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Doel van het onderzoek 

In 2021 en 2022 is er een 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. Pesten 

en discriminatie op school doen namelijk afbreuk aan de sociale veiligheid op school en het 

psychische welzijn van leerlingen. Het onderzoek is uitgevoerd door de University of Curaçao 

Research Institute (UCRI)/ 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.  

 

Pesten en discriminatie: wat is het verschil? 

Van pesten is er 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.  

 

 

Methode en steekproef 

In totaal werden gegevens verzameld van 413 leerlingen uit het funderend onderwijs op 

Curaçao: 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.  
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Resultaten/bevindingen  

⮚ Pesten 

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

(65.3%) of zelf anderen hebben gepest (65.0%). Dit betekent dat 34.7% heeft aangegeven wel 

gepest te zijn geworden en 35.0% zelf wel 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 gaf aan zelf ook te hebben gepest. Het lijkt erop dat gepeste 

leerlingen de daders van pesten imiteren en pesten aanleren als een manier om uiting te geven 

aan negatieve gevoelens in het contact met medeleerlingen. 

 

 

 

 

Dader van pesten

vaak en langdurig vaak of langdurig

wel gepest maar niet vaak of langdurig niet gepest

Slachtoffer van pesten

vaak en langdurig vaak of langdurig

wel gepest maar niet vaak of langdurig niet gepest
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⮚ 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. In Tabel 1 worden de percentages  weergegeven van leerlingen die aangaven 

dat ze gediscrimineerd werden of zelf discrimineerden (Tabel 2) per categorie. 

 

Tabel 1. Slachtoffer van discriminatie 

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: Dader van discriminatie 

Dader van discriminatie op basis van:  

Gewicht 

Huidskleur 

Geslacht 

Sociaaleconomische klasse 

Anders 

23.0% 

20.1% 

16.0% 

10.9% 

10.7% 

 

Ook wat betreft discriminatie geldt dat een groot deel van de slachtoffers zelf ook dader is van 

discriminatie (56.9%). Hier lijkt dus iets soortgelijks aan de hand te zijn als bij pesten: 

leerlingen die gediscrimineerd worden uiten hun frustraties daarover door zelf te gaan 

discrimineren. Ook hier lijkt het erop alsof leerlingen door te kijken naar de daders van 

discriminatie, discrimineren aanleren als een manier om uiting te geven aan frustraties in het 

contact met medeleerlingen. 

 

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; 
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● 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 waarin het 

kind opgroeit, heeft) 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. 

 

Conclusie 

In het funderend onderwijs op Curaçao komen pesten en discriminatie relatief veel voor. Veel 

leerlingen zijn slachtoffer van pesten en discriminatie en/of pesten of discrimineren zelf. Wel 

lijkt met de leeftijd de neiging om te discrimineren iets af te nemen. Het kan zijn dat jongere 

leerlingen zich iets minder bewust zijn van de negatieve implicaties van discriminatie. Ook 

lijken slachtoffers van pesten en discriminatie vaak zelf ook dader te zijn en andersom. 

Mogelijk speelt een gebrek aan sociale en assertieve vaardigheden bij leerlingen een rol. 

Leerlingen weten niet op een constructieve manier om te gaan met gepest en/of gediscrimineerd 

worden anders dan zelf te pesten en te discrimineren. Hierdoor kunnen leerlingen in een 

vicieuze cirkel blijven hangen als het gaat om pesten en discriminatie (gepest worden > pesten 

> gepest worden > pesten > etc.; de zogeheten “victim-bully cycle”). Aangeraden wordt om: 

● leerlingen al op zo jong mogelijke leeftijd voor te lichten over pesten en discriminatie 

en deze informatie te herhalen in hogere klassen; 

● de sociale en assertieve vaardigheden van leerlingen te versterken die hen helpen om, 

als slachtoffer en omstander, gepest en discriminatie effectief te stoppen zonder zelf te 

vervallen in pesterijen en discriminatie; 

● de emotieregulatie van leerlingen te versterken. Leerlingen moeten leren om op andere 

manieren met negatieve emoties om te gaan dan te pesten en discrimineren. 
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