Aan de telefoon: René Veenstra

‘Pesten speelt op alle scholen,
in elke klas’
De ouders van Tim
Ribberink, die zelfmoord
pleegde na jaren gepest te zijn, vroegen
aandacht voor pesten.
René Veenstra is
hoogleraar sociologie
aan de Rijksuniversiteit
Groningen en gespecialiseerd in pesten op school:
“Scholen zouden meer aan
preventie kunnen doen.”
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