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Meer kinderen helper/verdediger

S

Minder kinderen nog slachtoffer

D

Verbeterde assertiviteit

T

Plezier op school

H

Conclusie

In de Sta Sterk trainingsgroepen zaten slachtoffers en buitenstaanders. Buitenstaanders zijn
kinderen die zich afzijdig houden van het pesten en niets doen als er gepest wordt in de klas.
Meer dan een kwart van de kinderen die vóór de Sta Sterk training door hun klasgenoten
werd gezien als buitenstaander, werd vlak na de trainingen door hun klasgenoten gezien
als verdediger van slachtoffers. Ter vergelijking: in de controlegroep gold dat voor een
vijfde. Dit effect werd nog iets groter na enkele maanden. Toen werd ruim een derde van de
buitenstaanders tot de helpers/verdedigers gerekend. In de controlegroep was dat een zesde
op dat moment.
Slechts een derde van de kinderen die voor de trainingen door hun
klasgenoten als slachtoffer werd gezien, werd aan het einde van het
schooljaar door diezelfde klasgenoten nog gezien als slachtoffer. Een vijfde
van de ‘slachtoffers’ werd door hun klasgenoten zelfs gezien als verdediger
van slachtoffers.
De getrainde kinderen lieten aan het einde van het schooljaar een duidelijke verbetering zien in hun
assertiviteit. Dit effect was vlak na de training niet te zien. Blijkbaar heeft dit even tijd nodig om zich
in het gedrag van kinderen te nestelen. Ter vergelijking: in de controlegroepen was de assertiviteit
gelijk gebleven of zelfs licht gezakt. Bij de getrainde kinderen viel nog iets anders op. Zij hadden
meer vertrouwen in hun eigen vermogen om samen met een vriendje of vriendinnetje op pestende
klasgenoten af te stappen en op die manier het pesten te stoppen.
Ten slotte beoordeelden de deelnemers aan de Sta Sterk training aan het eind van het
schooljaar de sfeer in de klas positiever. Ook gingen zij met meer plezier naar school toe.
(ter vergelijking: in de controle groepen was het tegenovergestelde het geval). Tevens lieten de
cijfers zien dat de getrainde kinderen aan het einde van het schooljaar het pestgedrag in de
klas beoordeelden met ‘afgenomen’ en in de controlegroepen met ‘toegenomen’.

Hoewel we op dit moment nog slechts kunnen spreken over ‘voorlopige uitkomsten’
of ‘voorzichtige bevindingen’, zijn het zeker positieve bevindingen. Voor de komende
tijd is het onze taak om de verzamelde data nog verder uit te pluizen en de termen
‘voorlopig’ om te zetten naar ‘definitief’. Daarnaast gaan we in de nabije toekomst
energiek verder om ook de term ‘pilot’ uit te kunnen gummen door een onderzoek
met een veel grotere steekproef te starten.

Plaats

Doelgroep

Tijd

Datum

Trainer

Diever

Ouders, leerkrachten
en belangstellenden

19.30 – 21.30

zie website,
www.odysseetalent.com

Ingrid Bakker –
van der Schuyt

Diever

Ouders + kinderen

10:00 - 16:00

2 november 2013,
open bedrijvendag

Ingrid Bakker –
van der Schuyt

Mijdrecht, www.
ikdenkmesterk.nl

Beroepskrachten

10:00 - 18:00

27 september, zaterdag

Mirelle Valentijn

Mijdrecht, www.
ikdenkmesterk.nl

Beroepskrachten

19:00 - 22:00

2 oktober, dinsdag

Mirelle Valentijn

Ouders +
professionals

19.30-21.30

9 september
dinsdag

Ciska Vriesema

Roosendaal

Plaats

Doelgroep

Tijd

Start op

Trainer

8 - 12 jaar

13:15 - 14:30

6 november
woensdag

Margo Henderson

12 - 15 jaar

19:15 - 20:30

6 november
woensdag

Margo Henderson

Barendrecht

5 - 7 jaar

16:15 - 17:30

23 september
maandag

Lilian Smak Gregoor

Barendrecht

8 - 12 jaar

14:00 - 15:15

25 september
woensdag

Lilian Smak Gregoor

Barendrecht

13 - 15 jaar

15:45 - 17:00

25 september
woensdag

Lilian Smak Gregoor

Diemen

6 - 8 jaar

15:30 - 16:30

3 oktober
donderdag

Jolanda Broex

Diemen

9 - 12 jaar

16:45 - 18:00

3 oktober
donderdag

Jolanda Broex

Halsteren

4 -7 jaar

14:00 - 15:00

4 september
woensdag

Ciska Vriesema

Halsteren

8 - 12 jaar

15:15 - 16:30

4 september
woensdag

Ciska Vriesema

Heiloo

5 - 12 jaar

14:00 - 18:15

4 september
woensdag

Helen Wildeboer

Heiloo

12 - 15 jaar

17:00 - 18:15

5 september
donderdag

Helen Wildeboer

Heiloo

5 - 12 jaar

14:00 - 18:15

27 november
woensdag

Helen Wildeboer

Heiloo

12 - 15 jaar

17:00 - 18:15

28 november
donderdag

Helen Wildeboer

16:15 - 17:30

9 september
maandag

Daniëlle Brinkhuis

16:30 - 17:45

10 september
dinsdag

Daniëlle Brinkhuis

15:45 - 17:00

24 september
dinsdag

Yolanda de Roos

Amsterdam
Amsterdam

Maarsbergen
Maarsbergen
Ridderkerk

10 - 12 jaar
8 - 10 jaar
8 - 12 jaar

Ridderkerk

8 - 12 jaar
follow-up

14:30 - 15:15

24 september
dinsdag

Yolanda de Roos

Ridderkerk

12 - 16 jaar

16:45 - 18:00

31 oktober
donderdag

Yolanda de Roos

Roosendaal

8 - 12 jaar

15:45 - 17:00

17 september
dinsdag

Ciska Vriesema

Roosendaal

4 - 7 jaar

17:00 - 18:00

17 september
dinsdag

Ciska Vriesema

Utrecht,
Leidsche Rijn

8 - 12 jaar

13:00 - 17:00

6 november
woensdag

Inge van Helvert

Utrecht,
Leidsche Rijn

7 - 10 jaar
follow-up

13:00 - 17:00

6 november
woensdag

Inge van Helvert

Wilnis

8 - 12 jaar

14:00 - 15:30

30 oktober
woensdag

Mirelle Valentijn

WIlnis

8 - 12 jaar
follow-up SST

14:00 - 15:30

18,25 september
2 oktober - woe

Mirelle Valentijn

Wilnis

12 - 16 jaar
follow-up SST

16:00 - 17:30

17, 24 september
3 oktober - dins

Mirelle Valentijn

