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Lessen in ‘geluk’dienen
als remedie tegenpesten

Van onze verslaggeefster
Nina Schuyfel

bussum ‘Je kuntpestenproberenaf
te leren. Of je kunt je afvragen: wat
heeft ieder individueel kind nodig
om in beweging te komen?’ Coach
Anke Appel–Den Boer heeft een dui-
delijke opvattingoverde aanpak van
pesten. Ze is mede-oprichter van De
Gelukskoffer, een lessenpakket
waarin basisschoolleerlingen op
zoek gaan naar geluk. ‘We zien niet
een dader of een slachtoffer, maar
een kind. Dat is een verschil met el-
ders inNederland.’

Vanavond begint op RTL 5 de serie
Project P: StopHet Pesten, waarin scho-
lierenmet een verborgen camera re-
gistreren hoe zij worden gepest. Het
programmariepdeafgelopenweken
veel vragen op. In hoeverre helpt het
om pesters met stiekem gemaakte
filmopnamen te confronteren met
hun gedrag? Werkt dat niet alleen
maar meer pesterijen in de hand?
Het Rotterdamse Einstein Lyceum

spande een kort geding aan om een
van de uitzendingen te voorkomen;
die zaak dient 12mei voor de rechter
in Lelystad.
Niet alleen RTL experimenteert

met anti-pestmethodes, scholen zelf
doen dat ook. De Koningin Emma-
school in Bussum is een van de 200
scholenwaar kinderende lessen van
De Gelukskoffer volgen. Ze leren on-
der meer hoe ze met ‘positieve ge-
dachten’ invloedkunnenuitoefenen
op hun gevoel. Volgens Appel-den
Boer ban je daarmee het pesten van-
zelf uit: ‘Eenkinddatpest is vaakheel
ongelukkig. Als je zorgt dat hij beter
in zijn vel zit, zal hij minder pestge-
drag vertonen.’

In de klas hebben de 29 leerlingen
van groep 7 hun eigen gelukskoffer
versierd. De 10-jarige Vera heeft die
van haar beplaktmet foto’s van haar
familie. ‘Ik houd erg vanmijn vader,
moeder en zusjes. Zij makenmij ge-
lukkig.’

Suze (11) wijst op foto’s van vakan-
ties inMiami en Frankrijk. En Sophie
(11) heeft een plaatje van Starbucks.
‘Daar word ik blij van.’ De Gooische
meidendragenalledrie een rozebril.
Uit de stereo klinkt het liedje Happy
van Pharrell.

Degelukslessenzijn volgensAppel-
denBoerniet alleen eengoedeoplos-
sing voor pestgedrag. Nederlandse
kinderenmogendan totdegelukkig-
ste ter wereld behoren, in de puber-
teit volgt vaak eendip. Endiedipkan
volgens Appel-den Boer voorkomen
worden, als kinderen zich op jonge

leeftijd al bewust worden van de
‘kracht van hun gedachten’.

Het programmavanDeGelukskof-
fer is gebaseerd op de leer van de po-
sitieve psychologie en dingt mee
naar de erkenning van het Neder-
lands Jeugd Instituut (NJI), dat in op-
dracht van staatssecretaris Sander
Dekker (Onderwijs) en Kinderom-
budsmanMarc Dullaert 61 anti-pest-
programma’s beoordeelt. Volgende
maandmaakthetministerie bekend
welkemethodes het best zijn onder-
bouwd.

Op de website wordt het pro-
gramma gepromoot als een ‘bewe-
zen methode’. Ruut Veenhoven, ge-
luksprofessor aan de Erasmus Uni-
versiteit, plaatstdaar vraagtekensbij.

De Universiteit van Leiden voerde in
de vormvaneenmasterscriptie twee
onderzoeken uit naar de geluksles-
sen, maar in beide gevallen werd er
geeneffect opgelukaangetoond.Dat
kan komen omdat De Gelukskoffer
niet zoveeluithaalt,maarook ‘omdat
de aantallen te kleinwaren, de inter-
ventie te kort en de follow-up niet
lang genoeg’, aldus de hoogleraar.

Veenhoven, die betrokken was bij
deontwikkelingvandegelukslessen,
onderschrijftwelhetbelangvanaan-
dacht voor het geluk van kinderen.
‘Gelukkige kinderenwordenminder
snel ziek enzullenmisschienminder
pesten.’ Maar omecht te bewijzen of
hetwerkt, is volgensdegeluksprofes-
sor grootschaliger onderzoeknodig.
De leerlingenvandeKoningin Em-

maschool hebben de afgelopen we-
kenal veel geleerd. ‘Je gaat positiever
naar het leven kijken’, zegt Vera (10).
Ze geeft een voorbeeld: ‘Als de juf
vraagt of je na school even bij haar
komt, kun jedenken: o jee,watheb ik
nouweergedaan.Maar je kunt erook
vanuit gaan dat je een compliment
krijgt. Dan voel je je beter.’

MariekeBroks, lerares vangroep 7,
merkt dat degelukslessende sfeer in
haar klas hebben verbeterd. De leer-
lingenmoesten vorige week briefjes
metgoedeeigenschappenaanelkaar
geven. Suze kreeg bijvoorbeeld ‘be-
scheiden’, Marnix kreeg ‘aardig’.
Broks: ‘De kinderen weten zelf hoe
het voelt omeen compliment te krij-
gen, daardoor zijn ze aardiger voor
anderen.’

Geluksles voor kinderen op de Koningin Emmaschool in Bussum. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Reportage
Pesten op school

VanavondbegintRTLmet
ProjectP, overpestenop
scholen. Intussenwordt
volopgeëxperimenteerd
omongewenstgedragvan
kinderentegentegaan.

Pestenop
schoolplein
wordtheel
verschillend
aangepakt

Vier vragen over
Pesten op school

Gepeste leerlingenzijnzo
wanhopigdat zenaareen
tv-programmastappen.
Doenscholengenoeg
tegenpestenen ishun
aanpakwelde juiste?

Hoeveel kinderen worden
gepest?

Ercirculerenverschillendecijfers. In
hetgrootschalige internationale
HBSC-onderzoeknaardegezondheid
vankinderen (inNederlanduitge-
voerddooronderanderhetTrimbos-
instituut) zegt 10procentvandeNe-
derlandsebasisschoolleerlingenen6
procentvande leerlingen inhet
voortgezetonderwijsdeafgelopen
maandentezijngepest.

Doen scholen niets tegen
pesten?

‘We zien dat scholen,met de beste
bedoelingen, vaakmaarwat doen
als het ompesten gaat’, zei staatsse-
cretaris Sander Dekker vanOnder-
wijs vorig jaar. ‘Er gaat veel energie
verlorenmet pestaanpakkenwaar-
van zeer de vraag is of ze nut heb-
ben.’ Vanaf 2015moeten scholen
daarompesten actief tegengaan
met een anti-pestprogrammawaar-
van de effectiviteit is bewezen.

Om wat voor programma’s gaat
het?

Verschillende scholenproberenmo-
menteel op verschillendemanieren
het pesten tegen te gaan. Er bestaan
methodesmetnamenals Alles Kidz,
KiVa, Lessen inGeluk,M5, Positive Ac-
tion enPrima. Somsgaat het daarbij
omeeneenmalige cursus of een se-
rie lessen, somsomeen langdurig
programma.De enemethodebe-
trekt dehele school erbij, de andere
richt zichop een enkele groep: de
slachtoffers krijgenweerbaarheids-
trainingenof dedaderswordenhard
aangepakt, zoals inhet televisiepro-
gramma Project P.

En veel van die programma’s
werken dus niet?

Daar lijkt het op. In ieder geval ram-
melt vaak het bewijs dat ze effectief
zijn.Momenteel neemt het Neder-
lands Jeugdinstituut in opdracht
van de staatssecretaris en de Kinder-
ombudsman 61 anti-pestprogram-
ma’s onder de loep. Een commissie
van pestexperts kijkt daarbij naar
de theoriewaarop demethodes zijn
gebaseerd en naar dewerkzaam-
heid: wordt er ook echtminder ge-
pest op de scholen die zo’nmethode
gebruiken? Volgendemaand pre-
senteert hetministerie vanOnder-
wijs een lijstmetmethodes die
‘bewezen effectief’ zijn. Daaruit
kunnen scholen kiezen.Maar of
pesten daarmee ookwordt uitge-
bannen?Dat hangt af van hoe scho-
len die bewezen effectievemetho-
des inzetten.

Rik Kuiper
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