
       

Wilt u ons helpen pestgedrag op school tegen te gaan? 
Doe dan mee aan dit unieke onderzoek!

Vriendschappen en pesten  
op de basisschool

Antwoordkaart
LET OP alléén deze kaart aan de leerkracht teruggeven als u GEEN toestemming geeft voor 

deelname van uw kind aan het onderzoek.

Ik geef GEEN toestemming voor deelname aan het pestonderzoek van de volgende 
persoon/personen:

Naam kind(eren):

School:

Klas:

Deelnemer Generation R:  ja / nee   (omcirkelen wat van toepassing is)

Handtekening

Geef deze antwoordkaart terug aan de leerkracht.



Contactgegevens
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met  
Marina Verlinden, coördinator pestonderzoek, tel: 010-7043405, email: m.verlinden@erasmusmc.nl.

Colofon  
Uitgave Generation R Redactie Elise van der Moolen en Marina Verlinden Vormgeving  Beelders Drukkerij 3L Drukkerij

Vertrouwelijkheid van de gegevens   
Met de persoonsgegevens van de kinderen die worden verzameld gedurende het onderzoek, 
wordt zorgvuldig omgegaan. De informatie wordt anoniem verwerkt en het beeldmateriaal 
wordt aan het einde van het schoolbezoek verwijderd. 

Goedgekeurd
Dit onderzoek is goedgekeurd door de  
Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC)  
van het academische ziekenhuis Erasmus MC.

Samenwerking
Dit is een  onderzoek van het Erasmus MC Sophia 
Kinderziekenhuis en Generation R, in samen-
werking met de GGD Rotterdam-Rijnmond, over 
pestgedrag op basisscholen in Rotterdam.



Wat houdt het onderzoek in?
De kinderen doen een computerspel waarbij 

ze vragen moeten beantwoorden over hun 

relaties met klasgenoten. Kinderen kunnen 

bijvoorbeeld aangeven of zij gepest worden 

en zo ja door wie. Dit kunnen zij doen door 

de foto’s van hun klasgenoten aan te klikken. 

De foto’s worden aan het begin van de dag 

gemaakt en worden alleen gebruikt voor het 

computerspel. Er wordt zorgvuldig met 
de gegevens van de kinderen omgegaan. 

Daarom worden alle foto’s van de kinderen 

aan het eind van het schoolbezoek verwijderd. 

Het spel duurt ongeveer 10 minuten. 

 

 

Basisschool
De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Voor sommige kinderen kan het 

echter minder leuk zijn omdat zij gepest worden. Pesten op school is een serieus probleem 

waar veel kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, zich zorgen over maken. Pesten begint 

vaak al op jonge leeftijd en kan ernstige gevolgen hebben voor het kind. 

Daarom is het belangrijk om hier al aan het begin van de basisschool onderzoek naar te doen. 

Als we het pestgedrag goed in kaart brengen, kunnen we het ook beter tegengaan.  

Dit onderzoek vindt plaats op verschillende basisscholen in Rotterdam.

Voor meer informatie kijk op  
www.pestenopbasisscholen.nl  
of  www.generationr.nl

Wat is pesten?
Pesten is een vorm van agressie binnen 

een groep. Het gebeurt met opzet en meer 

dan één keer. Kinderen die gepest worden, 

vinden het vaak moeilijk om zichzelf te 

verdedigen. Pesten kan op veel manieren 

gebeuren: lichamelijk, verbaal (uitschelden), 

iemand buiten de groep sluiten en spullen 

kapot maken of afpakken.  

Voor meer informatie kijk op  
www.pestenopbasisscholen.nl of   
www.generationr.nl

Stop pesten!
Bijzonder aan dit project is dat de leerkracht een samenvatting krijgt van de 

belangrijkste bevindingen. Er staat bijvoorbeeld in of er wordt gepest in de klas  

en zo ja, hoeveel. Ook krijgt de leerkracht tips van de onderzoekers van Generation R 

om het pesten tegen te gaan. Het team Gezonde School van de GGD Rotterdam-

Rijnmond kan de school adviseren over een structurele aanpak van pestproblemen.  

Als u als ouder meer wilt weten over de bevindingen van het onderzoek in de klas van 

uw kind, kunt u contact opnemen met de leerkracht.

De leraar krijgt tips om het pesten tegen te gaan.

Belangrijk
Het is van belang dat uw kind meedoet aan het onderzoek om pestgedrag tegen 
te gaan. Als u mee wilt werken aan dit onderzoek hoeft u niets te doen. Als u geen 
bezwaar maakt, gaan we ervan uit dat u toestemming geeft voor deelname van uw 
kind aan het onderzoek.

Een demoversie van het 
computerspel kunt u bekijken op: 
www.pestenopbasisscholen.nl


