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Wat is pesten op basis van vooroordelen?
•

Pesten op basis van vooroordelen is een
veelvoorkomend probleem (Salmivalli et al., 2010; Thornberg
et al., 2015)

•

Gedreven op basis van vooroordelen over iemands
daadwerkelijke of waargenomen identiteit (e.g.

etniciteit, religie, fysieke verschijning, seksuele geaardheid; Aboud et
al., 2012)

•

Houdt maatschappelijke vooroordelen/discriminatie
in stand

•

Interventie van omstanders is effectief, maar weinig
grijpen in (Hawkins, 2001)
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Het GATE-BULL project
•

GAmes approach to TEach children about discriminatory
BULLying

•

Gefinancierd door de European Unie (Erasmus+)
–

•

Samenwerkingsverband tussen universiteiten uit Schotland,
Nederland, Slowakije en Griekenland

Doelstellingen
1.

Identificeren van determinanten van pesten op basis van
vooroordelen

2.

Ontwikkelen en evalueren van educatieve game + lesmateriaal
om kans op ingrijpen tijdens pestincidenten op basis van
vooroordelen te vergroten

Het programma
•

Lerarentraining
–

•

Game
–

•

Hoe pesten op basis van vooroordelen te
herkennen en aan te pakken
Dilemmagame

Lesmateriaal
–

Inhoudelijke verdieping op game

Te downloaden via projectpagina:
https://www.ou.nl/web/gate-bull/resources

Lerarentraining

Voorkomen en omgaan met pesten op basis van vooroordelen

Game: Playground Heroes
•

Doel: Bouw samen een schoolplein

•

Samenwerking in diverse groep
–

2 pesters, 3 slachtoffers, 2 beschermers

•

Tijdens spel dilemma’s oplossen

•

Drie sessies/thema’s:

•

–

Moraliteit

–

Autonomie/groepsnormen

–

Eigen-effectiviteit

Sluit 1-op-1 aan met lessenplan
–

Game moet niet als op zichzelf staand geheel
beschouwd worden

Lesmateriaal
•

•

•

•

Les 1: Ga zelf in Andy’s schoenen staan…
–

Concept: Morele ontwrichting

–

Doel: Laat kinderen zich verplaatsen in slachtoffer

Les 2: Loop mee of zeg nee!
–

Concept: Groepsnormen

–

Doel: Bedenk redenen wanneer het goed is om mee te gaan
met groep en wanneer niet

Les 3: Tijd voor toneel!
–

Concept: Vaardigheden aanleren (eigen effectiviteit)

–

Doel: Leer kinderen veilige en effectieve strategieën om pesten
aan te pakken

Let 4: Aanvullende les discriminatie/(on)gelijkheid
–

Doel: Laat zien dat verschillende levensomstandigheden en
sociale barrières kunnen leiden tot sociale uitsluiting en
discriminatie

Evalueren van programma
•

Quasi-experimenteel onderzoek
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Hypothesen
Kinderen in de interventiegroep zullen na het volgen van het programma een:
1.

…hogere intentie om te helpen…

2.

…lagere morele ontwrichting…

3.

…hoger zelfvertrouwen om te helpen…

4.

…hogere attitude en lagere angst…

5.

…hogere waargenomen groepsnorm om te helpen…

m.b.t. (pestincidenten bij) etnische minderheden en kinderen met overgewicht

Hoe zag de onderzoeksgroep eruit?
Concept

Range

Controle

Interventie

p

Geslacht (% jongen)

-

54.2%

51.6%

n.s.

Groepsstatus (% min)

-

50%

52.5%

n.s.

Getuige pesten

1-5

2.03

1.98

n.s.

Geholpen

1-5

1.94

2.23

n.s.

Intentie om te helpen

1-5

3.69

3.91

n.s.

Zelfvertrouwen

1-5

3.25

3.47

n.s.

Morele ontwrichting

1-5

1.73

1.46

.009

Groepsnorm

1-5

3.06

3.34

n.s.

Intergroep angst

1-5

1.55 – 1.73

1.40 – 1.53

n.s.

Attitude

1-5

3.40 – 3.90

3.35 – 3.81

n.s.

Samenvatting resultaten
•

•

Geen effect op:
–

Intentie om te verdedigen

–

Morele ontwrichting

(Deels) effecten op
–

Vertrouwen om in te grijpen (alleen minderheidsgroep)

–

Vermindering angst (meerderheidsgroep jegens Moslim kinderen)

–

Attitude (jegens Roma kinderen en blanke kinderen)

–

Waargenomen groepsnorm

Resultaten interviews
•

Evaluatie-interviews met 8 leraren
–

Interventie over algeheel erg positief beoordeeld

–

Online lerarentraining zinvol, maar soms moeilijk

–

Game leuk en past bij leeftijd

–

•

Vaak wel al duidelijk welk antwoord hoogste score oplevert (maar is niet doelstelling van game)

•

Problemen met compatibiliteit (werkt alleen op Windows computers)

Groepsactiviteiten leuk om te doen en haalbaar
•

–

Brengt discussie over vooroordelen/discriminatie op gang

Gehele programma past goed bij bestaande programma’s/protocollen

Conclusies en implicaties
•

Kortdurend programma kan bijdrage aan sociale ontwikkeling van kinderen

•

Interventie zeer positief beoordeeld door docenten

•

Kleine effecten, maar dat maakt ze niet onbelangrijk

•

–

Over algemeen al positieve scores binnen groepen

–

Onderzoeksgroep relatief klein

–

Werkt mogelijk alleen op gemengde scholen (intergroepcontact noodzakelijk)

Blijven investeren in thema’s gelijkheid/vooroordelen/discriminatie

Conclusies en implicaties
•

Relatief makkelijk te implementeren, past binnen bestaande programma’s en
protocollen

•

Uniek dat pesten op basis van vooroordelen op expliciete maar toegankelijke
manier besproken wordt

•

Programma is gratis te gebruiken
–

Vermelding van Open Universiteit in rapporten en presentaties zeer gewenst

–

Downloaden via www.ou.nl/web/gate-bull/resources
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