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JOHANNES ASHWIN RAMBARAN

KiVa interviewde Ashwin Rambaran over
zijn onderzoek naar pesten. Voor zijn
onderzoek gebruikte hij data van KiVascholen en kwam hij tot verschillende
interessante en verrassende conclusies.

NIEUWE INZICHTEN
VOOR LEERKRACHTEN

Vijf jaar geleden begon Ashwin Rambaran aan
zijn onderzoek naar pesten in de klas.
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COMBINATIEKLASSEN
VS. REGULIERE KLASSEN

resultaten uit zijn proefschrift die gebaseerd zijn

Kunnen ouders beter kiezen voor een school

op de data van KiVa-scholen in Nederland.

met combinatieklassen of reguliere klassen?

Met zijn onderzoek heeft hij zich gefocust op het

"Wat we vonden was dat er over het algemeen

achterhalen waardoor er in sommige klassen

geen verschillen zijn tussen combinatiegroepen

meer gepest wordt dan in andere klassen.

en reguliere groepen als het gaat om hoeveel er

Door verschillende onderzoeksvragen te

gepest wordt in de klas. Ook zagen we niet dat

beantwoorden heeft hij hier meer grip op willen

jongere kinderen vaker gepest worden door

krijgen. Zo wilde hij weten of kinderen met

oudere kinderen, dan door hun eigen

betrekking tot pesten beter af zijn in

leeftijdsgenoten in combinatieklassen.

combinatieklassen of reguliere klassen, of

Kinderen in combinatieklassen lopen dus geen

wisselende klassensamenstellingen gunstiger

groter risico om gepest te worden dan kinderen

uitpakken m.b.t. nieuwkomers, in hoeverre

in reguliere klassen. Deze informatie kan een

vriendschapsrelaties invloed hebben op pesten

opluchting zijn voor ouders die zich toch wat

en of verdedigers worden ontmoedigd om in te

zorgen maken over combinatieklassen.

grijpen.

Bij combinatieklassen die om pedagogische
redenen zijn gevormd, om bijvoorbeeld de

Het onderzoek brengt verschillende interessante

samenwerking tussen verschillende leeftijden te

en verrassende conclusies met zich mee die

bevorderen, waren zelfs aanwijzingen te zien

nieuwe inzichten bieden voor leerkrachten en

dat hier juist minder gepest werd dan de

kinderen.

algemene norm van pesten."

"Ouders hoeven niet ongerust
te zijn als hun kind naar een
combinatiegroep gaat"

REGULIERE VS. WISSELENDE
KLASSENSAMENSTELLINGEN

Pakken wisselende klassensamenstellingen
gunstig of ongunstig uit?
"De resultaten uit het proefschrift laten geen
aantoonbaar verschil zien in de totstandkoming
van pestrelaties tussen scholen die klassen
mengen en scholen die dat niet doen.
Zelfs al waren er aanwijzingen dat nieuwkomers
in combinatieklassen eerder gepest worden, en
kinderen in reguliere klassen vaker gepest
worden door klas- en jaargenoten, wogen deze
factoren niet op tegen andere factoren die pesten
verklaren."
PESTEN IN VRIENDSCHAPSRELATIES

De uitspraak 'soort zoekt soort' is bij velen
wel bekend. Geldt dit ook voor pesters?
"Ik heb gekeken naar reguliere klassen waarin
leerlingen elk jaar met elkaar als groep
samenblijven. Uit onze data kwam naar voren
dat pesters elkaar inderdaad opzoeken en
vriendschappen sluiten. Hiernaast gaan kinderen
over tijd ook meedoen met het pesten van
slachtoffers van hun vrienden. Hiermee komt de
visie van pesten als groepsproces weer naar
voren zoals ze die bij KiVa kennen. Met de
kennis dat er grote kans op besmetting is onder
pesters, kunnen leerkrachten hier rekening mee
houden en preventief ingrijpen. Het is belangrijk
om het onderwerp bespreekbaar te maken.
Op deze manier zou zogenaamde besmetting
tegengehouden kunnen worden onder vrienden
van pesters."

Een vriendje van een
gepest kind, loopt geen
groter risico zelf ook
slachtoffer te worden
van dezelfde pester.
Zoeken slachtoffers van dezelfde pester
elkaar ook op om een vriendschap te
sluiten?
"Nee, kinderen die het slachtoffer van
dezelfde pester zijn, sluiten geen
vriendschappen met elkaar. Deze positie is
voor hen blijkbaar geen reden om een relatie
op te bouwen. Wel kwam er nog een
interessante conclusie uit dit deel van het
onderzoek.
Als een kind namelijk een vriendschap sloot
met een gepest kind, loopt deze in ieder geval
geen groter risico om zelf ook slachtoffer te
worden van dezelfde pester als zijn vriendje.
Het is erg bemoedigend voor kinderen om te
weten dat je best vriendschappen kan sluiten
met gepeste kinderen zonder zelf slachtoffer
te hoeven worden. Dit is iets wat een
leerkracht ook kunnen aanmoedigen, door de
kinderen samen te laten werken en het
bespreekbaar maken in de klas."

VERDEDIGERS

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer
kinderen opkomen voor een gepest kind?
"Hoewel de meeste kinderen pesten afkeuren en
graag slachtoffers willen helpen, blijft het
verdedigen van slachtoffers vaak uit.
Mogelijk omdat kinderen bang zijn zelf
slachtoffer te worden van pesten.
Verdedigen is niet iets dat op zichzelf staat, dat
is net als pesten ook weer afhankelijk van
andere relaties in de klas. Uit de data kwam
namelijk naar voren dat kinderen eerder geneigd
zijn iemand te verdedigen wanneer ze deze
persoon zelf ook leuk vinden, zelfs wanneer er
veel gepest wordt in de klas. Kinderen zijn niet
geneigd slachtoffers te verdedigen die hen niet
leuk vinden. Deze bevindingen bieden
aanknopingspunten voor scholen om pesten
tegen te gaan. Wanneer leerkrachten investeren
in het ontwikkelen van positieve relaties tussen
slachtoffers en mogelijke verdedigers in de klas,
kan pesten tegen worden gegaan. Leerkrachten
kunnen deze kinderen bijvoorbeeld laten
samenwerken of vriendschappen tussen hen
stimuleren. Hierdoor zal de kans groter worden
dat de verdedigers op zullen komen voor het
slachtoffer."

Lees hier de officiële samenvatting van het proefschrift
'De klas voor context als pesten' door Johannes Ashwin Rambaran

