bij aan een gevoel 

van veiligheid onder leerlingen.x  

 

b. Voorlichting aan leerlingen  

Leerlingen kunnen pesten en discrimineren zonder dat ze dat altijd door hebben. Of ze 

weten wel dat ze het doen, maar hebben niet in de gaten wat de impact van hun gedrag is op 

anderen. Aangeraden wordt om al op jonge leeftijd leerlingen voor te lichten over pesten en 

discriminatiexi. Vragen die in een dergelijke voorlichting worden beantwoord, kunnen daarbij 

de volgende zijn: 

 Hoe wil men op school  met elkaar omgaan en waarom? 

 Wat betekent het om respect te hebben voor elkaar? Hoe ziet dat er in de dagelijkse 

omgang uit? 

 Wat is pesten en wat is discriminatie? Welke rollen zijn daarin te onderscheiden 

(dader, slachtoffer, getuige)? 

 Waarom pesten en discrimineren leerlingen eigenlijk? Een belangrijke reden ligt in het 

feit dat het voor leerlingen belangrijk is om populair te zijnxii. De term populariteit 

verwijst daarbij naar de reputatie van een kind en de status die het heeft in de groep. 

Leerlingen kunnen populair worden door aardig te zijn en medeleerlingen te helpen, 

maar ook door dwingend gedrag te vertonen en bijvoorbeeld te pesten. Help leerlingen 

inzien dat dit laatste geen goede manier is om populair te worden. 

 Wat zijn de gevolgen van pesten en discriminatie? 

 Wat doen we hier op school als we merken dat iemand wordt gepest of 

gediscrimineerd en waarom? 

 Wat kan je zelf doen als je slachtoffer bent van pesten of discriminatie? En wat als je 

ziet dat een ander kind wordt gepest of gediscrimineerd? Waarom is het belangrijk om 

iets te doen? 

 

In verband met de korte aandachtspanne van veel leerlingen (vooral op jonge leeftijd) 

bestaat een dergelijke voorlichting idealiter niet louter uit een uitleg van een professional over 

pesten en discriminatie.  Liever gaan leerlingen actief aan de slag met het thema, ze onthouden 

het dan ook beter. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een (eenvoudige) discussie, quiz, 

spreekbeurt, een verhaal of tekening. Vorm en inhoud moeten daarbij zo goed mogelijk 

aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van de leerling. Aangeraden wordt om een 

dergelijke voorlichting in elke klas te geven, in een steeds wat andere vorm. Zo blijft het thema 

leven onder leerlingen, wordt de norm dat pesten en discrimineren verkeerd is versterkt en 

leren leerlingen praten over pesten en discrimineren. Dit laatste vormt een belangrijk 

ingrediënt van het beter omgaan met pesten en discriminatie (zie volgende aanbeveling). 

 

c. Klassikale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 

In de klas moet de docent het niet alleen maar hebben  over rekenen, taal en andere 

inhoudelijke vakken. Leren hoe je moet omgaan met jezelf en andere mensen is minstens zo 

belangrijk. Om te voorkomen dat leerlingen in een victim-bully cycle terechtkomen, is het nodig 

dat er in de klas aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen: 
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 Emotieregulatie. Leerlingen kunnen om verschillende redenen pesten. Eerder is al 

gesteld dat de wens om populair te zijn daar een van is. Een andere reden is dat 

leerlingen zich ergens niet prettig over voelenxiii. Er is thuis of op school iets gebeurd 

dat ze afreageren door een andere leerling te pesten of discrimineren. Voor de dader 

vormt het pesten en de discriminatie in dat geval een uitlaatklep voor negatieve 

emoties. Om pesten en discriminatie om die reden te verminderen, moeten leerlingen 

geholpen worden om hun negatieve emoties op een meer constructieve manier te 

managen. Dat begint bij het herkennen en begrijpen van de eigen gevoelens en het 

woorden geven aan deze emoties. Als kinderen kunnen verwoorden wat hen dwars 

zit, kunnen ze ook beter nagaan wat ze het beste kunnen doen om daarmee om te 

gaan. In plaats van zich af te reageren op anderen kunnen ze dan bijvoorbeeld aan 

iemand vertellen wat ze willen of wat ze juist niet willen, zichzelf leren kalmeren, of 

steun zoeken bij een volwassene. Zijn ze boos, dan kunnen ze dat afreageren op 

bijvoorbeeld een boksbal in plaats van op andere kinderen. Inmiddels zijn er 

verschillende boeken voor kinderen om hen te helpen hun emoties te herkennen, 

verwoorden en managen. Op soortgelijke wijze zijn er boeken voor professionals om 

kinderen daarbij te helpen. Dit soort boeken bevatten ook oefeningen die leerkrachten 

in de klas met alle leerlingen kunnen doorlopen om op die manier de emotieregulatie 

van alle leerlingen te versterken. 

 Sociale vaardigheden. Pesten en discriminatie kunnen ook voortkomen uit een 

gebrek aan sociale vaardigheden. Leerlingen weten bijvoorbeeld niet goed hoe ze tegen 

iemand kunnen zeggen dat ze iets niet willen of hoe ze voor zichzelf op moeten komen 

en gaan dan maar pesten of discrimineren. Daarom moet men in de klas aandacht 

besteden aan belangrijke  sociale vaardigheden, zoals ‘nee’ zeggen onder sociale druk, 

aangeven wat je wilt, om hulp vragen, vragen of iemand met je wil spelen of 

samenwerken, complimenten geven en ontvangen, op een respectvolle manier kritiek 

geven en ontvangen, etc. Laat leerlingen in groepjes hiermee oefenen en beloon inzet. 

Besteed ook expliciet aandacht aan wat je kan doen of zeggen als je wordt gepest of 

gediscrimineerd. Dit helpt voorkomen dat slachtoffers zelf ook daders van pesten 

worden. Ook voor het trainen van sociale vaardigheden van leerlingen zijn inmiddels 

allerlei materialen ontwikkeld, voor zowel leerlingen zelf als voor leerkrachten. 

Realiseer je daarbij dat ook leerlingen die normaliter best sociaal vaardig lijken, hier 

iets aan kunnen hebben. Onder groepsdruk kunnen de ‘normale’ sociale vaardigheden 

niet volstaan. Leerlingen moeten leren om in de omgang met anderen sterk in hun 

schoenen te staan.  

 

d. Zichtbaar maken van de sociale norm 

Als school is het van belang om aan iedereen – leerlingen, leerkrachten, ouders, etc. – 

kenbaar te maken dat pesten en discriminatie op school niet worden getolereerd. Dit kan via 

bijvoorbeeld openbaarmaking en verspreiding van het anti-pestprotocol (zie eerste 

aanbeveling). De aandacht echter voor de sociale norm - ‘Pesten en discrimineren mag niet! 

We behandelen elkaar hier met respect!’ – mag niet verslappen en moet blijvend onder de 

aandacht worden gebracht. Dit kan via zogeheten ‘prompts’xiv, oftewel reminders in de vorm 
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van bijvoorbeeld posters die in de klas of de hal van de school hangen en waarop de sociale 

norm wordt vermeld of uitgebeeld. Zo worden leerlingen en andere betrokkenen steeds weer 

blootgesteld aan deze norm. Ook al kijken leerlingen niet eens meer bewust naar de posters 

of ander soorten prompts, toch helpt louter de blootstelling eraan al om de sociale norm te 

internaliseren. Gaat het om minderheden die worden gediscrimineerd of gepest, dan kan het 

ook helpen om juist deze minderheden op een positieve manier op de poster af te beelden. 

Onbewust ontstaat hierdoor een positieve associatie met de minderheidsgroep en daarmee 

een afnemende neiging om leerlingen uit die groep te pesten of discrimineren. 

 

e. Bewust omgaan met diversiteit 

Als op een school of in een klas systematisch bepaalde groepen leerlingen worden 

gediscrimineerd of als er subgroepen ontstaan die elkaar discrimineren of pesten, dan kunnen 

de volgende zaken helpen: 

 Laat leerlingen uit verschillende subgroepen geregeld met elkaar samenwerken aan een 

gezamenlijk doel. Zelfs zoiets eenvoudigs als het spelen van een computerspelletje 

samen met iemand uit de andere subgroep. Het doel van het spelletje is bijvoorbeeld 

om samen de vijand te verslaan of samen zoveel mogelijk punten te halen. Dit 

vermindert al een negatieve houding jegens elkaar en de leerlingen uit de andere 

subgroepxv. Leerlingen leren elkaar op deze manier beter kennen en leren zien dat de 

ander, net zoals zijzelf, een persoon is waarmee je gewoon samen kunt werken en 

spelen. Er kan dan een positief contact en wellicht zelfs vriendschap ontstaan.  

 Kijk als school en leerkracht uit dat, als dat niet echt nodig is, je niet teveel 

communiceert in termen van ‘subgroepen’ leerlingen, bijvoorbeeld jongens versus 

meisjes, kinderen uit wijk X versus kinderen uit wijk Y, kinderen die ergens goed in 

zijn versus kinderen die ergens nog niet goed in zijn, etc. Je benadrukt dan de verschillen 

in plaats van de overeenkomsten. Communiceer liever over de leerlingen als één grote 

groep, bijvoorbeeld in termen van alle leerlingen van school A, of alle leerlingen uit klas 

5. Leerlingen horen er allemaal bij. Benadruk dus een gezamenlijke identiteitxvi. 

 Een gezamenlijke identiteit benadrukken wil niet zeggen dat je als school of leerkracht 

verschillen tussen individuele of groepen leerlingen zou moeten negeren of 

wegredeneren. Verschillen zijn er nu eenmaal en niemand is gelijk. De uitdaging is om, 

in de klas en op school, een positieve visie op verschillen te stimuleren.xvii Niemand is 

gelijk, iedereen is anders, en juist die verschillen maken mensen interessant. Verschillen 

zijn al helemaal geen reden om iemand te pesten of uit te sluiten. Liever kijk je naar 

wat je van elkaar kan leren. Al die verschillen kunnen vervolgens hangen onder die 

gezamenlijke identiteit. Deze positieve visie kan op allerlei manieren worden 

uitgedragen op school, in (ouder)bijeenkomsten, in de klas of via prompts. 

 

We hopen van harte dat deze aanbevelingen een bijdrage leveren aan het verminderen van  

pesten en discriminatie op Curaçaose scholen. 
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