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Voorwoord 

Het Da Vinci College is een interconfessionele school voor havo, vwo en tto en telt 1033 leerlingen. 
De missie van het Da Vinci College is het aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling en zijn talenten met een 
onderscheidend programma, dat leidt tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. Daarbinnen is een 
leeromgeving die aansprekend is en die de leerling helpt op eigen benen te staan, van cruciaal belang. Conform 
het schoolconcept, waar op dit moment met het voltallige docententeam vorm gegeven wordt aan adaptief 
onderwijs, staan hierbij de relatie, de autonomie en de competentie centraal. 
Het Da Vinci College stelt zich ten doel de school te zijn “waar je wordt gezien”. 
Elke leerling heeft het recht zich gehoord en veilig te voelen. 
 
Vanuit onze interconfessionaliteit heeft de identiteitscommissie in 2011 een visiedocument opgesteld waarin 
vier kernwaarden zijn samengebracht; 
Geborgenheid; Zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving; Vertrouwen in zelfontplooiing en De kunst van het 
leren. 
De laatste waarde, de kunst van het leren, kan alleen maar tot uiting gebracht worden in een veilige omgeving 
en is dus niet los te zien van de andere kernwaarden. 
 
Vanuit bovenstaande waarden en het belang dat het Da Vinci hecht aan de relatie met elkaar, is dit 
pestprotocol een nogal omvangrijk document geworden omdat er buiten de gedragscodes en regels, ook 
uitvoerig wordt ingegaan op ontstaan van pestgedrag en het voorkomen ervan. 
   
Iedereen die werkzaam is op het Da Vinci College (en in het bijzonder de mentoren), zullen in dit protocol een 
belangrijke rol hebben in het handhaven en borgen van dit veilige leer- en leefklimaat waarin respect en zorg 
voor elkaar hebben, centraal staan. 
Dit doen ze curatief door actief te signaleren en te remediëren en preventief door invulling te geven aan de 
mentorlessen op het gebeid van pesten en andere vormen van geweld. 
Tevens worden er handvatten geboden in het begeleiden van de groepsvorming. 
Dit laatste als preventieve maatregel omdat in een positief gevormd groep, meer veiligheid en minder 
pestincidenten voorkomen. 
 
Ook worden er in dit protocol handvatten en richtlijnen geboden voor individuele begeleiding van zowel de 
dader als het slachtoffer. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de vorm van het voeren van verschillende vormen van gesprekken, en 
het opleggen van pedagogische sancties door middel van het herstellen van de veroorzaakte schade, door de 
dader. 
Verder wordt er uitvoerig ingegaan op het informeren en betrekken van ouders bij pestgedrag en wordt er een 
aanzet gegeven tot continuïteit. 
 
In een studiemiddag voor docenten zullen bovenstaande aspecten aan de orde komen en zal er middels 
workshops handvatten geboden worden hoe dit protocol uit te voeren. 
Daarbij zullen de gedragscodes en regels door iedereen gedragen moeten worden. 
Het gezamenlijk naleven van dit protocol zal er toe bijdragen het veilige klimaat dat het da Vinci College 
kenmerkt en nastreeft, verder te versterken.  
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Inleiding 
 
Pesten is een veelvoorkomend fenomeen dat plaatsvindt bij kinderen van alle leeftijden. 
In iedere klas van het voortgezet onderwijs worden wel één of twee leerlingen regelmatig de 
dupe van ernstige pesterijen, ernstig in de zin van dat zij hun schooltijd als een hel gaan 
ervaren. Het leven op school is voor deze leerlingen dan ook één grote ellende: dag in dag uit 
zitten zij met angst in de klas en proberen zij zich als het ware onzichtbaar te maken. 
 
Pesten is een onderwerp waaraan de laatste jaren door hulpverleners, onderwijskundige en 
anderen die werkzaam zijn in het onderwijs veel aandacht wordt besteed. Ook in de media 
krijgt het onderwerp veel aandacht. 
Bij velen groeit de overtuiging dat er iets moet worden gedaan aan de eeuwige vernederingen 
van slachtoffers van deze vorm van geweldpleging.  Een kind is tenslotte verplicht om in zijn 
jeugd een groot deel van zijn tijd op school door te brengen en heeft derhalve het recht op een 
plezierige schooltijd. 
Ten opzichte van het kind én de ouders dragen wij als volwassenen de verantwoordelijkheid 
dat het zich veilig voelt, zowel op school als op de weg erheen en terug naar huis. 
Bij velen is er de bereidheid op te treden, maar vaak ontbreken handvatten of een eenduidige 
preventieve en curatieve aanpak binnen de school. Iedereen probeert het op zijn manier, wat 
soms - tot hun grote spijt - nog voor grotere problemen zorgt. 
 
Om deze vorm van geweld op school effectief aan te pakken, moet aan drie voorwaarden 
worden voldaan, t.w.: 

1. Beschikken over een verklaringsmodel van geweld, in termen van oorzaken, gevolgen en 
                mogelijke curatieve en preventieve oplossingen. 

2. De noodzaak weet te hebben van de wetmatigheden die bij geweld 
                optreden. (De partijen en psychologische mechanismen). 

3. Geweld  moet structureel en niet via adhoc maatregelen of een 
                 incidentenbeleid worden aangepakt. 
 
De in dit Pestprotocol  gehanteerd verklaringsmodel voor geweld richt zich op de 
onderlinge relaties tussen een groot aantal factoren die geweld kunnen verklaren. 
Daarnaast is er bij geweld altijd spaken van een aantal wetmatigheden die, wanneer ze niet 
worden onderkend, het geweld, dus het pesten, laten voortbestaan. 
 
Verder gaat dit pestprotocol uit van de vijfsporenaanpak. 
Dit betekent dat alle partijen die bij het pesten betrokken zijn, hulp geboden wordt. 
De vijfpartijen zijn: 
Het slachtoffer, de dader, de zwijgende middengroep, de leerkrachten en de ouders. 
Hulp aan het slachtoffer, d.m.v. diverse vormen van begeleiding; 
Hulp aan de pester d.m.v. diverse vormen van begeleiding en pedagogische straffen. 
Hulp aan de zwijgende middengroep, in de vorm van het mobiliseren van deze groep, d.m.v. 
diverse activiteiten; 
Hulp aan de leerkrachten in de vorm achtergrond informatie over het verschijnsel, zoals 
signalen, oorzaken, gevolgen voor zowel slachtoffer als pester en concrete (curatieve en 
preventieve) aanpakmogelijkheden. 
Hulp aan de ouders, in de vorm van achtergrondinformatie en adviezen. 
Curatieve en preventieve oplossingen worden geschetst voor concrete aanpak van 
pesten binnen de school. 
De structurele aanpak bestaat uit het signaleren, plan opzetten en uitvoeren  en evalueren. 
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Doelstellingen op korte en lange termijn 
Op korte termijn is dat het ontwikkelen van een strategie die pesten op school onmiddellijk 
een halt toeroept. Hierbij wordt ingegaan op factoren die direct in relatie staan tot het pesten. 
De lange termijn strategie is er op gericht in te grijpen op zowel achtergrondfactoren bij 
pestkoppen en gepeste leerlingen, als factoren die bijdrage tot de integratie van een strategie 
tegen pesten in het schoolwerkplan. 
 
Doelstellingen op korte termijn: 
- Het informeren en sensibiliseren* van leerlingen, leerkrachten en overig schoolpersoneel, evenals  
  ouders. 
- Het signaleren* van pesten aanmoedigen. Hiermee wordt bedoeld: het melden van pesterijen en  
  van (sterke) vermoedens van pesten. 
- Het expliciteren van een regelgeving rond pesten op school. Een gedragscode wordt ontwikkeld. 
- Het inoefenen van vaardigheden om het pesten onmiddellijk te stoppen en de gepeste leerling 
  terzijde te staan. 
 
Doelstellingen op lange termijn: 
- Het integreren van de gedragscode tegen het pesten in het schoolwerkplan. Dit betekent 
  dat op geregelde tijdstippen aan de stelling van de school "pesten wordt op deze niet 
  getolereerd’ door acties wordt herinnerd. 
- Het continueren van maatregelen om gelegenheden tot pesten te voorkomen. 
- Het ontwikkelen van klassenregels waardoor het niet tolereren van pesten deel gaat uitmaken 
  van de werking binnen de klas. Dit omvat onder meer het bevorderen van empathie d.m.v. 
  het blijvend instaleren van methodieken zoals lesbrieven, films, rollenspellen en andere 
  activerende en coöperatieve werkvormen, diverse van deze methodieken zijn 
  vakoverstijgend inzetbaar. 
- Het bevorderen van oplossen van pestincidenten door de leerlingen zelf o.a. door het 
  opzetten van een vertrouwensgroep door leerlingen (peer-mediation), het opvolgen van 
  de herstelcontracten die pestkoppen onderschrijven, zodat het tonen van waardering voor dit 
  regelvolgend gedrag mogelijk wordt. 
- Het ontwikkelen van een strategie om het gedrag van pestkoppen beter te leren begrijpen 
  (functie-analyse) en zodoende tot een indicatiestelling voor interventie te komen. Bv. in 
  welke mate spelen gebrek aan zelfcontrole, agressieve eigenschappen, sociale vaardigheids      
  tekorten of omgevingsfactoren een rol in het agressieve gedrag.  
  Zal er worden gekozen voor zelfcontrole strategieën, voor sociale vaardigheid training, voor    
  aansluitend beïnvloeding van de opvoedingsvaardigheden van de ouders, ...? 
- Het ontwikkelen van een strategie om het gedrag van gepeste kinderen beter te leren 
  Begrijpen (functie-analyse) en zodoende tot een indicatiestelling voor interventie te komen. 
  Bv. in welke mate spelen sociale vaardigheid tekorten een rol, welke beïnvloeding van het 
  opvoedingsgedrag van ouders kan nuttig en nodig zijn, ...? 
 
* Sensibiliseren:  Dit is het verhogen van de betrokkenheid van kinderen en volwassenen, 
   zodat pesten niet wordt afgewimpeld als algemeen gegeven. 
   Sensibiliseren beïnvloedt het schoolklimaat en de schoolcultuur en vormt de eerste stap om 
   die te wijzigen. 
* Signaleren : Dit is het melden van pestgevallen zodat pesten niet onbesproken voorbij 
   gaat en erger wordt voorkomen. 
   Ook een vermoeden van pesten kan worden gesignaleerd. 
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Studiedagen/ workshop voor alle medewerkers 
 
Het informeren en sensibiliseren van leerkrachten en overig personeel vindt o.a. plaats d.m.v. 
een (tweetal) workshops of studiemiddagen. 
In het eerste deel van de workshop wordt ingegaan op achtergrondinformatie en op curatieve 
en preventieve aanpakmogelijkheden op schoolniveau.  
In het tweede deel van de workshop worden de preventieve en curatieve 
aanpak mogelijkheden behandeld op klassen- en individueel niveau.  
 
In het eerste deel wordt men op de hoogte gebracht van: 
-   Het verschil tussen pesten en plagen, o.a. d.m.v. het bespreken van een aantal casussen. 
-   De omvang van pesten tussen leerlingen onderling. 
-   De partijen en psychologische mechanismen en attituden, waarvan bij deze vorm van 
    machtsmisbruik sprake is. 
-  Vanuit groepsdynamisch oogpunt wordt ingegaan op fasen in groepsvorming, wat er mis 
    kan gaan en wat daar de gevolgen van kunnen zijn, gerelateerd aan pestgedrag. Verder 
    wordt aangegeven hoe je als leerkracht kunt interveniëren, om deze groepsvorming zo 
    goed mogelijk te laten verlopen. 
-   Achtergrondinformatie over het verschijnsel, zoals signalen, oorzaken, gevolgen (voor  zowel slachtoffer als    
    dader) (er kan een video worden vertoont waarin slachtoffers 
    vertellen welke gevolgen pesten voor ze heeft (gehad). 
-   Opzetten van gedragscodes/regels t.a.v. pesten en opnemen in het schoolwerkplan. 
-  Opzetten van een klachtenprocedure (a.d.h.v. een standaard klachtenprocedure wordt 
   er een school gebonden klachtenprocedure opgezet op het gebied van pesten). 
-  Opzetten van een taakomschrijving van de "peer-mediators"  ofwel de "vertrouwensleerlingen"  
    door de vertrouwenspersonen. Deze vertrouwensleerlingen zullen later vele taken kunnen overnemen. 
-   Komen tot overeenstemming in aanpak van pestgedrag en beleidsafspraken t.a.v. het  schoolklimaat. 
 
Tweede deel workshop: 
In het eerste deel van de workshop wordt ingegaan op curatieve en preventieve 
aanpakmogelijkheden op schoolniveau, deze is voor alle medewerkers. 
In het tweede gedeelte wordt de aanpak behandeld op zowel klassen-, als zowel individueel niveau. ( voor 
leerkrachten en mentoren). Dit gedeelte kan ook later in een teamoverleg moment. 
Een preventieve aanpak op klassenniveau bestaat o.m. uit het behandelen van het onderwerp 
waarna door de leerlingen zelf de klassenregels worden vastgesteld. 
Het onderwerp wordt behandeld d.m.v. diverse activiteiten en werkvormen, die tot doel 
hebben attituden te veranderen, o.a. door het empathisch vermogen van de leerlingen te vergroten  
en de sociale competentie te versterken en de leerlingen uit te rusten met vaardigheden die er toe  
kunnen bijdragen om pesten te voorkomen of wanneer nodig, te stoppen. 
 
In deze studiemiddag of workshops wordt geoefend met diverse methodieken, als ook het rollenspel en andere 
activerende en coöperatieve werkvormen. 
Er worden pedagogisch- didactische tips gegeven hoe je deze werkvormen kunt begeleiden 
De curatieve vormen van aanpak, te weten de confronterende en de niet-confronterende methode, 
worden toegelicht aan de hand van een tweetal casussen. 
 
Op het individuele niveau wordt informatie versterkt over hulp aan het slachtoffer als zowel 
hulp aan de dader. Ingegaan wordt op de diverse gespreksvormen en technieken en wanneer 
deze plaats moeten vinden. 
Hulp aan het slachtoffer wordt gegeven d.m.v. incidentgesprekken, ondersteunende 
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gesprekken en begeleidende of hulpverlenende gesprekken. Hierbij dienen een aantal casussen als 
uitgangspunt om tot de keuze van gespreksvorm te komen. 
Ook wordt gekeken wanneer het nodig is hulp in te roepen van een vertrouwenspersoon. 
 
Hulp aan de dader d.m.v. diverse gespreksvormen, t.w. incidentgesprekken, het 
herstelgesprek met de daarbij horende pedagogische straffen d.m.v. 
herstelcontracten en begeleidende of hulpverlenende gesprekken. 
Wanneer vastgelegd in het schoolbeleid, kan de dader verplicht worden tot het volgen van een 
SOVA training of agressie-reductie training. 
Tijdens deze workshop worden bovenstaande gespreksvormen verduidelijkt en toegelicht en 
worden de diverse pedagogische straffen besproken en behandeld. 
Als slot wordt er tijdens deze workshop gekeken wat de beste manier is om ouders te 
mobiliseren. Te denken is aan schriftelijk informeren, klassenavond, ouderavond, individuele 
gesprekken met ouders van slachtoffers en pestkoppen, of andere vormen. 
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Achtergrondinformatie 
 
Het verschil tussen pesten en plagen: 
Een definitie van pesten luidt als volgt: "Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische 
en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meerdere 
klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen." 
Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen duidelijk aangegeven. Bij plagen is 
spraken van incidenten. Een leerling zegt iets, de ander zegt iets terug en het is dan meestal 
afgelopen. Pesten daarentegen gebeurt systematisch: een aantal keren per week of vaker. 
Hiermee hangt het verschil in macht samen. Bij plagen is sprake van een gelijke en bij pesten 
van een ongelijke machtsverhouding. Bij plagen hebben de partijen een gelijke of bijna 
gelijke macht. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Daar is de een de winnaar (pester) en 
de ander de verliezer (het slachtoffer). 
In de derde plaats loopt het slachtoffer bij plagen geen blijvende psychische en/of fysieke 
schade op. Plagen en geplaagd worden is niet slecht voor de ontwikkeling van het kind. Het 
leert  voor zichzelf op te komen, alert te reageren. Bij pesten is dit niet het geval. Gepest 
worden heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer.  
En dit is meteen het vierde verschil. Bij plagen is het lijdend voorwerp nog in staat of wordt in 
staat geacht zich te verweren. Bij pesten echter niet. Als het slachtoffer dit doet, kan het voor 
de pestkop een reden zijn het nog harder aan te pakken. 
 
Pesten is een universeel verschijnsel: overal ter wereld worden kinderen dagelijks het 
slachtoffer van pesterijen. Dat pesten veel voorkomt blijkt uit de cijfers. Uit onderzoek is 
gebleken dat op de Nederlandse basisscholen één op de vier a vijf leerlingen gepest wordt. In 
het voortgezet onderwijs liggen de cijfers weliswaar wat lager (in een klas met 30 leerlingen 
worden gemiddeld twee leerlingen gepest) maar het aantal leerlingen dat bij pesterijen 
betrokken is ligt echter aanzienlijk hoger dan in het basisonderwijs. Ook is gebleken dat 85% 
van het pesten in en om de school plaatsvindt en op weg van en naar school. 
Voor het basisonderwijs komt het aantal kinderen wat gepest wordt neer op zo’n 445.778 
kinderen. In het voortgezet onderwijs op zo’n 65.750 kinderen. 
In het voortgezet onderwijs worden weliswaar minder kinderen gepest, maar er zijn meer 
leerlingen bij betrokken (85%) 
Pesten gebeurt meestal door kinderen uit dezelfde klas of groep, 
In 80% van de gevallen grijpt de leerkracht - volgens het oordeel van de kinderen - niet in. In 
het voortgezet onderwijs is dit percentage 98%. 
Leerlingen in het basisonderwijs vertellen het in 83% van de gevallen niet aan de leerkracht 
dat ze worden gepest. In het voortgezet onderwijs in 97% van de gevallen. 
Leerlingen in het basisonderwijs vertellen het in 64% van de gevallen niet aan hun ouders. In 
het voortgezet onderwijs is dit 90%. 
 
Daarnaast leverde het onderzoek ook gegevens t.a.v. de pesters; 
Het aantal kinderen dat in het basisonderwijs zelf regelmatig of vaker pest is 326.5880. In het 
voortgezet onderwijs zijn deze gegevens  184.638. 
Ook t.a.v. het pesten zelf spreken de leerkracht basisonderwijs en de ouders van een leerling 
van de basisschool, vaker met de leerling dan in het voortgezet onderwijs het geval is. 
40% van de leerlingen in het basisonderwijs stelt dat zes of meer leerlingen tijdens het schooljaar 
meedoen met het treiteren van andere kinderen. In het voortgezet onderwijs is dit 33%. 
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Ook t.a.v. de middengroep zijn cijfers uit onderzoek naar voren gekomen: 
In het basis onderwijs zegt 45% het vervelend te vinden getuigen te zijn van pesten. 
In het voortgezet onderwijs is dit 41% 
52% van de basisschool kinderen zegt pestkoppen niet te kunnen uitstaan. 
47% van de leerlingen uit het voortgezet onderwijs vindt dit ook. 
20% van de leerlingen uit zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs  zegt mee te doen met pesten 
wanneer ze de leerling die gepest wordt niet aardig vinden. 
62% van de basisschool leerlingen en 39% van de voortgezet onderwijs leerlingen probeert  er tussen te komen 
wanneer ze pesten opmerken. 
25% van de basisschool leerlingen en 40% van de voortgezet onderwijs leerlingen doen niets, maar willen wel 
helpen als ze weten hoe. 
13,5% van de basisschool leerlingen wil niets met het pesten te maken hebben. In het voortgezet onderwijs is 
dit 21% 
Uit deze gegevens is op te maken dat pesten op school geen verwaarloosbaar probleem is. 
Grote aantallen leerlingen pesten of worden gepest. Zondebokken vertellen het vaak niet aan 
ouders of leerkrachten. Weinig leerkrachten grijpen in, als ze het al zien, of praten met het 
slachtoffer. Dit allemaal ten nadelen van het gepeste kind, de rest van de klas en pester, 
Doordat er vaak niet wordt ingegrepen , wordt het gevoel van slachtoffers minderwaardig te 
zijn, nog meer bevestigd. 
 
Hoe uit zich pestgedrag? 
l) verbaal: schelden, bijnamen geven, dreigen, spotten, naroepen, uitlachen, belachelijk 
   maken; 
2) fysiek: stukmaken, afpakken en verstoppen van bezittingen, duwen, trekken, schoppen, 
    slaan, viezigheid op het slachtoffer smeren, vastbinden, opsluiten, .... 
3) uitsluiten, negeren. Dit is een vorm van geestelijke mishandeling die in geen geval over 
    het hoofd mag werden gezien, aangezien ze voor buitenstaanders (bv leerkrachten) niet 
    onmiddellijk waarneembaar zijn. 
4) Digitaal pesten; uitschelden, opjutten en bedreigen via sms, twitter, facebook etc. 
    ( voor extra informatie over digitaal pesten; zie bijlage 3) 
 
Als wij preventief willen kunnen optreden ten aanzien van het pestprobleem, moet er zicht 
zijn op de processen die meespelen bij het tot stand komen van pestgedrag. 
De eerste voorwaarde om geweld op school effectief aan te pakken, is beschikken over een 
verklaringsmodel van geweld (zie schema blz. 10). 
 
Het in dit pestprotocol gehanteerde verklaringsmodel van geweld luidt -in het kort- als volgt: 
Het evenwicht in een groep leerlingen kan worden verstoord door interne en externe 
groepsfactoren. (Voor fasen in groepsvorming en de te plegen interventies voor het ontwikkelen 
van gezonde groepsnormen, zie bijlage 1, blz 63). 
Omdat het evenwicht in een klas of groep op alle mogelijke manieren verstoord kan worden 
(bv. door instromers), is het zaak hierop een goede analyse toe te passen. 
Evenwichtsverstoring kan leiden tot frustratie. Frustratie tot agressie. En agressie kan worden 
omgezet in verschillende vormen van geweld. 
Twee belangrijke oorzaken zijn verder autoritair gedrag van leerkrachten en slechte relaties 
tussen leerlingen onderling en "de manieren van omgaan met elkaar". Wanneer niets wordt 
gedaan aan antipathie, leidt dit tot vooroordelen. Geen duidelijk stelling nemen, resulteert in 
discriminatie. En wanneer ook hier geen duidelijke stelling tegen wordt genomen, zijn de 
slachtoffers vogelvrij en moeten zij voortdurend geweld ondergaan. 
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Er zijn ook andere bronnen van agressie dan frustratie, zoals: biologisch-psychologische 
ontwikkeling; geweld in de media en/of karaktereigenschappen; groepsdruk; "opdracht van 
een autoriteit"; opvoeding en normen en waarden van ouders;  persoonlijke problemen van 
leerlingen;  anonimiteit en een niet democratisch leefmilieu binnen de school. 
Als aan de bron van frustratie niets kan worden gedaan, of als de leerlingen hun frustratie niet 
kunnen omzetten in creatief verzet, leidt de frustratie tot agressie en agressie leidt vervolgens 
tot diverse vormen van geweld. 
Wanneer dus aan de werkelijke bron van frustratie niets kan worden gedaan leidt dit tot 
geweld naar bv. een onschuldig slachtoffer (zondebok fenomeen) of naar de school en 
leerkrachten. 
 
Positieve of negatieve omgang met agressie. 
Met de aldus opgewekte agressie kan de leerling op positieve of negatieve manier omgaan. 
Op positieve wijze door middel van  o.a. buitenschoolse activiteiten. Te denken valt aan spel- of 
sportdagen, culturele activiteiten, vieringen of het instuderen van toneelstukken, leerlingen 
invloed laten uitoefenen op bepaalde zaken in de school, door bv. het laten organiseren van 
diverse activiteiten of “peer-mediation". 
Op deze wijze kan er veel agressie gekanaliseerd worden. 
Op negatieve wijze, op vijf manieren, namelijk door: 
1. Geweld tegen zichzelf. Hierbij is te denken aan psychosomatische klachten, depressies, 
 laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, psychische problemen, zelfverminking, eetstoornissen 
 en (overwegingen tot ) zelfdoding. 
2. Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld tegen ‘de ander’. Dit kan gericht zijn tegen een 
 klas- of schoolgenoot, een leerkracht of iemand van het onderwijsondersteunend personeel. 
3. Direct geweld tegen de school: vernielen of stelen van schooleigendommen, niet (meer) 
 verantwoordelijk zijn voor de staat van het gebouw of klaslokaal. 
4.  Indirect geweld tegen de school: niet meer gemotiveerd zijn, de orde verstoren, 
 schoolverzuim, spijbelen of voortijdig de school verlaten. 
5. Geweld tegen de maatschappij: stelen of vernielen van staatseigendommen (vandalisme) en 
 criminaliteit. 
 
 
Groepsvorming 
De manier waarop een groep tot stand komt, is van fundamenteel belang. Een onbegeleid 
gevormde groep komt vaker tot negatieve groepsnormen. Deze kunnen leiden tot frustratie 
van de groepsleden. Hierboven heb ik al beschreven hoe frustratie kan leiden tot verschillende 
vormen van geweld. Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan groepsvorming 
en het begeleiden ervan. 
De leerkracht of mentor kan veel invloed uitoefenen op deze groepsvorming. 
Omdat elke klas een groep is en de groepsvorming invloed heeft op pestgedrag, is het 
belangrijk aandacht te hebben voor de verschillende aspecten van het groepsproces. 
De ontwikkeling van een groep kan worden ingedeeld in vijf stadia. Bij elke fase heeft de 
leerkracht een andere taak. Deze taak heeft betrekking op het relationeel aspect. 
Twintig tot dertig leerlingen gaan een klas vormen. Elk van hen neemt in eigen mate de drie 
basisbehoeften mee: erbij horen, invloed en persoonlijk contact. Al die individuele behoeften 
hebben tezamen invloed op de groep als geheel en op de ontwikkeling van het leefklimaat. 
Het duurt even eer er evenwicht gevonden is tussen al die individuele en gezamenlijke 
gevoelens en behoeften. 
( In bijlage 1, blz. 63, staat deze groepsvorming en de begeleiding ervan, uitvoerig beschreven). 
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Vijf partijen en drie psychologische mechanismen 
Bij pesten of andere vormen van geweld, zijn er vijf partijen te onderscheiden: de pester, het 
slachtoffer, de rest van de klas ( de zwijgende middengroep), de leerkrachten en de ouders. 
 
De wetmatigheden zijn: 
1. “De samenzwering om te zwijgen" 
2. Het "omstandersdilemma”(leerkrachten en/of ouders zien of weten dat er in de klas gepest 
 wordt, maar vragen zich af of zij het moeten aankaarten. 
3. De neiging van allen (leerkrachten, pester, rest van de klas en de ouders) het slachtoffer de 
 schuld of een gedeelte van de schuld te geven. 
 
Als het zondebok fenomeen in een klas speelt, hebben de drie direct betrokkenen - de pester, 
het slachtoffer en de zwijgende middengroep - er allen belang bij er niet over te praten. 
Hierdoor merken leerkrachten en ouders het vaak niet op. 
De pester praat er niet over. Hij geniet van de macht die hij over een ander kan uitoefenen. 
Soms deelt hij het slachtoffer, tijdens of na een mishandeling, mee dat, als deze er met iemand 
over praat, hij hem nog erger zal "pakken". 
Het slachtoffer heelt veel redenen om er niet over te praten. Voorbeelden daarvan zijn: 

- Wanneer leerlingen van jongs af aan als zondebok zijn behandeld, kunnen zij denken dat 
  de mishandelingssituatie normaal is; 

- Bijna allen zijn bang voor de gevolgen, wanneer zij hun geheim aan buitenstaanders, 
  ouders of leerkrachten, vertellen (door het te vertellen hebben zij namelijk een 
  ongeschreven groepsnorm overtreden  "over geheimen praat je niet met buitenstaanders", 
  en wordt je voor "verklikker" aangezien); 

- ln sommige gevallen zijn ze bang niet geloofd te worden; volwassenen, leerkrachten en 
  ouders, nemen vaak mededelingen over dit soort zaken niet serieus, of geven adviezen 
  terug te pesten of te slaan, iets wat een slachtoffer van pesten nu juist zo moeilijk kan, 
  waardoor zij zichzelf nog meet schuldig gaan voelen aan hetgeen met hen gebeurt; 

- Ze zijn bang dat de mishandelingssituatie zal verergeren of nog meer in het geheim zal 
  plaatsvinden; daarnaast speelt schaamte om het feit, mikpunt te zijn van spot en pesterijen 
  een rol in het niet vertellen aan buitenstaanders. 
 
De zwijgende of grijze middengroep is onder te verdelen in groepen of individuen met 
verschillende belangen. De eerste groep bestaat uit leerlingen die actief mee pesten. Dit doen 
zij uit angst om zelf slachtoffer te worden. De tweede groep pest ook, niet uit angst, maar uit 
berekening. Zij profiteren van de situatie, worden er beter van. De derde groep wordt 
gevormd door leerlingen die niet pesten, maar die ook niets doen aan het stoppen ervan. Uit 
gesprekken met hen blijkt dat zij zich wel schuldig voelen of gevoeld hebben, zij verzetten 
zich echter niet of hebben zich niet verzet tegen deze situatie. 
De vierde groep bestaat uit leerlingen die niet door hebben wat er in de klas speelt. En de 
vijfde groep zijn die leerlingen die een hoge status in de klas hebben en die het af en toe voor 
het slachtoffer opnemen. Vaak is deze groep echter afwezig of het zwijgen opgelegd. 
Geen van de groepen leerlingen heeft er derhalve belang bij het geheim openbaar te maken. 
Het feit dat praktisch alle leerlingen op de hoogte zijn van pesten in de klas, maar daar met 
buitenstaanders niet over praten, is het eerste psychologische mechanisme; De samenzwering 
om te zwijgen. 
Het tweede mechanisme is het omstandersdilemma. Hieronder wordt de tweestrijd verstaan 
waarin omstanders terecht komen, als ze worden geconfronteerd met vormen van machtsmisbruik 
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Anders geformuleerd, bij de confrontatie van vormen van machtsmisbruik kan er sprake zijn 
van twee soorten ‘ja-maars’.  
De eerste komt voort uit de persoon. Voorbeelden zijn: ‘lk wil er niets mee te maken hebben‘, ‘lk kan het niet’, 
‘ik heb geen tijd’, ‘lk ban bang voor mijn eigen hulpeloosheid, angst en onmacht’, ‘lk ben bang voor de pleger’, 
‘Waar begin je aan?’. 
De tweede soort ja-maars betreft de verschijnselen. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Het zal wel 
meevallen’, ‘Het komt bij ons niet voor’, ‘Wat is eigenlijk machtsmisbruik‘?’, ‘Wanneer moet 
ik me melden?’, ‘Wat gebeurt er dan?’ ‘Er is toch niets aan te doen’. 
En het derde mechanismen bestaat uit het, ook al is het maar in beperkte mate, schuldig 
achten van het slachtoffer ( Hij heeft het zelf uitgelokt, hij past zich ook niet aan, of hij 
gedraagt zich ook zo raar). 
De drie mechanismen zijn er - mede- de oorzaak van dat leerkrachten het zondebok-fenomeen 
in de klas niet opmerken. 
 
Deze drie mechanismen zijn in feite attituden, die we moeten veranderen, door aandacht aan 
het onderwerp te besteden. Met andere woorden, door het onderwerp te behandelen, proberen 
we attituden bij de leerlingen te veranderen. 
 
 

Attituden 
Een attitude bestaat uit drie componenten 

- een cognitieve component; 
- een conatieve (wils- of streef-) component; 
- een emotioneel-affectieve component. 

 
Van deze componenten is de emotioneel-affectieve component de belangrijkste. Wanneer je 
attituden wil veranderen (en dit is in verband met de drie wetmatigheden noodzakelijk), moet 
je bij de aanpak van het probleem alle drie de componenten aan bod laten komen, waarbij de 
meeste nadruk moet komen te liggen op de emotioneel-affectieve component. 
 
Concreet houdt dit in: 

- Kennis en achtergrondinformatie verschaffen (cognitieve component); 
- Een aanpak én de regels met elkaar afspreken hoe met het probleem om te gaan (conatieve 

component); 
- En het empathisch vermogen van iedereen voor het probleem proberen te vergroten 

(emotioneel-affectieve component). 
Dit laatste is op verschillende manieren mogelijk: 

- Leerlingen laten deelnemen aan een toneelstuk over pesten; 
- Boeken of films over anders zijn laten lezen of bekijken; 
-  Aan den lijve, d.m.v. een rollenspel of een gedeelte van een les lichamelijke opvoeding, 

laten ervaren wat het is om buitengesloten te worden; 
- Met gerichte opdrachten naar cd’s van gesprekken met gepeste leerlingen  

of met ouders van gepeste kinderen kijken; 
- Brieven laten lezen van slachtoffers en ex-slachtoffers. 

Bovenstaande activiteiten komen terug in de map met les-activiteiten voor de mentorlessen. 
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Attituden zijn moeilijk te veranderen. Ze kunnen slechts veranderd worden als tegelijkertijd 
gebruik wordt gemaakt van drie strategieën: de machts- of dwangstrategie; de normatief 
heropvoedende strategie en de empirisch-rationele strategie. Een project dat alleen maar 
achtergrondinformatie geeft, zal bij de leerlingen aanwezige attituden niet veranderen. 
 
Dat houdt voor het onderwerp pesten in dat: 
 - Kennis van achtergrondinformatie moet worden verschaft (empirisch-rationele strategie); 
 -  er tegelijkertijd dwang moet worden gebruikt, in de vorm van duidelijke afspraken en 
  regels tussen leerlingen en van een duidelijke afgesproken aanpak van het probleem 
  (machts- of dwangstrategie); 
 -  Dat er tegelijk (nieuwe) normen moeten worden afgesproken en dat, wanneer leerlingen er 
  blijk van geven er andere normen op na te houden (en dus blijven pesten), zij begeleid 
  dienen te worden, middels een - gedwongen opgelegde taak of straf of sociale 
  vaardigheidstraining om op een andere manier met hun leeftijdgenoten om te gaan 
  (normatief-heropvoedende strategie). 
 
Verder is het van groot belang de ouders in het project te betrekken, omdat de attituden van kinderen veel 
overeenkomsten vertonen met die van hun ouders. 
Agressieve kinderen hebben vaak agressieve ouders als model. 
Hier wordt later in dit protocol uitgebreid op teruggekomen. 
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Oorzaken van pestgedrag 
 
Vanuit de in dit anti-pestproject gehanteerd verklaringsmodel van geweld, zijn diverse 
oorzaken aangewezen over het ontstaan van geweld. 
Eerder is ingegaan op hoe het verstoorde evenwicht in de klas de oorzaak kan zijn van 
frustratie. Frustratie uit zich in agressie en agressie resulteert vaak in geweld. 
Mensen kunnen echter op verschillende manieren met frustratie omgaan; bv het opgeven van 
het nagestreefde doel, berusten of de eigen doelen herzien en komen tot nieuwe doelen. 
Agressie kan ook gekanaliseerd worden, d.m.v. bijvoorbeeld sportwedstrijden. Het kiezen 
en vervolgen van een slachtoffer is een andere manier van agressie afreageren. Elk van de 
bovenstaande mogelijkheden heeft tot doel het verstoorde evenwicht van de groep te 
herstellen. De groep als geheel is verantwoordelijk voor de keuze welke mogelijkheid 
gebruikt wordt. Een verstoord evenwicht hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te leiden tot het 
zondebokfenomeen. In het hele proces, vanaf de verstoring van het evenwicht tot aan het 
kiezen en vervolgen van een slachtoffer/zondebok, zijn er vele andere mogelijkheden om het 
evenwicht te herstellen. Wordt er wel overgegaan tot het kiezen en vervolgen van een 
zondebok, dan zijn de eigenschappen of het gedrag van de zondebok slechts aanleiding. De 
oorzaak is gelegen in het gegeven dat de groep de ontsnappingsmogelijkheden om het 
evenwicht te herstellen, niet kan gebruiken. Een groep met positieve normen en waarden kan 
een verstoord evenwicht herstellen door gebruik te maken van de ontsnappingsmogelijkheden. 
Een groep met negatieve normen en waarden maakt van deze mogelijkheden geen c.q. minder 
gebruik en daardoor is de kans groot dat er voor het herstellen van het evenwicht een 
zondebok wordt gekozen. 
 
Op de andere oorzaken, genoemd in dat verklaringsmodel wordt ook hieronder iets dieper ingaan. 
Te weten: 
- Manieren van omgaan met elkaar. 
-  Opvoeding en normen en waarden van ouders. 
-  Opdracht van een autoriteit. 
- Groepsdruk. 
- Biologische factoren. 
- Voortdurend blootgesteld worden aan agressieve (tv)films, video’s en computerspelletjes. 
- Karaktereigenschappen. 
 
Manieren van omgaan met elkaar 
De tweede algemene oorzaak van geweld is de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 
Mensen gaan op twee manieren met elkaar om: op vriendschappelijke of vijandige manier 
(theorie van Allport). De ‘omslag’ van een vriendschappelijke naar een vijandige manier van 
omgang met elkaar ligt volgens Allport bij sympathie/antipathie. Als aan antipathie niets 
wordt gedaan, ontstaan vooroordelen. Als niemand daar duidelijk stelling tegen neemt, 
ontstaat discriminatie. En als men niets doet aan discriminatie leidt dit vanzelf tot het 
zondebokfenomeen: het verschijnsel dat met slachtoffers alles kan worden uitgehaald. 
(Hieronder vallen trouwens ook racisme, fascisme en seksisme.) 
Allport’s macro-theorie over omgang van volwassenen met elkaar, kan ook toegepast worden 
Op een micro·gemeenschap: een klas of groep leerlingen en de omgang van kinderen met elkaar. 
(zie schema blz. 16)  
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op vriendschappelijke manier   samenwerking  

respect 
tolerantie 
sympathie / antipathie 

      vooroordeel 
      discriminatie 
op vijandige manier    het zondebok-fenomeen 
 
Dit heeft consequenties voor de aanpak van het -aangetoonde- geweld tussen leerlingen. 
De consequenties zijn: 

- Antipathie, niet gesignaleerd, kan -via vooroordelen en discriminatie- leiden tot de meest 
vijandige manier van omgang van leerlingen met elkaar. 

- Om vriendschappelijke manieren van omgang van leerlingen met elkaar überhaupt 
mogelijk te maken, dient eerst duidelijk stelling te worden genomen tegen de meest 
vijandige manieren van omgang van leerlingen met elkaar: het aangetoonde lichamelijke 
en geestelijke of seksuele geweld tussen leerlingen onderling. Niet alleen in woord en 
daad, maar ook door een duidelijk beleid. 
Eerst moet aandacht besteed werden aan de meest vijandige manier van omgaan van 
leerlingen met elkaar, waarna er afspraken gemaakt en gehanteerd worden om te werken 
aan de meer vriendschappelijke manieren: sympathie, tolerantie, respect en 
samenwerking. Dit is een curatieve aanpak van geweld. 

 
Opvoeding en normen en waarden van ouders 
Derde oorzaak kunnen opvoeding en normen en waarden van ouders zijn. 
Aangetoond is het verband tussen opvoedingsfactoren, agressie, pesten (lichamelijk, 
geestelijk of seksueel geweld tegen ‘de andere leerling’) en criminaliteit (geweld tegen de 
maatschappij). 
Kinderen die weinig echte aandacht van hun ouders krijgen; bij overtredingen door hen 
fysiek worden gestraft; en wier ouders het agressieve gedrag van hun kind niet opmerken en 
dus ook niet corrigeren, een grote kans lopen pester te worden. Ook werd aangetoond dat deze 
kinderen een positieve houding ten opzichte van geweld ten toon spreiden, een sterke  
behoefte hebben een ander te domineren, weinig empathie voor hun slachtoffer tonen, 
impulsief en sterk zijn. Tot slot hebben zij een vier keer zo grote kans dan anderen in het 
criminele circuit terecht te komen 
Het verband tussen agressief gedrag van ouders en crimineel gedrag van kinderen is duidelijk: 
een kind dat is gestraft en afgewezen door agressieve ouders, heeft een grote kans crimineel te 
worden. 
Tenslotte hebben agressieve kinderen vaak agressieve ouders. 
 
Opdracht van een autoriteit 
Het is belangrijk op de hoogte te zijn van dit gegeven binnen groepen of klassen leerlingen. 
Doel hiervan is om leerlingen te leren zich te onttrekken aan soortgelijke opdrachten. 
Dit kan d.m.v. weerbaarheidstrainingen, maar ook binnen het vak Lichamelijke Opvoeding 
kan gewerkt warden aan de weerbaarheid, d.m.v. de speciaal opgezette training op dat gebied 
of zelfverdedigingscursussen voor jongens en meisjes. 
In dit soort trainingen wordt de leerlingen geleerd ‘nee’ te zeggen tegen een volwassene of 
(fysiek) sterker iemand. Daarnaast worden fysieke verdedigingstechnieken aangeboden voor 
die situaties waarin dat de enige manier is om voor de eigen veiligheid te zorgen, Dit kan 
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bijdrage tot het vergroten van het zelfvertrouwen. 
Een andere mogelijkheid is als leerkracht voor leerlingen regels vast te stellen, waarbij één 
van de regels is: Kom niet aan de ander, als de ander dat niet wil en wanneer de regel wordt 
overtreden, te corrigeren. 
 
Groepsdruk 
Sociaal- aanvaardbaar gedrag wordt gewoonlijk onder controle gehouden door 
geïnternaliseerde regels (geweten), waardoor iemand niet toegeeft aan agressief en destructief 
gedrag. Maar soms is de controle weg en ontstaat impulsief en destructief gedrag. 
Eén van de sociale processen die tot een verlaagde drempel van normaal beheerst gedrag 
leidt, wordt de individuatie genoemd. Voordat een individu impulsief irrationeel en agressief 
gedrag gaat vertonen, moet hij de opvatting over zichzelf als een verantwoordelijk persoon 
opgeven, Iemand kan op een ongewone manier handelen wanneer hij als lid van een groep 
anoniem wordt en daardoor verantwoordelijkheid als individu verliest en wanneer zijn 
perspectief wordt verstoord door de opwinding van het moment. Deze factoren verzwakken 
het vermogen van zelfobservatie en zelfevaluatie en de gebruikelijke interne controle van 
schuld, schaamte en het zich voegen naar aanvaardbare vormen van gedrag. 
Agressief gedrag wordt, wanneer het op een dergelijke manier gedeïndividualiseerd wordt, 
versterkt door het gedrag van de groep, omdat je als lid van de groep, één bent met de groep 
en vanwege het opgaan in die groep, je niet er niet meer aan kan of wilt onttrekken en 
derhalve zeer moeilijk vanwege escalatie kan worden beëindigd. 
Belangrijk is (d.m.v. bv. de in de lesactiviteiten voorkomende methodieken) de leerlingen op 
de hoogte te brengen van het bestaan van groepsdruk en ze leren zich te onttrekken aan die 
druk van groep of klas. 
 
Biologische factoren 
Er zou een verband kunnen bestaan tussen biologische factoren en agressief of crimineel 
gedrag. Dit gedrag vloeit voort uit een geringe capaciteit om met sociale structuren om te 
gaan. Hun gedrag komt dan voort uit een vorm van sociaal ‘onhandig’ gedrag. 
Het kan zo zijn dat kinderen met een bepaalde rugzak aan sociale bekwaamheden op de 
wereld zijn gezet. Dat zij behept zijn met een grondpatroon dat bepaalt hoe zij op die normen 
reageren. Overtredingen bij deze kinderen zijn dan een gevolg van een beperkter arsenaal aan 
gedragsmogelijkheden. 
Meer dan andere kinderen, die wel sociale gedragsregels kennen, maar niet toepassen, zijn 
deze kinderen gebaad bij een professionele Sociale Vaardigheidstraining. 
 
Agressieve t.v. programma’s 
Het effect van massamedia wordt ook genoemd als oorzaak van een toename van agressie en 
gewelddadig gedrag bij jongeren. De massamedia, geven kinderen en 
jonge mensen informatie over attituden en waarden van de wereld van volwassenen. 
Uit studie blijkt o.a. dat er een positief correlatief dan wel oorzakelijk verband tussen t.v., computerspellen, 
internetgebruik, en geweld of agressie bestaat: de kans op stimulatie van agressie is het grootst bij kinderen die 
veel t.v. kijken, of agressieve computerspellen spelen*, een beperkte intelligentie hebben, jongen zijn, (toch al) 
agressief zijn en zich sterk met de agressieve held vereenzelvigen; de invloed van een geweldfilm is sterk 
afhankelijk van de reacties van anderen die meekijken: uitingen van instemming dan wel 
afkeuring bij geweldacties verhogen, respectievelijk verlagen de kans op agressie, 
 
*Veel agressieve computerspelletjes zij er op gebaseerd, dat hoe meer mensen je vernietigd, 
hoe meer punten je kan winnen. Kinderen worden dus beloont voor het plegen van geweld. 
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Zaak is ouders hiervan op de hoogte te brengen om zo afspraken te bewerkstelligen omtrent 
kijk- en spelgedrag. 
 
Karaktereigenschappen 
Ieder kind kan pester worden. Echter, sommige kinderen hebben een grotere kans dan andere 
kinderen dit gedrag te vertonen. Het zijn - zoals eerder vermeld - kinderen die: weinig 
aandacht van hun ouders krijgen; door hen fysiek worden gestraft; en wier agressie door hun 
ouders niet opgemerkt wordt en derhalve niet gecorrigeerd. 
Andere mogelijke oorzaken zijn: vroeger gepest zijn en pester geworden; niet tegen bepaalde 
smaak-/kleur- of geurstofen kunnen (voedselallergie); psychische problemen ervaren, 
zoals scheiding van ouders of overlijden van ouder of familielid, voorbeeldgedrag van 
volwassenen en voorbeeldgedrag van leerkrachten, 
 
Met behulp van een “pesttest” kunnen we leerlingen die pesten of gepest worden/werden,  in een vroeg 
stadium signaleren, achter de mogelijke oorzaken zien te komen en hen en hun ouders de daarbij horende 
gepaste en adequate hulp te verlenen. 
Deze “pesttest” wordt door de mentor voortgezet onderwijs afgenomen bij leerlingen van klas een tot en met 
klas drie.  
Hieruit volgt een plan van aanpak, vastgesteld in de leerlingbesprekingen door mentor, zorgcoördinator, 
teamleider en klassenteam. 
 
Met andere woorden, deze werkwijze omvat een structurele aanpak, want zowel het 
signaleren, analyseren, plan(nen) opzetten en uitvoeren en evalueren zit er als volgt in opgesloten. 

- Signaleren: zowel met de “pesttest” maar ook hebben alle medewerkers een rol in het signaleren en 
melden van pestgedrag 

- Analyseren: de gegevens over leerlingen analyseren en interpreteren. 
- Plan opzetten en uitvoeren: gericht(er) observeren, gerichte activiteiten naar de klas of groep 

opstellen en uitvoeren; gesprekken voeren met individuele leerlingen of met klassen of groepen; 
handelingsplannen per leerling, groep leerlingen, klassen of groepen opstellen en uitvoeren; 
professionele hulp inroepen. 

- Evalueren: nagaan of de inspanning een positief resultaat hebben gehad en op grond hiervan 
curatieve of preventieve maatregelen treffen. 
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AANPAK VAN PESTEN IN DE GROEP/KLAS  
 
Kenmerken van de pester  
 
De pester is het groepslid dat veel behoefte heeft aan invloed, macht (vooral bij jongens) en 
erbij willen horen (vooral bij meisjes). 
Doordat zij vaak een beperkt gedragsrepertoire hebben, weten zij deze behoefte alleen te 
verwezenlijken door zich in de groep agressief (verbaal en fysiek) op te stellen. 
Door zich in de groep op een dergelijke manier te gedragen kunnen zij zich in de groep 
handhaven. 
Pesters zijn fysiek en/of verbaal sterker dan hun slachtoffers en zien hen als waardeloos. Hun 
persoonlijkheidsstructuur kan agressief genoemd worden: ze neigen ertoe agressief te 
reageren in veel verschillende situaties, ze hebben een zwakke controle ever hun agressie en 
een positieve houding t.o.v. geweld; vandaar dat zij fysiek vaak sterker zijn dan het 
slachtoffer. De pester is meestal een extrovert type die voor niemand bang lijkt te zijn. Hij 
heeft nood aan goedkeuring van de omgeving. Ze hebben grote behoefte te overheersen en 
hun eigen zin te krijgen. Ze zijn vaak impulsief (hebben een slechte impulscontrole) en 
kunnen moeilijk tegenwerkingen aanvaarden. Ze zijn vaak tegendraads naar volwassenen toe. 
Ze werden als stoer aangezien en bezitten weinig inlevingsvermogen of empathie. Daarnaast 
kan worden gesteld dat pestkoppen gewoonlijk een gemiddeld intelligentieniveau hebben, een 
relatief positief zelfbeeld en een lage frustratietolerantie. 
Bij jongens uit het pestgedrag zich vaak op een agressieve manier: spotten, intimideren, 
schoppen, dingen stukmaken,... 
Meisjes pesten vaak op veel subtielere manier die veel moeilijker is op te sporen: gemene 
opmerkingen maken over het uiterlijk, roddelen, stoken, een vriendin afpakken, uitsluiten,… 
 
Het slachtoffer heeft de volgende kenmerken: hij is vaak fysiek zwakker dan gemiddeld, heeft 
een negatief zelfbeeld, ziet zichzelf als waardeloos en onaantrekkelijk. Dit maakt hem juist zo 
kwetsbaar. In zekere zin zendt hij stille signalen uit die zeggen: ‘Ik ben ongevaarlijk, pak mij 
niet’. Dit wordt door de pesters geïnterpreteerd met : “Hij is pakbaar”. Wie zodanige 
kenmerken bezit, zal zich niet verzetten tegen de agressie van de pester. 
Dergelijke leerlingen trekken zich terug, in ieder geval het merendeel van hen. 
Dit zijn de zogenaamde passieve zondebokken. Zij voelen zich angstig en onzeker, zijn 
gevoelig en vaak rustig. Ze gaan huilen of trekken zich terug, wanneer ze worden 
aangevallen. Ze hebben een negatieve kijk op zichzelf en de situatie. Ervaren zichzelf als een 
mislukking, als stom en onaantrekkelijk. Ze staan vaak staan alleen: ze hebben gewoonlijk 
geen enkele vriend(in) in de klas of hooguit één. Ze zijn niet agressief en plagen niet. 
Een relatief klein aantal zondebokken echter reageert actief op provocerende wijze. Zij 
kenmerken zich door een combinatie van angst en agressief gedrag, waardoor zij negatieve 
reacties uitlokken. Dit zijn de agressieve of provocerende zondebokken. Ze zijn driftig en 
slaan terug als ze beledigd worden, maar zijn daar niet erg doeltreffend in. Ze zijn rusteloos 
en gedragen zich over ’t algemeen hinderlijk en onhebbelijk. Ze worden ook niet aardig 
bevonden door volwassenen. Ze veroorzaken spanning en roepen irritatie op. 
Beiden ‘typen’ reageren op hun eigen aangeleerde manier op de agressie die zij ondervinden. 
Alhoewel het lijkt alsof zondebokken de negatieve bejegening van anderen zelf uitlokken, is 
hun passieve dan wel provocatieve gedrag juist ‘aangeleerd’, in de zin van reacties op een 
voortdurende negatieve behandeling. Ze zijn hulpeloos (gemaakt), maar ook onschuldig aan 
deze vorm van machtsmisbruik door klasgenoten. 
Ieder kind dat afwijkt van een door de meerderheid vastgestelde norm, heeft een kans 



20 
 

Pestprotocol Da Vinci College 2018-2020 
 

slachtoffer te werden. De leerling die hoge cijfers wil halen en daarom zijn klasgenoten 
voortdurend tot stilte maant, loopt een kans. 
 
Zo ook de leerling die van klassieke muziek houdt en daar openlijk voor uitkomt en het kind  
dat thuis normen en waarden heeft geleerd die afwijken van die van zijn klasgenoten. 
Leerlingen die thuis zijn, of worden mishandeld en om die reden niet hebben geleerd voor 
zichzelf op te komen, lopen een grote kans. 
Slecht in sport zijn, afwijkende lichaamsmaten, andere kleren dragen en een andere cultuur of 
huidskleur hebben, kan aanleiding zijn het mikpunt te worden van pesterijen. 
Kort gesteld, alle kinderen die anders, niet voor zichzelf hebben leren opkomen en daardoor 
weerloos zijn en in andere situaties zondebok zijn geweest, hebben een grote kans slachtoffer 
te worden. 
 
Opgemerkt dient te worden dat zowel slachtoffer als pester onvoldoende sociale vaardigheid 
bezitten om zich in een groep op bevredigende wijze te handhaven. Een pester overschreeuwt 
zich, gedraagt zich stoer in sociaal contact. Een slachtoffer echter trekt zich terug uit 
sociaal contact. 
 
De reactie van het slachtoffer t.a.v. het pestgedrag kan resulteren in een aantal 
typegedragingen: 

- Afkoopgedrag: snoep meebrengen om de anderen gunstig te stemmen, soms ook geld, 
  huiswerk maken voor de pester, werk laten overpennen, laten spieken, enz. 
        -      Aandacht trekkend gedrag: bv huilen, klagen, zeuren,... 
    -  Klikgedrag: bv bescherming zoeken bij de leerkracht, het ‘lieverdje’ spelen. 
    -  Volgzaam en onderworpen gedrag: bv bevelen opvolgen, gebrek aan sociale vaardigheid. 
 
Gevolgen 
Pesten kan voor de dader en zijn eventuele handlangers, schadelijke gevolgen hebben. 
Kinderen leren dat gebruik van agressie in relaties met anderen een getolereerde vorm van 
omgaan met elkaar is, als er niet wordt ingegrepen door schoolleiding, docenten en ouders.  
De dader krijgt, indien niet geremd in zijn agressieve gedrag, als het ware stilzwijgend 
toestemming om door te gaan met dit gedrag. Het gebruik van agressie om zijn doelen te 
bereiken, gaat deel uitmaken van de leefstijl van de pester. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
daders van pesten, een vier maal verhoogd risico hebben in de criminaliteit terecht te komen. 
Over het algemeen levert de pester slechte leerprestaties en verlaat vaak voortijdig de school. 
 
Het slachtoffer is het groepslid, dat het minst adequaat voor zichzelf kan opkomen, het minst 
weerbaar is en onderaan op de hiërarchische ladder staat. Het slachtoffer heeft onvoldoende 
sociale vaardigheden en weet zich in sociale situaties onvoldoende te handhaven. 
In contact met anderen worden sociale vaardigheden aangeleerd. Het slachtoffer of zondebok 
zal zich door steeds negatieve ervaringen steeds meer uit het sociaal contact terugtrekken. Dit 
heeft tot gevolg dat het slachtoffer in een negatieve spiraal terecht komt. Door het steeds 
negatieve contact wordt het zelfvertrouwen minder en worden de sociale vaardigheden die 
wel aanwezig zijn, steeds minder geoefend en gebruikt. Het slachtoffer gaat zich steeds meer 
als slachtoffer gedragen. 
Leerlingen die zondebok van een klas of school zijn, houden er zonder uitzondering iets aan 
over. Ze bevinden zich in een minus-positie waarin het socialisatieproces ernstig wordt 
Kinderen in de adolescentie hebben behoefte aan steun, begrip, maar vooral (h)erkenning van 
hun leeftijdgenoten in hun ontwikkeling tot volwassene. In de ontwikkeling tot volwassene 
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staat gedurende de adolescentieperiode de vorming van de eigen identiteit centraal. Iemand 
met een eigen identiteit heeft een gezond zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf in anderen en 
ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Een kind dat gepest wordt staat buiten de groep, kan geen gezond zelfbeeld opbouwen en er 
kan daarmee ook geen goede ontwikkeling tot een evenwichtig en gelukkig mens plaatsvinden. 
Bij kinderen die gepest worden is er sprake van een ongezonde persoonlijkheidsontwikkeling 
binnen en buiten de groep. Het gevoel van eigenwaarde kan tot een nulpunt dalen. 
Vaak zijn zij faalangstig, hebben psycho-somatische klachten, slechte leerprestaties en hebben  
een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en vertrouwen andere mensen, ook als deze goede 
bedoelingen hebben, vaak niet. Zij voelen zich buitengesloten of machteloos, voortdurend  
vernederd en moeten altijd op hun hoede zijn. Regelmatig denken zij aan zelfdoding.  
Geen psychisch gezonde situatie dus om in volwassen te worden, als je bedenkt dat kinderen  
de grootst tijd van hun jeugd op school doorbrengen. 
De zwijgende middengroep kan zich voortdurend schuldig gaan voelen voor het feit dat zij 
zich niet verzetten of verzet hebben tegen deze mishandeling van een klasgenoot. Ook kunnen 
zij op een gegeven moment ervaren dat het een ‘natuurlijke zaak’ is: in een groep is er altijd 
sprake van een zondebok. En in de laatste plaats kunnen zij op den duur eigen frustraties, ook 
door de negatieve rot sfeer in de klas, gaan afreageren op een ‘lagere’ in de sociale rangorde. 
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Opzetten van gedragscodes/regels 
Tijdens de studiemiddag/workshop worden in overleg met alle volwassenen in de school, gedragscodes/regels 
opgesteld, die opgenomen kunnen worden in het pestprotocol. 
In de leerlingenraad worden deze gedragscodes/ regels bekeken en waar nodig op- of aangevuld. 
 
Wat omvat de gedragscode? 
De gedragscode is een regelgevend systeem dat omschrijft wat op school van wie verwacht 
wordt om pesten systematisch aan te pakken of te voorkomen. 
De gedragscode omvat dus per doelgroep, nl. voor leerlingen, ouders, leerkrachten en overig 
personeel, een aantal regels die hun taak omschrijven. 
 
Belangrijk is dat daarbij een duidelijke definitie van pesten wordt gedefinieerd: 
Pesten omvat alle vormen van fysieke en verbale agressie, materiële schade, bedreiging, 
afpersing en sociale isolatie. 
De drie basiskenmerken zijn: 
1. Het gaat zowel om directe als indirecte vormen van pesten. 
2.  Pesten treedt regelmatig op en beperkt zich niet tot een eenmalig feit. 
3.  Bij pesten gaat het steeds om een ongelijke machtsverhouding tussen pestkop en het 
 gepeste kind. 
In de gedragscode wordt expliciet vermeld dat pesten op school niet getolereerd wordt. 
In de gedragscode staat vermeld wat te doen bij pesten. 
Dit heeft betrekking op de leerlingen en omschrijft de verwachtingen van de school naar de 
leerlingen toe. 
Verder wordt er in de gedragscode vermeld welke rollen volwassenen op zich nemen. 
Hier worden taken en verantwoordelijkheden afgebakend onder de ouders en volwassenen op 
school. Wat kunnen zij doen en hoe kunnen zij die taak opnemen? Ook de inbreng van 
de zorgcoördinator, maatschappelijk werkster, verzuimcoördinator, conciërges , teamleider, 
externe instanties zoals BJZ, LP of politie kunnen hieronder worden opgenomen. 
 
 
Essentie van de gedragscode voor leerkrachten en overig personeel 
Afspraken met leerkrachten en overig schoolpersoneel: 

- Er wordt een definitie gemaakt wat pesten voor deze school betekend. 
- Er moet duidelijkheid ontstaan onder het personeel dat er altijd moet worden gereageerd 

bij pesten, zo niet dan zal pesten verschuiven naar de plaatsen en tijdstippen waar weinig op 
pesten gereageerd wordt. Direct tussenkomen en melden zijn dus steeds noodzakelijk. 

- Niet iedereen vindt het haalbaar om meer te doen. Daarom is het belangrijk ieders 
verantwoordelijkheid af te bakenen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 
mentoren en anderen volwassenen. Mentoren staan in voor de essentie van de aanpak van 
pesten op het niveau van de individuele leerling. Hun rol wordt verder in deze handleiding 
verduidelijkt. 

 - Er wordt een duidelijke procedure afgesproken wanneer pesten geconstateerd wordt: 
 1. Elke volwassene die pesten vaststelt, reageert onmiddellijk d.m.v. duidelijk 
  stelling nemen en incidentgesprekken, zodat het pesten onmiddellijk stopt en 
  erger kan worden voorkomen. 
 2. Aan de pestkop wordt duidelijk gesteld dat, conform de afspraken, pesten niet 
  getolereerd wordt. Er volgt een gesprek met de mentor. 
 3. Er moet steeds zo snel mogelijk contact gezocht worden met de mentor. 
 4. Er volgt een herstelgesprek met de mentor , pestkop, enkele uit de middengroep 
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  en eventuele aspirant helpers van het slachtoffer (zie video) 
 5. Er volgt een sanctie-gesprek met de daarbij horende (pedagogische)straffen. 
  De pestkop tekent hiervoor een herstelcontract. 
  (de diverse pedagogische straffen worden later beschreven) 
 6. Wanneer dit niet afdoende is, volgt een gesprek met de ouders. 
 7. Daarna volgen begeleidende gesprekken door een counselor. 
 8. De op één na laatste stap is het verplicht laten volgen van een sociale 
  vaardigheidstraining. 
 9. De laatste Stap is overgaan tot schorsing. 
 
Voor het slachtoffer is de procedure: 
 1. Elke volwassene die pesten vaststelt, reageert onmiddellijk d.m.v. duidelijk 
  stelling nemen en incidentgesprekken, zodat het pesten onmiddellijk stopt en 
  erger kan worden voorkomen. 
 2. Er moet zo snel mogelijk contact gezocht worden met de mentor. 
 3. Er volgen ondersteunende gesprekken met de mentor. 
 4. Er volgen begeleidende gesprekken met een counselor. 
 5. Er wordt en sociale vaardigheids- of weerbaarheidstraining of een agressie- 
  reductietraining voorgelegd. 
Het slachtoffer kan desgewenst te allen tijde een klacht indienen bij de klachtencommissie, 
al of niet met tussenkomst van een vertrouwenspersoon. 
 
De gesprekstechnieken en verschillende gespreksvormen komen later aan de orde. 
De essentie van de gedragscode vertaald naar leerlingen en ouders toe, wordt later 
In dit protocol omschreven. 
 
 
Vertrouwensgroep 
De vertrouwensgroep moet minimaal over twee leden beschikken.  
Het Da Vinci College heeft één vertrouwenspersoon in de vorm van mevrouw Det van Gils. 
Het is aan te bevelen dat deze functie wordt aangevuld met een mannelijke vertrouwenspersoon. 
Dit houdt niet in dat beiden dezelfde taken hebben. Het impliceert wel dat ook altijd de ander op de hoogte is 
van alle activiteiten en beslissingen van de andere vertrouwenspersoon en als praatpaal fungeert en 
ondersteuning verleent. 
De voornaamste taken van de vertrouwensgroep zijn: signaleren en het bieden van 
signaleringsmogelijkheden, maken van een inschatting van de problematiek, voeren van 
gesprekken en functioneren als een intermediair tussen het slachtoffer en begeleider of 
externe hulpverlening. 
De vertrouwenspersonen worden aangesteld ten behoeve van alle leerlingen, ouders en 
personeelsleden van de school, die op vertrouwelijke wijze willen praten. 
De vertrouwenspersonen hebben in het bijzonder de taak door vertaling van de problematiek, 
bemiddeling en verwijzing te bevorderen, zodat ten opzichte van de leerlingen, ouders en 
personeelsleden van de school, verduidelijking ontstaat. 
De vertrouwenspersonen winnen geen inlichtingen in die verband houden met de klacht. 
Het inwinnen van inlichtingen die verband houden met de aanklacht, blijft voorbehouden aan 
de klachtencommissie. 
Zij hebben niet tot taak de problemen op te lossen, maar zij luisteren naar de klacht, leggen de 
klacht schriftelijk vast en dienen na overleg met de klager, de schriftelijke klacht bij de 
klachtencommissie in; verzorgen de eerste opvang en bemiddelen. 
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De bedoeling is dat, in een later stadium, onder begeleiding van deze vertrouwenspersonen, 
de meeste taken zoals hierboven beschreven, worden overgenomen door 
‘vertrouwensleerlingen’, in de vorm van ‘peer-mediation’ of ‘leerling-mentoring’. 
 
Leerling-mentoring is een vorm van  leerlingbegeleiding in het voortgezet 
onderwijs. Deze methodiek gaat ervan uit dat de leerlingen goed in staat zijn elkaar te helpen 
bij het leren en bij problemen als ruzie en pesten, of om te wennen aan een nieuwe school. 
Het Da Vinci College werkt al met leerling-mentoren in klas 1. 
Dit zou uitgebreid kunnen worden naar leerjaar 1 en 2. 
Een leerling stort eerder zijn hart uit bij leeftijdgenoten dan bij een volwassenen, de drempel 
voor het vragen om hulp, ligt hierbij veel lager. 
De vertrouwensleerlingen krijgen vanaf schooljaar 2012-2013 een training in probleem oplossen en 
gesprekstechniek. Ze kunnen gaan bemiddelen bij pesterijen en een luisterend oor aanbieden bij 
medescholieren met problemen. 
Bij ernstige problemen wordt in overleg met de betrokken leerling, de mentor, volwassen 
vertrouwenspersoon, of teamleider ingeschakeld. 
 
Leerling-mentoring is een fenomeen dat aansluit bij de huidige ontwikkeling in het onderwijs, 
waarin veel nadruk ligt op een actievere rol voor leerlingen. Dit moet de prestatie en sfeer ten 
goede komen. Door deelname aan deze projecten ontwikkelen de leerlingen hun eigen 
vaardigheden; zij krijgen, ook als zij niet uitblinken in cognitieve capaciteiten, meer 
zelfvertrouwen. Het serieus nemen van leerlingen wakkert hun plezier in het leren aan en het 
vergroot de betrokkenheid van leerlingen bij de school. Maar ook leerlingen met problemen 
die weten dat iemand hier naar hen wil luisteren, voelen zich vaak veiliger. 
 
Klachtencommissie 
Deze commissie is belangrijk, omdat ze de onafhankelijke, boven de partijen staande, positie 
van de vertrouwensgroep waarborgt. Zonder klachtencommissie bestaat namelijk het gevaar 
dat de vertrouwensgroep zelf partij wordt tussen klager en aangeklaagde. Beiden hebben 
immers het recht de vertrouwensgroep in te schakelen. 
 
De PSG heeft een klachtencommissie en deze blijft als zodanig dan ook beschikbaar voor het  
melden van een klacht omtrent pesten of andere vormen van geweld, discriminatie  
of seksuele intimidatie. 
De commissie heeft tot taak klachten te onderzoeken die ten aanzien van pesten aan haar 
worden voorgelegd. 
De commissie is er ten behoeve van leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. 
De commissie heeft tot taak het bevoegd gezag te adviseren over mogelijk te ondernemen 
stappen naar aanleiding van een klacht over mishandeling of machtsmisbruik, in de vorm van 
pesten, op school. 
(de meeste vormen van de te ondernemen stappen liggen vast in het pestprotocol, de 
commissie adviseert het bevoegd gezag, welke vorm van deze te ondernemen stappen 
geschikt is). 
De commissie bestaat uit vijf leden, te weten: een lid namens het bevoegd gezag, een lid 
namens de medezeggenschapsraad, een lid vanuit het personeel, een lid vanuit de 
oudervereniging en een lid vanuit de leerlingenraad 
De commissieleden dienen inzicht te hebben in en betrokkenheid te hebben bij de 
problematiek rond vormen van geweld zoals pesten. 
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Klachtenprocedure 
- Wanneer de vertrouwensgroep een schriftelijke klacht ten aanzien 
 van pesten op school ontvangt, roept de voorzitter de commissie binnen 14 dagen bijeen. 
- De commissie hoort de leerling, of personeelslid die de klacht heeft ingediend, indien 
 gewenst in bijzijn van de vertrouwenspersoon. 
- De commissie maakt na het horen van de betrokkenen zo spoedig mogelijk proces- 
 verbaal op. De betrokkenen tekenen het proces-verbaal, dat naar aanleiding van hun 
 verslag is opgemaakt. Hiermee geven zij uitsluitend te kennen het proces-verbaal gelezen 
 te hebben en zich te kunnen verenigen met de weergave van zijn/haar opmerkingen. 
- De commissie wint advies in bij ter zake kundige (externe) adviseurs. In het geval van 
 geestelijke mishandeling, in de vorm van pesten, komt op de eerste plaats de mentor van 
 deze leerling en eventueel de teamleider in aanmerking. Wanneer er sprake is van fysiek 
 geweld, in de vorm van pesten, is advies bij de veiligheidscoördinator of andere externe 
 adviseurs ook een van de mogelijkheden. 
- Indien naar het oordeel van de commissie de klacht gegrond is, adviseert zij schriftelijk 
 aan het bevoegd gezag over mogelijk te ondernemen stappen. 
 Als het bevoegd gezag dit advies niet overneemt, motiveert zij dat tegenover de 
 klachtencommissie. 
- Een afschrift van dit advies wordt gezonden aan de betrokkenen. 
- Indien naar het oordeel van de commissie de klacht ongegrond is, stelt zij de betrokkenen 
 schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. 
 
Deze klachtenprocedure kan desgewenst uitgebreid of aangepast worden, tijdens de  
workshops of studiemiddagen voor de medewerkers van het Da Vinci College.. 
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Essentie van de gedragscode vertaald naar leerlingen toe 
Voor de mentoren in de mentor/studielessen 
 
Bij de start van elk schooljaar in klas 1, 2 en 3, wordt pesten en de gevolgen ervan onder de aandacht gebracht. 
Leef- en omgangsregels worden klassikaal vastgelegd en ook de sancties bij het niet naleven ervan. 
Er wordt een klassen- antipestcontract opgemaakt en getekend. 
Gedurende het schooljaar komt het onderwerp “pesten” minimaal twee keer in de mentorlessen aan de orde 
middels diverse activiteiten. (Voor extra pedagogische en didactische tips, zie bijlage 7 op blz. 77) 
Mocht pesten in een groep of klas vastgesteld worden, dan zal de mentor hier in de mentorlessen er extra 
aandacht aan besteden middels daarvoor bestemd lesmateriaal.  
 
 
Algemeen: 
- Maak de leerlingen duidelijk wat met pesten bedoeld wordt. Meldt daarbij vooral die 
 vormen die op school het meest voorkomen en geef en aantal voorbeelden. 
 Vermeld ook alle plaatsen waar gepest wordt. 
- Maak de leerlingen duidelijk dat alle leerkrachten vanaf nu extra aandacht zullen besteden 
 aan pesten. 
- Vertel leerlingen wat er gebeurt wanneer zij pesten: 
  - Er volgt een of meerdere gesprekken met de mentor. 
  - Pestkoppen dienen steeds de situatie goed te maken. Hiertoe zal samen met hen 
   een herstelcontract worden uitgewerkt. 
- Spreek met leerlingen af dat niet enkel leerkrachten hun verantwoordelijkheid bij pesten 
 opnemen, maar dat je ook van hen verwacht. Maak onderscheid tussen signaleren van 
 pesten en klikken en verduidelijk waarom je dit onderscheid maakt. 
 Maak duidelijk hoe leerlingen kunnen signaleren en interveniëren. 
- Spreek af dat signaleren door leerlingen niet openbaar wordt gemaakt. 
 
Afspraken met leerlingen over pesten 
Als je pest 
- Voortaan zullen alle leerkrachten en overig personeel ingrijpen wanneer zij zien pesten, 
 daarvan op de hoogte worden gebracht of een sterk vermoeden hebben. 
- Je mentor wordt steeds ingeschakeld wanneer pesten voorkomt. 
- Voor pestkoppen volgt altijd een of meer gesprekken met je mentor. 
- Elke pestsituatie moet worden hersteld. Het doel van het gesprek met de mentor is een 
 voorstel tot herstel uitwerken. Dit wordt neergeschreven in een herstelcontract en door 
 pestkop(pen) ondertekend. 
- Materiele schade moet steeds financieel worden vergoed. 
- Bij elk pestincident dat een herstelcontract vergt, worden de ouders schriftelijk op de 
 hoogte gesteld door de mentor. 
- Mee-pesten is even erg als opstoken. Er volgt dus een gesprek met elke betrokkene. 
- Wanneer blijkt dat pesten niet vermindert, hebben pestkoppen zichzelf duidelijk niet 
 onder controle. Zij hebben hulp nodig om met zichzelf om te gaan, bv in de vorm van een 
 sociale vaardigheidstraining.  
 
Als iemand je nodig heeft om mee te pesten: 
- Durf uit te komen voor je mening over wat gebeurt of gebeurd is. Als je pesten werkelijk 
 flauw vindt, zeg dan dat je niet begrijpt wat daar nu plezierig aan is. 
- Je kan als je de pestkop bezig hoort of ziet, duidelijk je afkeur laten merken. Vertel wat je 
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 ervan vindt. Zeg dit niet alleen tegen de pestkop maar ook tegen de leerlingen die 
 mee-pesten: doordat ze niet durven weigeren of hun afkeur laten blijken, maken ze het 
 pesten mogelijk. 
-  Vecht of scheld nooit terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde dingen. 
-  Vertel dat je pesten niet fair vindt omdat het makkelijk is te winnen als je sterker bent of 
 steun krijgt van de halve klas, 
- Indien iets ergs is voorgevallen, spreek dan af wie van beiden naar de mentor of eventueel 
 vertrouwenspersoon zal toestappen. 
 
-  Zorg ervoor dat je hem/haar betrekt in het groepsgebeuren, zodat hij/zij niet alleen blijft. 
 Gepeste kinderen denken wel eens dat niemand hen nog graag bij zich heeft. Natuurlijk is 
 dat niet zo. Nodig hem/haar daarom uit mee te doen met de groep. 
 
Belangrijk is dat de gedragscodes, worden omgezet naar klas gebonden regels t.a.v. pesten en 
sociale omgang. Voordat de opdracht hiertoe wordt gegeven, wordt aan alle leerlingen eerst 
informatie gegeven over pesten en over de relatie tussen pesten en kindermishandeling en 
over de oorzaken en gevolgen ervan, waarna de leerlingen het doel van het opstellen van de 
regels wordt uitgelegd. 
 
Wat leerlingen moeten weten over pesten: 
 
Over leerlingen die gepest worden 
Belangrijk is dat leerlingen begrijpen 
l. Dat gepeste kinderen niets ‘verkeerds’ doen of ongewoon zijn. 
2. Dat pesten, gepeste kinderen onzeker maakt en hen heel wat plezier op school ontneemt. 
 
Iedereen kan gepest warden. Je hoeft niet iets speciaals te hebben af te doen. Sommigen 
worden gepest omdat ze dik zijn, anderen omdat ze te dun zijn. Er zijn er die gepest worden 
omdat ze te stil zijn, anderen omdat ze teveel friemelen in de klas, te luid roepen, ander 
kaftpapier hebben af groene sokken, om hun haar dat te lang af te kort is, omdat ze niet zo ’n 
goede punten halen, af juist te goede punten halen. Je wordt gepest omdat je niet altijd de 
nieuwste spullen mee naar schaal brengt af slecht in sport bent en om nog veel meer redenen. 
Eigenlijk zal het je maar overkomen dat je eruit gepikt wordt en dat ze jou gaan pesten. 
Het ergste aan pesten is eigenlijk dat het niet ophoudt bij één keer. Het kan altijd en overal 
gebeuren. Alleen weet je niet waar en wanneer. Je bent steeds op je hoede, van ‘s morgens tot 
na schooltijd. Toch willen ook kinderen die gepest worden wel eens plezier maken, maar elke 
dag opnieuw is het naar school gaan een regelrechte ramp. Vaak hebben ze last van buikpijn 
of hoofdpijn door de angst voor de pesterijen en hebben daarom veel schoolverzuim. Soms 
gaan hun cijfers omlaag, omdat ze zich door al dat pesten niet meer kunnen concentreren en 
worden ze heel onzeker. Kortom, terwijl iedereen recht heeft op een plezierige schooltijd 
wordt dit recht gepeste kinderen ontnomen en is hun schooltijd een angstige tijd vol verdriet. 
 
Over pestkoppen 
Belangrijk is dat kinderen weten dat pesten altijd te maken heeft met een ongelijke 
machtsverhouding tussen pestkop en gepest kind. Wanneer kinderen die even sterk zijn elkaar 
in de haren vliegen, spreken we over ruzie. 
Bij plagen gaat het om een eenmalig feit dat niet persoonlijk gericht is tegen een leerling en 
als grap bedoeld is. 
 
Het wordt pestkoppen toch wel makkelijk gemaakt. Je moet eens goed het aantal pestkoppen 
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tellen. Pestkappen zijn samen met andere leerlingen terwijl de leerling die gepest wordt, 
alleen staat. Zo is het niet makkelijk om te winnen af de sterkste te zijn. 
Maar pestkoppen willen zoals iedereen bij de groep horen, ze willen meetellen en denken dat 
te moeten doen door te pesten en de baas te spelen. In feite reageren ze uit ‘een niet weten 
hoe het anders kan ’ of uit frustratie af agressie. Omdat ze niet lekker in hun vel zitten 
hebben ze het nodig om op andermans schouders te gaan staan, omdat ze anders zelf 
verzuipen. 
Pesten is wel iets anders dan ruzie maken af plagen. Bij ruzies is het nu eens de één, dan 
weer de ander die begint, en nu eens de één en dan weer de ander die wint. Pesten is geen 
plagen. Plagen is als grap bedoeld. De plaaggeest wil eigenlijk niet dat iemand gekwetst is of 
verdriet heeft door zijn grapje. Bij pesten is dat wel zo. 
Pesten is een vorm van geestelijke of lichamelijke mishandeling waaraan het gepeste kind 
blijvend schadelijke gevolgen kan overhouden. Wanneer ouders hun kinderen negeren of 
verwaarlozen is dit kindermishandeling. Dit is ook zo wanneer ouders geestelijk of 
lichamelijk geweld toepassen. Pesten is een vorm van kindermishandeling die niet door 
volwassenen, maar door kinderen zelf wordt toegepast. Want ook hier is sprake van 
machtsmisbruik; een sterker persoon, of meerdere personen tegelijk tegen één kind 
 
Over de middengroep 
Pesten is mogelijk omdat de middengroep het pesten direct of indirect toelaat. 
 
Pesten is dus makkelijk omdat de pestkop weet dat hij of zij sterker is. En als de pestkop er 
niet zo zeker van is of hij het wel of niet haalt tegen het gepeste kind kan hij steeds rekenen 
op de hulp van enkele vrienden. 
Pesten is ook makkelijk omdat de andere leerlingen in de school niets doen en het pesten laat 
gebeuren. Niets doen is eigenlijk zeggen dat je het goed vindt wat er gebeurt, dat je ermee 
akkoord gaat. Dus de pestkoppen gaan lustig door. 
Toch zijn er een heleboel leerlingen die het erg vinden als ze zien dat iemand gepest wordt. 
Alleen weten ze het niet van elkaar. Ze weten niet dat zij hetzelfde denken. En elke keer 
opnieuw voelen zij zich niet fijn bij dat pesten en vragen zich af of er echt niets aan te doen is. 
Maar als ze alleen iets doen, worden ze misschien zelf gepest, of worden ze opzij gezet en 
horen ze niet meer bij de groep. In de klas hangt een sfeertje waarin iedereen een beetje op 
zijn hoede is niets ’anders’ te doen omdat jij het volgende slachtoffer kan worden. Zeg jij dan 
dat pesten alleen vervelend is voor wie gepest wordt? 
Is het niet beter samen te werken om pesten tegen te gaan? Opkomen voor je mening, nee 
zeggen als iemand je iets wilt laten doen dat je niet wilt, kunnen hier helpen. Als pesten de 
klassensfeer bederft, dan hoef je dat niet te pikken! 
 
Opgelegde regels worden minder nageleefd dan regels zelf door de leerlingen vastgesteld. 
Als leerlingen zelf regels mogen vaststellen of met elkaar afspraken mogen maken, moet de 
school echter aan deze regels in ieder geval twee eigen regels of afspraken toevoegen. De 
eerste is dat leerlingen niet mogen ‘klikken’,  maar dat, als er in de klas lichamelijk, geestelijk 
of seksueel geweld wordt gebruikt, er gevaar dreigt of als men weet heeft van crimineel 
gedrag, leerlingen het recht en de plicht hebben dit aan de leerkracht of de 
vertrouwenspersoon te vertellen en dat dit géén klikken is. De tweede regel is dat niemand het 
recht heeft aan een ander te zitten, dat hun lijf van henzelf is. Ten derde, de school laat door 
de leerlingen de regel opnemen dat ze ook op zorgvuldige wijze met leerkrachten zullen 
omgaan. Ten vierde, de leerkrachten beloven dat ook zij op zorgvuldige wijze met leerlingen 
zullen omgaan. Tot slot wordt de afspraak gemaakt dat, als partijen het idee hebben dat dit 
niet gebeurt, zij het aan elkaar of aan de mentor, zonder negatieve consequenties, kunnen 
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vertellen; als dit geen effect heeft, zij of hun ouders, via de vertrouwenspersoon, de hulp 
kunnen inroepen van een onafhankelijke bemiddelaar, door ze - volgens een door iedere 
schoolgeleding aanvaarde procedure - via die vertrouwenspersoon een klacht te laten 
indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. 
 
Enkele voorbeelden van door groepen gemaakte klassenregels: 
l. Iemand niet op uiterlijk beoordelen of beoordeeld worden. 
2. Niet iemand buitensluiten. 
3. Niet aan spullen van een ander zitten. 
4. Elkaar niet uitlachen. 
5. Elkaar niet bij de bijnaam noemen/niet uitschelden. 
6. Niet roddelen over elkaar. 
7. Niet mishandeling plegen, niet lichamelijk en niet geestelijk. 
8. Elkaar met rust laten/niet met de ander bemoeien. 
9. Geen partij kiezen (bij een ruzie). 
10. Geen aandacht aan de pester schenken. Blijft de pester doorgaan, dan bij de leerkracht melden 
11. Leerkracht vertellen wanneer jezelf door iemand anders gepest wordt (dit is geen klikken). 
12. Eerst een ruzie zelf uitpraten. Helpt dit niet, dan vorige regel, waarna vergeven en vooral vergeten. 
13. Luister naar elkaar. 
14. Word je gepest, praat er thuis over, je moet het niet geheim houden. 
15. Nieuwkomers in de klas goed ontvangen en goed opvangen. 
16. Deze regels gelden op school en daarbuiten. 
17. Social-Media niet gebruiken voor het uiten van bedreigingen, uitschelden of stoken en opjutten. 
 
Nadat de klassenregels zijn vastgesteld, is het belangrijk de leerlingen te laten nadenken over 
da aanpak bij overtreden van deze regels. 
Hiertoe kunnen ze (bijvoorbeeld wanneer ze 5 verschillende aanpakmogelijkheden hebben 
geformuleerd) een STOP 5 opzetten. De mentor moet dan wel het bedenken van deze 
aanpakmogelijkheden sturen, opdat ze reëel toepasbaar zijn en passen binnen de afgesproken 
procedure van de gedragscode. 
De regels worden daarna voor iedere groep op een groot vel opgeschreven, door de leerlingen 
per groep ondertekend, waarna ze in de lokalen worden opgehangen. 
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Voor leerlingen die de regels blijven overtreden zijn pedagogische straffen vastgesteld die aan 
zowel de leerlingen als de ouders worden meegedeeld. 
Op deze verschillende vormen van straffen wordt later teruggekomen  bij het onderdeel ‘hulp op 
individueel niveau’. 
 
 
Preventieve aanpak 
De preventieve aanpak op klassenniveau bestaat onder meer uit het behandelen van het 
onderwerp d.m.v. diverse didactische materialen en activerende en coöperatieve werkvormen. 
Ze zijn er op gericht de empathie te vergroten, alsmede de sociale vaardigheid en attituden verandering. 
 
Wanneer je attituden wilt veranderen moet je zowel de cognitieve, als de conatieve, als de 
emotioneel-affectieve component aan bod laten komen. 
De cognitieve component komt aan bod d.m.v. de gegeven achtergrond informatie omtrent 
pesten. 
De conatieve door een aanpak en het afspreken van regels met elkaar. 
De emotioneel-affectieve component komt aan bod d.m.v. bovengenoemde werkvormen. 
D.m.v. bijvoorbeeld rollenspelen, kunnen leerlingen zelf voelen hoe het voelt om 
buiten gesloten te worden en kunnen ze sociale vaardigheden inoefenen. 
Door het met gericht opdrachten kijken naar videobanden, waarin pesten voorkomt, leren 
kinderen beter stelling te nemen. 
Ook kunnen ze d.m.v. opnames van interviews met (ex)slachtoffers horen en zien wat de 
gevolgen zijn van pesten voor het slachtoffer  (vergroten van invoelend vermogen) en de 
gevolgen van hun eigen gedrag leren inzien (leren reflecteren). 
Door middel van lesbrieven en andere opdrachten leren de kinderen wat groepsdruk is en hoe 
ze zich hier aan kunnen onttrekken. 
 
Door middel van sociale vaardigheidspellen leren leerli4gen hoe te reageren in diverse sociale 
situaties, en daarbij wat ‘onhandig’ en ‘handig’ gedrag is. 
D.m.v. coöperatieve werkvormen vergroten kinderen de sociale vaardigheid. Door het leren 
omgaan met verschillende meningen en behoeften, leren kinderen compromissen sluiten en 
verhogen ze de frustratie-tolerantie. 
Al deze didactische werkvormen en methodieken , in de vorm van een lessenserie, worden ter 
beschikking gesteld aan de mentoren. 
 
Er is voor de uitwerking van deze lessenserie gekozen voor actieve werkvormen omdat zij 
meer dan andere methoden effectieve gedragsveranderingen ondersteunen. Leren door doen 
staat voorop. Gesprekken met leerlingen, rollenspellen en groepswerk zijn daarbij essentieel. 
Ze zijn echter niet vanzelfsprekend en vragen zowel van leerkrachten als leerlingen enige 
ervaring. 
Daarom enkele aanwijzingen in de vorm van pedagogisch-didactische tips in de bijlage 7 op blz. 77 
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Curatieve aanpak 
De curatieve aanpak van het pestprobleem op klassen niveau is die volgens 
de confronterende en niet -confronterende methoden. 
 
De confronterende methode past de leerkracht toe, wanneer een leerling openlijk wordt 
gepest, getreiterd of geslagen. Als je als leerkracht dan niets doet, geef je impliciet aan dat je 
het gedrag accepteert. De niet-confronterende methode wordt toegepast, wanneer je vermoedt 
dat er in de klas iets speelt. De klas confronteren met dit vermoeden werkt niet. De klas zal 
het ontkennen of bagatelliseren. De leerkracht zal dan een directe confrontatie vermijden, 
maar het onderwerp indirect aan de orde stellen. 
De werkwijze van de niet·confronterende methode is dan als volgt:  Via een omweg wordt 
getracht het probleem in de klas bespreekbaar te maken. Via een algemeen probleem komt de 
leerkracht geleidelijk tot het pestprobleem in de klas. Hij kan beginnen met ‘oorlog en vrede’ 
en het gevoel van overwinnaars en overwonnen. Van daaruit komt hij tot de ‘oorlog’ in de 
klas. Je kan ook de schending van mensenrechten aan de orde stellen. Eindpunt is dan: de 
schending van de rechten van een klasgenoot. Het laatste veerbeeld in dit verband is dan: 
machtsmisbruik in zijn algemeenheid bespreken . Het uiteindelijke doel is: het 
machtsmisbruik in de klas. 
Er kan ook een gedeelte van een les Lichamelijke Opvoeding besteed werden aan het ‘aan 
den lijve’ ervaren van buitensluiten en buitengesloten werden. Ook kan in de les Nederlands 
aandacht aan het probleem geschenken worden. Daarvoor kan je gebruik maken van diverse 
boeken waarin pesten voorkomt. Naar aanleiding van ‘brieven van (ex)slachtoffers’ of 
opstellen van (ex)slachtoffers kan met gerichte vragen en opdrachten het pestprobleem 
behandeld worden. 
Binnen deze lessenserie zijn er meerdere lessen en werkvormen waarop het onderwerp op niet- 
confronterende wijze behandeld kan worden. 
Verder is ‘de pest-test’ een goede manier om een duidelijk beeld te krijgen van de 
rolverdeling in een klas of groep. ( zie bijlage 4, blz.  41, 69 en 70). 
 
De confronterende methode 
Naast de diverse gespreksvormen die de mentor heeft met de pestkop en het slachtoffer, is het 
ook zaak de klas te confronteren met hetgeen gaande is. Immers, doordat de middengroep niet 
duidelijk stelling neemt, kan het pesten plaats vinden en doorgaan. 
Dit kan door gebruik te maken van divers lesmateriaal uit de lessenserie. 
Een goede werkvorm hierbij is het rollenspel. 
Wanneer je weet, of sterke vermoedens hebt, wie de pestkop is, kan bij de rolverdeling bij 
rollenspelen de volgende strategie overwogen werden: 
- Geef de pestkop een rol van gepest kind (die niet op steun van andere leerlingen kan 
 rekenen en geïsoleerd staat) met als doel de empathie bij de pester te verhogen. 
- Geef de pestkop de rol van leerling uit de middengroep die zich verzet tegen het 
 pestgedrag: op deze wijze krijgt de pestkop aandacht voor het verzet bij medeleerlingen en 
 kan het een aanzet zijn om bij het eigen gedrag vraagtekens te zetten. 
- Leerlingen die gepest werden, kunnen een rol spelen in een groepje leerlingen dat opkomt 
 tegen een pestkop, in een situatie waarin een medeleerling opkomt tegen pesten. Deze 
 vaardigheden zijn wel haalbaar en wenselijk voor gepeste kinderen. 
- Geef leerlingen die gepest worden nooit de rol van pestkop: op de eerste plaats vergt het 
 van leerlingen teveel nieuwe vaardigheden, ten tweede ondersteun je op deze wijze het 
 idee dat pesten moet werden opgelost deer zelf te pesten. 
- lntroduceer geen rollenspelen waarin leerlingen die gepest worden oplossingen moeten 
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 zoeken, Voor gepeste kinderen is deze oefening in assertiviteit weliswaar wenselijk, maar 
 niet met die groep leerlingen. Beter is de assertiviteit te oefenen op een niet—rechtstreekse 
 manier, nl. in de rol van leerlingen uit de middengroep die zich verzetten tegen pesten. 
 
Een andere manier om de klas te confronteren met het pesten van een leerling uit hun klas of 
groep, is het herstelgesprek. (video beschikbaar) 
De stelling is: "No one is to blame, everyone is responsible? 
De mentor voert eerst een gesprek met de zondebok, waarin hij/zij vertelt hoe de gepeste leerling  
 Zich voelt onder alle pesterijen.   
Vervolgens selecteert de mentor een aantal leerlingen uit de klas, t.w. de pestkop(pen), een 
aantal uit de zwijgende middengroep, en een paar (aspirant) helpers van het slachtoffer. 
De mentor vertegenwoordigt tijdens dit gesprek het slachtoffer (deze is zelf tijdens dit gesprek 
niet aanwezig). De mentor vertelt met een groot probleem te zitten. Zij/hij vindt het vervelend 
dat (naam .......... ) zich voelt zoals zij/hij zich voelt. Hierbij benoemt de mentor de 
gevoelens van het slachtoffer. Daarna wordt er aan iedereen gevraagd wat hij/zij kan doen 
om het slachtoffer zich weer beter te laten voelen. Voordeel hierbij is dat de pestkop uit zijn 
rol van pester kan stappen, door het aanbieden van meer bevredigend alternatief gedrag, 
zonder dat hij/zij daarbij gezichtsverlies hoeft te lijden. 
Belangrijk is dat alle leerlingen iets noemen en daarbij in de ik -vorm praten. 
Becomplimenteer de bedachte oplossingen of stuur deze waar nodig. Belangrijk is dat de 
leerlingen zelf met de ideeën moeten komen, een opgelegde oplossing of opdracht zal niet 
werken! Alle antwoorden worden opgeschreven en na twee weken met de leerlingen één voor 
één individueel geëvalueerd. Daarna wordt er met het slachtoffer gesproken of er iets 
veranderd is aan de pestsituatie. De resultaten zijn veelbelovend! 
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Hulp op individueel niveau 
 
In dit gedeelte van het anti-pestproject wordt ingegaan op de gesprekken met pestkoppen en 
met gepeste kinderen. De individuele gesprekken vormen een belangrijk onderdeel van de 
strategie op korte en lange termijn. Het doel van deze gesprekken in dit anti-pestproject 
omvat: 
Op korte termijn: 
l.  Pesten onmiddellijk te stoppen. 
2. Ondersteuning bieden aan het gepeste kind. 
3. De afspraken opvolgen uit de gedragscode of de klassenregels voor herstel van het 
     pestgedrag door de pestkop(pen). 
Op lange termijn: 
l. Waardering voor het regelvolgend gedrag zichtbaar maken. 
2. Voorzien in individuele hulpverlening aan pestkoppen en gepeste kinderen. 
 
Gesprekken met leerlingen kunnen niet worden losgekoppeld van de waarde die de school of 
klas hecht aan veiligheid en goede sfeer. Bedoeling is dat de strategieën op de verschillende 
niveaus; van school, klas en individu, complementair zijn. De gedragscodes en klassenregels 
willen de omgeving en de relaties tussen leerlingen en leerkrachten beïnvloeden; de 
individuele hulp helpt een leerling zijn of haar plaats te vinden conform deze omgeving. 
Uiteindelijk streven we bij pestkoppen en gepeste kinderen naar een gedragsverandering. Dit 
is een hoog streefdoel en daarom des te meer afhankelijk van het samenspel tussen de diverse 
niveaus. 
 
Soorten gesprekken 
De individuele gesprekken worden ingedeeld in vier groepen: 
l . incidentgesprekken 
2. juridische gesprekken 
3. ondersteunende gesprekken 
4. begeleidende of hulpverlenende gesprekken 
Deze vier gespreksvormen onderscheiden zich van elkaar in het doel van het gesprek en de 
termijn waarover ze verspreid worden (zie schema). 
 
 

INCIDENT GESPREK HERSTEL GESPREK ONDERSTEUNEND 
GESPREK 

BEGELEIDEND 
GESPREK 
 

korte termijn 
 
pesten op dat moment 
doen ophouden 
 
 
 
door elke volwassene op 
de school 

korte termijn 
 
incidenten met 
pestkoppen doorpraten 
 
 
 
door mentoren of 
“kernleerkracht” 
 

korte termijn 
 
incidenten met gepeste 
kinderen doorpraten 
 
vermoedens verifiëren 
 
door mentoren of 
“kernleerkracht” 

lange termijn 
 
begeleiden van kinderen 
met sociaal onaangepast 
gedrag of met gebrek 
aan sociale vaardigheden 
 
door  mentor, 
vertrouwenspersoon, 
schoolmaatschappelijk 
werkster 
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Noot: optie is om i.p.v. mentoren, een aantal ‘kernleerkrachten’ aan te stellen voor het voeren 
van de ‘herstelgesprekken’. 
Voordeel is dat er volgens een vastgelegd rooster, elke dag wel één van de kernleerkrachten 
aanwezig is, waardoor er vaak sneller een gesprek kan plaatsvinden. 
Er is meer duidelijkheid in onpartijdigheid vooral bij pesten in één klas, hetgeen het meest 
voorkomt. 
Wanneer het gesprek met een pestkop niet vlot (omdat het bv, niet ‘klikt’), is er eerder de  
mogelijkheid het gesprek over te dragen aan een van de andere kernleerkrachten.  
Doordat er één team van kernleerkrachten bestaat, is het makkelijker overleg te plegen in 
‘lastige’ situaties. 
 
Doel 
- lncidentgesprekken vinden plaats wanneer leerlingen op pesten betrapt worden en hebben 
 tot doel het pesten op dat moment te stoppen. Zij worden aangewend door zowel 
 leerkrachten, als door de directie als door onderwijsondersteunend personeel. 
- Herstelgesprekken richten zich tot pestkoppen; ondersteunende gesprekken tot 
 kinderen die gepest worden. Zij hebben beide tot doel een specifieke pestsituatie door te 
 praten en worden gevoerd door de mentor. 
- Begeleidende gesprekken hebben tot doel een leerling met sociaal onaangepast gedrag te 
 helpen. Het betreft zowel agressief als non-assertief gedrag. Hierbij worden oorzaken van 
 zowel agressief als non-assertief gedrag geanalyseerd en vervolgens gezocht naar de juiste 
 interventies. Dergelijke aanpak vergt echter tijd en deskundigheid. Medewerking van de 
 zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werk,  is hierbij gewenst. 
 
Termijn 
- Incidentgesprekken, ondersteunende- en herstelgesprekken concentreren zich rond 
 een voorval of een gebeuren. Wanneer de situatie is beëindigd of herstel heeft 
 plaatsgevonden, eindigen de gesprekken. 
- Begeleidende en hulpverlenende gesprekken hebben een meer ‘therapeutisch’ karakter. 
 Hier is ruimte voor een grondige analyse van het functioneren van het kind in pest- en 
 andere situaties, evenals voor de achtergronden in zijn of haar persoonlijke geschiedenis 
 en omgeving. 
 
Om een goed gesprek te voeren is het belangrijk weet te hebben van verschillende 
gesprekstechnieken. 
In bijlage 5 op blz. 73, staan de verschillende gesprekstechnieken beschreven. 
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INCIDENTGESPREKKEN 
 
lncidentgesprekken hebben tot doel pesten onmiddellijk te stoppen. Ze zijn een taak voor 
iedere volwassene die pesten vaststelt. Vooral personeel dat tijdens pauzes surveilleert. 
Deze taak is/wordt opgenomen in de gedragscode. 
 
DOEL  Pesten op hetzelfde moment doen ophouden. 
 Ernstige voorvallen voorkomen. 
 
WANNEER  Telkens wanner je ziet pesten of een leerling je vertelt dat er gepest wordt. 
 
WAT  Medeleerlingen 
 Spoor medeleerlingen zoveel mogelijk aan om weg te gaan. Vermijdt dat jou 
 interventie de aandacht lokt van de halve aula of hal of buitenplaats. Op deze 
 wijze krijgt de pestkop enkel meer belangstelling en daar mikt hij/zij wellicht 
 op. Het gepeste kind kan zich een tweede maal vernederd voelen omdat nu ook 
 andere leerlingen zien hoe zwak hij/zij wel is, of wat je met hem of haar niet 
 allemaal kan doen. 
 
 De pestkop(pen) 
 Wellicht schrikken uitgerekend de pestkoppen leerkrachten het meest af.  Zij 
 treden snel in discussie. In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat het 
 niet de taak van elk personeelslid is om een voorval grondig door te praten met 
 een pestkop. Niet iedereen voelt zich er goed bij een voorval grondig uit te 
 praten. Bovendien is het gevaar groot dat de ene leerkracht zegt dat het niet 
 meer voor mag vallen, terwijl een andere reeds een straf had voorgesteld. 
 Wel moet direct gereageerd worden bij pestkoppen. Hieronder is een procedure 
 te vinden. 
 
- Keur het pestgedrag af Bv. ‘Dit kan voor mij niet door de beugel ’. Keur niet de pestkop 
 als persoon af en begin nooit te schelden of te verwijten.  
- Vertel de leerling wat er zal gebeuren. ‘.]e weet wat er op pesten volgt:  ik zal je mentor 
 hierover inlichten ’. Op deze wijze hoef je zelf geen discussie of gesprek aan te gaan, maar 
 vermijd je wel dat de pestkop vrijuit gaat. 
- Je stuurt de pestkop onmiddellijk naar de mentor. Deze maakt, indien het gesprek op dat 
 moment niet kan doorgaan, meteen een afspraak. Op deze wijze wordt voor de leerling het 
 verband tussen het pestgedrag en het gesprek benadrukt. 
- lndien de mentor niet aanwezig is, noteer dan het voorval in een centraal verslagboek, een 
 meldingsschrift, of hoe dan ook genoemd. (Deze kan bv. bij de receptie of de 
 pedagogische conciërge liggen.) Vermeld wie betrokken was, wat gebeurd is en wanneer. 
 Vermeld ook je eigen naam. Maak een notitie voor de mentor (in zijn/haar postvak), zodat 
 de mentor met jou contact kan opnemen indien dat nodig mocht zijn. Belangrijk is dat ook 
 hier op korte termijn een gesprek volgt. lndien als gevolg van gebrekkige communicatie, 
 een gesprek met de pestkop uitblijft, gaat hij/zij opnieuw vrijuit en dat moet juist 
 bestreden worden. Bij langdurige afwezigheid van de mentor (bv. door ziekte), neemt de 
 afdelingsleider(ster) dit incidentgesprek over. 
- Ook bij ernstige incidenten in de klas of tijdens de pauze kan je de pestkop het beste 
 wegsturen. Het zou goed zijn de school hiervoor van een ruimte of plek te voorzien die 
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 daarvoor geschikt is. Doel is de pestkop de populariteit niet te gunnen. Natuurlijk volgt  
 ook hier een gesprek met de mentor. 
- In een later stadium van dit anti-pestprogramma , als je merkt dat geweld in de vorm van 
 pesten minder wordt, en de pestkoppen duidelijk inspanningen doen om hun eigen gedrag 
 onder controle te krijgen, kun je de strategie versoepelen. Zo kan je, mits de pestkop 
 onmiddellijk de situatie spontaan herstelt, bij een klein vergrijp (bv. schelden) volstaan 
 met een aantekening in het verslagboek. Regel is dan wel dat op twee kleine incidenten in 
 korte tijd (bv binnen één week) een gesprek met de mentor volgt. 
 Deze wijziging moet dan wel in de gedragscode worden opgenomen en het moet voor 
 iedereen duidelijk zijn wanneer dit alternatief kan worden gebruik 
 
Leerlingen die gepest worden: 
Het lijkt misschien overbodig dit te vermelden, maar maak naar het gepeste kind nooit 
negatieve opmerkingen wanneer je pesten signaleert. Bv. ‘laatje toch niet zo behandelen. ’ 
Op deze wijze geef je voor het oog van alle leerlingen de pestkop gelijk. 
Welke procedures kan je volgen'? 
- Indien het kind dat gepest wordt het alleen kan redden, richt je je het beste tot de pestkop. 
 Op deze wijze vermijd je dat iedereen ziet dat het kind gepest wordt, hulp nodig heeft. 
 Dit kan het beeld van een zwakkeling bevestigen. Richt je tot een eventuele vriend of 
 (aspirant) helpers van het slachtoffer en raad hen aan ergens anders te gaan staan. 
 Wanneer je denkt dat dit nodig is, kan je het slachtoffer naar een rustige ruimte sturen, 
 onttrokken aan het oog van andere leerlingen, zo kan hij/zij wat tot zichzelf komen. Je kan 
 ook een vriend vragen mee te gaan. 
 lndien afzonderen door omstandigheden onmogelijk is, tracht dan de fysieke ruimte tussen 
 slachtoffer en pestkop zo groot mogelijk te maken. 
- Een kind dat gepest wordt, kan er op dat moment behoefte aan hebben de doorstane 
 emoties te luchten. Laat duidelijk merken dat je met hem of haar meevoelt. Bedoeling is 
 niet om raad te geven of een oplossing te zoeken, maar wel de leerling een kans te geven 
 even te praten en zijn/haar gevoelens te luchten. 
- Vertel ook aan de leerling die gepest wordt, dat je de situatie in het verslagboek zal 
 melden en dat de mentor op de situatie zal terugkomen. 
- Indien leerlingen die gepest worden jou ( als niet-mentor) in vertrouwen nemen;  
 - raad nooit aan om terug te vechten of te pesten; vermijd verdere agressie, 
 - laat de leerling vertellen en luister naar het verhaal; opluchten doet vaak goed. 
Wanneer je niet goed weet hoe het verder moet, verwijs je de leerling door naar de mentor 
 
Korte gesprekken zijn letterlijk van korte duur. Ze duren slecht enkele minuten en langer 
hoeft ook niet. Belangrijk is dat: 
l.  het gepeste kind uit zijn/haar benarde positie bevrijd wordt en even op adem kan komen; 
2. de pestkop weet dat zijn gedrag afgekeurd wordt en dat daarom een gesprek volgt met de 
mentor. 
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HERSTEL GESPREKKEN 
 
DOEL Toepassen van de afspraken uit de gedragscode en/of klassenregels in geval 
 van regelovertreding en concretiseren van het herstelcontract. 
WANNEER  Bij een pestincident waarvan je zelf getuige bent of waarvan je op de 
 hoogte wordt gebracht door een leerling of collega. 
 
Een individueel gesprek gaat in op de specifieke situatie van een leerling. 
Bij incidenten kunnen echter twee, drie of vier leerlingen betrokken zijn. Het beste is met elk 
afzonderlijk te praten. Je voorkomt hiermee dat door het tegelijk samenzijn van deze 
leerlingen, hun overwicht vrij groot wordt. Je vermijdt zo ook dat de ene leerling kan 
profiteren van de argumenten van de andere leerling. Geef hen niet de kans hun krachten te 
bundelen. Je verwoordt je verwachtingen naar iedere leerling afzonderlijk en niet naar ‘een 
groepje’. Bedenk ook dat de ‘leider’ wordt beloond wanneer hij/zij in het bijzijn van vrienden 
zijn verhaal mag doen. 
Indien bij het incident de hele klas betrokken is, is het aan te raden met de hele klas een 
gesprek te houden. Vraag hen eventueel vooraf op papier het voorval op te schrijven. Je weet 
dan vooraf wat er bij de leerlingen speelt, of nog andere conflicten interfereren, welke 
argumenten je mag verwachten. Zo kan je je beter voorbereiden. 
 
Maak het gesprek niet te lang. Voor het ingaan op concrete gebeurtenissen rond het pesten en 
het formuleren van een herstelcontract is een gesprek van 10 tot 15 minuten met een 
individuele leerling voldoende. De bedoeling van dit gesprek is immers niet om uitgebreid op 
de achtergronden van het pesten en de motieven van de pestkop in te gaan. Het is de 
bedoeling duidelijk te maken dat pesten niet getolereerd wordt en dat de afspraken uit de 
gedragscode worden toegepast. 
 
Hou in een verslagboek bij met wie je een gesprek had en wat je hebt afgesproken. En zet dit ook 
in het logboek in Magister. Indien de situatie dit vereist, kan een ander het overnemen, rekenend houdend  
met de afspraken die al bestaan. 
 
Meerdere uit de gesprekstechnieken ( zie bijlage 5 blz. 73) kunnen worden 
aangewend. Vooral concretiseren is van belang om de situatie helder te kunnen omschrijven. 
Ook de gesprekstechniek ‘oordelen’ heeft hier zeker een plaats. De koppeling van 
regelovertreding en herstel, rekening houdend met de school en klassenafspraken, moeten 
duidelijk zijn.` 
 
1. Introductie 
- Maak het doel van het gesprek duidelijk. Zeg hem/haar dat je het pesten hebt vernomen. 
 Je praat met de leerling over zijn pestgedrag. Wanneer de pestkop deze relatie niet 
 doorheeft, zullen de afspraken weinig worden nageleefd. Dit is zeker van belang wanneer 
 er enige tijd verlopen is tussen het voorval en het moment waarop de mentor beschikbaar 
 is. Regel is dus zeker: hoe korter die tussentijd, hoe functioneler het gesprek. 
- Vermijd bestraffende opmerkingen als: ‘het was wel stom van je wat je daarnet deed’ . Ze 
 geven de leerling weinig ruimte tot inbreng. 
- Gezien de mentor initiatief neemt , kan er bij de leerling een weerstand bestaan om te 
 praten. De keuze van de school i.v.m. pesten verduidelijken, kan helpen om met die 
 weerstand om te gaan. Je herinnert eraan dat het de bedoeling is er zo goed mogelijk voor 
 te zorgen dat elke leerling zich goed voelt op school en recht heeft op een leuke schooltijd. 
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2. Oriëntatie op het probleem 
- Ga hier nader op de feiten in. Bv.’ Er werd kleding beschadigd bij een gevecht met drie 
 tegen één. ’ Vraag vervolgens de leerling te vertellen wat er gebeurd is. 
- Het is niet altijd nodig de naam van het slachtoffer te vermelden. Beter is te verduidelijken 
 dat pesten, tegen wie het ook is gericht, niet getolereerd wordt. 
- Pestkoppen zullen ook steeds hun gedrag trachten te rechtvaardigen door te halen naar het 
 kind dat gepest wordt. Bv ‘Hij/zij doet zo stom’ of ‘Hij/zij moet zich dat maar niet 
 allemaal laten aandoen’. Ga daar niet op in. Zeg dat dit niet het doel van het gesprek is. 
 Het gaat hier om het gedrag van de pestkop. 
- Het is mogelijk dat pestkoppen met een probleem op de proppen komen. Persoonlijke 
 problemen zijn echter geen reden om anderen lastig te vallen. Toon begrip voor die 
 moeilijke situatie en spreek af dat je straks met hem/haar daarover verder wilt praten. Op 
 dit moment ben je samen om het pesten aan te pakken. 
- Tracht ook duidelijk te krijgen op welke wijze de leerling bij het pesten betrokken was. Zo 
 kan je de rollen die leerlingen spelen in pestsituaties achterhalen en is het mogelijk de 
 afspraken met de leerlingen overeenkomstig hun rol aan te passen. Indien op voorhand de 
 situatie heel duidelijk is, hoeft hier niet veel tijd aan besteed te worden. 
 
3.  Herstellen 
- Herinner de leerling aan de afspraken die gemaakt zij in de school. ’Je weet dat bij elk 
 voorval een gesprek volgt. Van jou wordt nu verwacht dat jij de situatie herstelt ’. 
- Dit gebeurt in de vorm van (pedagogische) straffen. Naar de leerlingen toe worden dit 
 ‘herstelopdrachten’ of ‘hersteltaken’ genoemd. Deze taken zijn er op gericht het gedane 
 onrecht te herstellen. Dit veronderstelt dat duidelijk rekening wordt gehouden met nadeel 
 dat het slachtoffer ervaren heeft. Deze taken zullen wel enig ongemak veroorzaken. Dit 
 kan bv. omvatten het aanspreken van het eigen zakgeld om de schade aan schriften, 
 boeken of andere bezittingen goed te maken 
- Hieronder volgen verschillende voorstellen. 
- Deze voorstellen worden geïndividualiseerd naargelang de persoonlijke situatie van 
 pestkop en slachtoffer. 
 
Voorbeelden van hersteltaken zijn:  
a. Schade aan bezittingen wordt altijd financieel vergoed. Vraag hierbij de medewerking van de ouders: het 

is beter zakgeld aan te spreken, dan het door de ouders te laten betalen. 
 Indien er financiële problemen zijn, kan er overwogen worden de leerling geld te laten 
 verdienen uit de kas van de school; d.m.v. diverse taken en werkzaamheden moet de 
 leerling dan voldoende geld bijeen verzamelen. 
b. De leerling kan opdrachten krijgen die gericht zijn op het versterken van pro—sociaal 
 gedrag. Zo kunnen hem/haar oefeningen voorgelegd worden waarin sociale 
 conflictsituaties moeten worden opgelost. Spreek het aantal situaties of het aantal eraan te 
 werken uren af. Er volgt steeds een bespreking met de mentor over de inhoud. Er kunnen 
 voorbeelden worden gebruikt op school, waarbij de leerling neerschrijft hoe hij/zij kan 
 reageren zonder pesten. 
c. Het lezen van (een gedeelte) van een boek dat over pesten gaat. (Een uitgebreide 
 literatuurlijst is aanwezig bij de lessenserie.) Nadat het boek is gelezen, wordt er een 
 nieuwe afspraak gemaakt, waarin de pestkop vertelt wat de inhoud van het boek is. Ook is 
 mogelijk dat aan de hand van bepaalde vragen een uittreksel van het boek wordt gemaakt. 
d. Met gerichte opdrachten naar een videohand kijken waarin slachtoffers vertellen wat 
 hen overkomt of is overkomen. Ook hierop volgt weer een gesprek. 
d. Het meedoen in een rollenspel, met de pestkop in de rol van slachtoffer. Daarna laten 
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 opschrijven hoe hij/zij zich voelde tijdens dit rollenspel. (Een specifiek rollenspel 
 daarvoor is aanwezig). 
e. De pestkop kan voor een vastgelegde duur op tijdens de pauzes onder toezicht worden 
 gesteld. (Een mogelijkheid is de pestkop te laten meelopen met een leerkracht die moet 
 surveilleren). Dit is effectief omdat de pestkop dan voor het oog van medeleerlingen onder 
 controle wordt gehouden. 
f. Wanneer bovenstaande straffen niet effectief blijken te zijn de pestkop het pestgedrag te 
 laten ophouden, kan de pestkop verplicht worden tot het volgen van een sociale 
 vaardigheidstraining. Het is dan wel van belang dat de pestkop tegelijkertijd in 
 counseling of begeleiding wordt genomen. 
 
4. Afspraken maken 
- Er wordt een contract gemaakt met de pestkop(pen) waarin de afspraken schriftelijk 
 worden vastgelegd. 
- Het contract wordt ondertekend door beiden partijen. Een exemplaar wordt ook altijd aan 
 de ouders bezorgd, die tekenen voor kennisneming. 
- In het contract komt: 
 1. om welk gedrag het gaat, 
 2. voor welke vorm van herstel er werd gekozen, 
 3. wanneer het herstel moet worden uitgevoerd, 
 4. wanneer daarover feedback wordt uitgebracht, 
 5. de evaluatie van de naleving. 
- Hoe sneller alles elkaar opvolgt, hoe efficiënter. 
 
(zie voorbeeld herstelcontract bijlage 6 blz. 76) 
 
5. Opvolging van de afspraken 
- Na stipte uitvoering heeft de mentor de kans de pestkop positieve feedback te geven. 
- Het is best mogelijk dat je bij het vorige gesprek reeds aanvoelde dat de pestkop  
 gedragsalternatieven nodig heeft. Deze kan je het best tijdens de feedback bespreken en 
 niet tegelijk met het opmaken van het herstelcontract. Wanneer je en een herstel en 
 alternatieven bespreekt, ben je bij de eerste streng en bij het tweede begrijpend. Dit kan de 
 ernst van de situatie afzwakken en tevens verwarring creëren omtrent de toon van het 
 gesprek. 
- Wanneer ondanks verschillende contracten het pesten niet vermindert, kan worden 
 overgaan tot begeleidende gesprekken m. b.v. de schoolmaatschappelijk werkster. 
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ONDERSTEUNENDE GESPREKKEN 
 
DOEL lncidenten met kinderen die gepest worden, doorpraten zodat zij op de eerste 
 plaats hun gevoelens kunnen uiten. Het gesprek kan tevens een aanzet zijn om 
 na te gaan wat er aan de situatie kan worden gedaan. 
WANNEER  - Bij een pestincident waarvan je zelf getuige bent of waarvan je op de hoogte 
  wordt gebracht door een leerling. 
 -  Telkens wanneer iemand van het personeel jou meldt dat er gepest werd of 
  wanneer je in het verslagboek daarover leest. 
 -  Telkens als er een vermoeden van pesten bestaat. Op deze manier voorkom je 
  dat situaties zich ophopen omdat het gepeste kind er zelf niet over durft te 
  praten. 
 
Deze ondersteunende gesprekken worden gevoerd met elk gepest kind of elk kind dat 
vermoedelijk gepest wordt . 
Signalen waaraan gepeste kinderen kunnen werden herkend zijn: 
Primaire signalen 
- Leerlingen gaan op een gemene manier met hen om: ze worden geplaagd, uitgescholden, 
 bespot, gekleineerd etc. 
- Leerlingen vallen hen vaak lastig, duwen stompen of schoppen hen. 
- Ze zijn vaak betrokken bij twisten waarbij ze zich niet kunnen verdedigen. Het huilen 
 staat hen nader dan het lachen. 
- Hun bezittingen (kleding, schoolgerei, boeken, fiets,. . .) werden vaak beschadigd of 
 afgepakt. 
- Ze hebben blauwe plekken, verwondingen of schrammen. 
Secundaire signalen 
- Ze lijken geen goede vriend te hebben en staan vaak alleen tijdens de pauze, bij 
 groepswerk, lopen vaak als laatste uit de klas. 
-  Ze worden vaak als laatste gekozen bij het samenstellen van een team, 
-  Ze proberen in de pauze dicht bij een leerkracht te blijven. 
- Ze praten moeilijk hardop en geven een onzekere indruk. 
-  Ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig of huilerig uit. 
-  Hun schoolresultaten verzwakken. 
 
Maak het gesprek niet onnodig lang en opteer voor een tweede vervolggesprek. Een gesprek 
van 20 minuten is prima. Hou ook rekening met de capaciteiten van jongere leerlingen. 
Doorgaans kunnen zij moeilijk lange gesprekken voeren of uitgebreid reflecteren ever eigen 
gedrag of dat van anderen. 
Hou in een verslagboek bij met wie je een gesprek had en wat je hebt afgesproken. In het 
geval er gebruik gemaakt wordt van kernleerkrachten, kan een andere kernleerkracht, indien 
de situatie dit vereist, het gesprek overnemen en rekening heuden met de afspreken die reeds 
bestaan. 
Er kan vooral gebruik werden gemaakt van technieken die de leerling helpen bij het 
uitdrukken van zijn/haar gevoelens. Technieken als non-verbaal gedrag/zich openstellen, 
hoorbaar luisteren zijn hier belangrijk, naast terugkoppelen, verhelderen en concretiseren. Bij 
het samen zoeken naar oplossingen kunnen vragend toevoegen, informeren en zoeken naar 
alternatieven van nut zijn. 
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1. Introductie 
 
- Laat het gepeste kind vertellen wat er gebeurd is en vraag hoe hij/zij zich voelt. Laat het 
 gepeste kind even uitrazen of uithuilen. Stel hem/haar dan gerust en dat je samen bent 
 om een oplossing tegen het pesten te zoeken. 
- Je wilt samen zoeken wat de leerling zelf kan doen en hoe hij/zij daarbij gesteund kan 
 worden. Benader de leerling niet als een probleemgeval:  zo krijgt hij/zij de indruk ook 
 door de leerkracht als een zwakkeling te werden beschouwd. 
-  Stel hem/haar gerust dat er ook met de pestkop een gesprek wordt gevoerd. Eventueel 
 vermeld je het gepeste kind dat het niet met naam genoemd zal werden tijdens dat 
 gesprek. 
-  Ga met de leerling alle klasgenoten na. Gepeste kinderen denken snel dat niemand hen 
 nog wil. Ga na wie pest, wie meedoet, wie niets doet, wie eigenlijk nooit iets tegen 
 hem/haar doet, wie wel vriendelijk is, Deze informatie is belangrijk en bruikbaar bij het 
 selecteren van enkele leerlingen voor het eerder genoemde herstelgesprek. 
 
2.  Oriëntatie op het probleem 
 
- Tracht te achterhalen of de leerling nog meer van dergelijke pestincidenten heeft 
 meegemaakt, zonder dat deze aan het licht zijn gekomen. 
- Tracht te achterhalen of de leerling zich afzondert en angst heeft om naar school te 
 komen. 
- Tracht te achterhalen wat de leerling probeert te doen of heeft gedaan om het pesten te laten ophouden. 
 
3. Alternatieven. 
 
Gepeste kinderen reageren op diverse wijzen op pesten. Bedoeling is een aantal suggesties 
naar voren te schuiven, waarmee de leerling rekening kan houden. De voor- en nadelen 
van mogelijke strategieën worden hieronder aangegeven: 
 
Niet reageren: 
Niet reageren betekent negeren. Het betekent niet het pesten op zijn beloop laten. 
 
Nadeel: 
Het gevaar bestaat dat het pesten door niet te reageren toeneemt. 
Daarom kan het niet reageren geen oplossing zijn voor situaties waarin sprake is van 
materiële schade of bij fysieke vormen van pesten.  
 
Voordeel: 
In geval van schelden of uitlachen, kan niet reageren wel een oplossing zijn. Stel dan deze 
oplossing voor en spreek een nieuwe samenkomst af met de leerling om de gekozen strategie 
te beoordelen. Maak de leerling duidelijk: 
- wat je met niet reageren bedoelt, dat ook op non-verbale houding of lichaamstaal gelet 
 moet worden. (Ook al zeg je niets terug, de pestkop kan d.m.v. je lichaamstaal wel degelijk 
 merken dat hij/zij je raakt.) De pestkop(pen) vinden het fijn te zien dat jij wordt geraakt, 
 dus ga je dat niet tonen. 
- Dat je begrijpt dat het niet plezierig, zelf pijnlijk is, wat andere leerlingen zeggen. Spreek 
 dan ook af dat hij/zij altijd bij je terecht kan. Het gepeste kind moet alleen niets laten 
 blijken aan de pestkoppen. Je kan ook afspreken dat de leerling dit opschrijft , in een 
 schriftje of een brief in je postvakje legt. 
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Actief vermijden: 
Actief vermijden is iets doen opdat het pesten niet zal optreden of doen verergeren. 
 
Nadeel: 
Actief vermijden kan betekenen iets doen om de pestkop gunstig te stemmen. 
Bv. omkopen: ‘als ik geld, sigaretten, snoep, videospelletjes, ..... meebreng, zullen ze 
misschien minder pesten’. Omkopen is een gevaarlijke strategie die vaak tot erger leidt. 
 
Voordeel: 
Actief vermijden is wel goed als je bepaalde dingen over de pestkop weet. Bv. als je weet dat 
de pestkop bij langere middagpauzes uit verveling agressief wordt. 
Spreek dan af dat het slachtoffer zich aansluit bij andere niet-pestende kinderen, zodat hij/zij 
uit de buurt van de pestkop blijft. Uit de buurt gaan betekent niet je afzonderen. Dan geef je 
wellicht meer gelegenheid tot pesten. 
 
Passief vermijden 
Passief vermijden is nalaten iets te doen opdat het pesten niet zal optreden. 
Bv. ‘als ik niet naar die groep toe ga, zullen ze me ook niets doen’. 
 
Nadeel: 
Het gevaar bestaat dat de zondebokken meer en meer situaties gaan vermijden om niet gepest 
te worden en daardoor geïsoleerd raken. Hij/zij doet nog weinig mee, staat er buiten. 
Dergelijke reacties moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Het ontneemt de leerling heel 
wat kansen tot socialisatie. 
 
Voordeel: 
In sommige situaties kan het wenselijk zijn dat het gepeste kind zich afzondert, al is het 
alleen maar om even tot rust te komen, zonder steeds op zijn/haar hoede te hoeven zijn voor 
wat er mogelijk te gebeuren staat. 
 
Agressief reageren: 
Agressief reageren heeft enkel nadelen en kan dan ook geen goede oplossing zijn. Het 
slachtoffer kan vaak (mentaal of fysiek) niet tegen de pestkop op. Het is goed leerlingen 
duidelijk te maken dat vechten, vechten uitlokt. Het is dus een strategie die weinig kans heeft 
op succes. 
 
Assertief reageren is: 
Assertief reageren is een goede oplossing, alleen hebben kinderen die gepest worden het hier 
moeilijk mee. 
- Vertel de leerling daarom dat je het waardeert dat hij/zij niet bij de pakken neer blijft 
 zitten en iets aan het pesten wil doen. 
- Bespreek met hem/haar hoe jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken, hoe je 
 assertief zijn kan leren. (Dit wordt meer behandeld in de begeleidende gesprekken) 
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4.  Afspraken maken 
Ook hier is het belangrijk de voorstellen op te schrijven. Dit kan in de vorm van een memo 
voor de leerling. 
Bv. memo: 
-  als ik gepest wordt vertel ik het steeds aan de mentor (of kernleerkracht); 
-  als ik gepest wordt probeer ik ...............................................; 
-  ik zonder mij niet af en ga naar andere leerlingen toe. 
Spreek ook een datum af waarop je nogmaals met de leerling samenkomt om na te gaan of het 
pesten verminderd is. 
 
5.  Afsluiting 
Sluit het gesprek positief af toon dat je concrete verwachtingen hebt en dat je vertrouwen 
hebt in de leerling. 
Indien de leerling onzeker blijft en het pesten nauwelijks wijzigt, kan geopteerd worden voor 
begeleidende gesprekken. 
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BEGELEIDENDE GESPREKKEN 
 
Pesten is vaak een complex probleem. Elke leerling vraagt een eigen aanpak. De 
aanwijzingen en suggesties die verder aan bod komen, hebben tot doel om de gesprekken 
enigszins te structureren en aan te passen aan de verscheidenheid onder de leerlingen. 
Uiteindelijk moeten deze gesprekken een mogelijke gedragsverandering stimuleren. Voor 
gepeste leerlingen betekent dit hoe ze kunnen reageren op pesten, voor pestkoppen hoe zij hun 
gedrag kunnen controleren. Opzet is niet dat mentoren of kernleerkrachten 
 therapeutisch gaan werken. Bij duidelijke tekorten in het sociaal functioneren van de 
 leerling of bij ernstige problemen is doorverwijzen de regel. 
 
DOEL  Leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun sociaal functioneren, meer 
 specifiek door agressief of non-assertief reageren, helpen beter zicht te krijgen 
 op hun gedrag, op de situaties waarin het voorkomt en de gevolgen hiervan, en 
 hen helpen bij het vinden van alternatieve oplossingen. 
 
WANNEER  - Als uit het opvolgingsgesprek blijkt dat de leerling nog steeds zeer onzeker en 
  angstig is. 
 - Als uit het opvolgingsgesprek blijkt dat de leerling niet weet wat nu wel van 
  haar/hem verwacht wordt. 
 -  Als uit het logboek blijkt dat een leerling vaak als gepest kind genoteerd 
  staat; 
 -  Als uit het logboek blijkt dat een leerling vaak als pestkop betrokken is en 
  contracten niet worden nagekomen; 
 - Als de mentor of kernleerkracht dit nodig acht. 
 
Niet iedere mentor voelt zich geroepen tot het voeren van dit soort gesprekken. Overleg met 
je teamleider wat mogelijk is als één van je leerlingen begeleidende gesprekken nodig heeft en je  
tegen je eigen grenzen van begeleidingsmogelijkheden aanloopt. 
 
Begeleidende gesprekken gaan dieper op pestsituaties in. Daardoor vergen ze meer tijd en 
inspanning. Overdrijf ook hier niet en houdt rekening met de capaciteiten van de leerling. 
Opteer eerder voor meerdere bijeenkomsten met minder tussentijd, dan voor langere 
gesprekken. Een gesprek van 20 tot 30 minuten biedt ruim tijd. 
 
Er kunnen meerdere gesprekken worden gepland, gespreid over meerdere weken. Het is goed 
regelmatig te evalueren of je op de goede weg bent. Dit merk je aan de verbetering in de 
situatie. Duidelijk moet zijn dat het om een verbetering moet gaan. Schat de mogelijkheden 
van het gesprek realistisch in. Je mikt op gedragsverandering en dat is niet vanzelfsprekend 
altijd mogelijk.  Indien je na enkele weken geen verbetering bemerkt, kan het aangeraden zijn 
grondig te evalueren. Beroep doen op externe hulpverleningsinstanties kan wenselijk zijn. 
 
Het beste is de gesprekken om de week te houden. Indien dit niet uitvoerbaar is eens in de maand. 
Noteer ook hier welke afspraken zijn gemaakt. Indien later blijkt dat doorverwijzen 
noodzakelijk is, kunnen jouw observaties en vaststellingen zeer bruikbaar zijn. 
 
Meerdere uit de gesprekstechnieken die hiervoor werden beschreven , kunnen worden 
aangewend. Met name non- verbaal gedrag, hoorbaar luisteren, samenvatten/terugkoppelen, 
verhelderen, benoemen van gevoelens, verhelderend vragen, vragend toevoegen, 
informeren/uitleg geven en mogelijke alternatieven formuleren. 
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Andere bruikbare interventies zijn:  observeren, feedback geven (het zichtbaar maken van ‘de blinde vlek’), 
zorgend confronteren, werken met beelden, symbolen en metaforen . Verder is het GGGG model 
(Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gevolg; bewust maken van irreële denkwijzen  en reële denkwijzen  
tegenover zetten) een zeer bruikbaar middel, met name voor agressieve leerlingen die overreageren op fout 
geïnterpreteerde situaties. 
Het neemt teveel tijd deze laatste  interventies te beschrijven, maar voor de mentoren die daar in 
geïnteresseerd zijn kan er in een mentoren-overlegmiddag, aandacht aan worden besteed. 
 
Nogmaals, bij aanhoudende of grotere problematiek, of wanneer je aanloopt tegen je eigen grenzen van 
begeleiding, is doorverwijzen naar het zorgteam de regel. 
 
 
1. Introductie 
 
-  Maak het doel van het gesprek duidelijk. Je praat met de leerling over pesten: over zelf 
 pesten of reageren pesten. Je wilt samen met de leerling naar oplossingen zoeken, 
 zodat de leerling zich beter kan voelen op school en een fijne tijd kan hebben zonder veel 
 opmerkingen of straf van leerkrachten of zonder angst om naar school te komen. 
-  Gepeste kinderen: vertel het gepeste kind dat je begrijpt dat hij/zij het moeilijk heeft op 
 school, en dat je samen met hem/haar wil nagaan wat er kan gebeuren. 
-  Pestkoppen: herinner de pestkop aan de concrete situatie(s) die je voor ogen hebt en 
 refereer naar herstelcontracten. 
 Aangezien de leerkracht initiatief neemt, kan er bij de leerling een weerstand bestaan om te 
 praten. De bedoeling van het gesprek verduidelijken, kan helpen bij het omgaan met de 
 weerstand. Vermijd dat het gesprek gekoppeld wordt aan terecht wijzingen en straffen. 
 
2. Oriëntatie op het probleem 
 
Achtergrond van de leerlingen 
Tracht te achterhalen wat er eigenlijk aan de hand is. Ga daarbij in op de achtergrond van de 
leerling. Wat maakt dat de ene leerling een andere gaat pesten? Is er een tekort aan sociale 
vaardigheden? Heeft hij/zij bv. opvattingen over zwakkeren die agressief gedrag volgens 
hem/haar rechtvaardigen? Is er sprake van een gebrek aan zelfcontrole? Is er een relatie met 
opvoedingsgedrag, bv gebrek aan supervisie door de ouders? 
 
Bij het proberen begrijpen van pesten en gepest worden, kun je proberen om via observatie en 
bevraging te komen tot een functieanalyse van het pesten.  
Uitgangspunten hierbij zijn dat je gedrag aanleert als gevolg van de ervaringen die je daarin 
opdoet. Wanneer gedrag of gedragingen worden beloont, wordt het gedrag bekrachtigd. 
Probeer samen met de leerling een  relatie te leggen tussen probleemgedrag enerzijds  
en de antecedenten en consequenties van dat probleemgedrag anderzijds. 
Antecedenten zijn specifieke stimuli uit de omgeving of gebeurtenissen die het optreden van 
een bepaald gedrag (hier het pesten) waarschijnlijk maken of vergemakkelijken. 
Consequenties hebben te maken met de gevolgen van een bepaald gedrag en werken in twee 
richtingen: versterken of verminderen. Een gedrag wordt versterkt wanneer het voor de 
betrokkene een voordeel oplevert en hij/zij er winst bij heeft. Nadelig worden van het gedrag, 
of geen positieve effecten meer opleveren, maakt het gedrag minder waarschijnlijk, Het is wel 
nodig consequent te zijn. 
 
Aan de kant van de antecedenten stimuli zijn verveling, frustratie, een kind van wie men 
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geleerd heeft dat het zich niet adequaat verweert, alleen zien staan, het ontbreken van 
supervisie, belangrijk. 
Aan de kant van de consequenties zijn het door pesten verkrijgen van verminderen van 
verveling, dalen van spanning, ervaren van macht, verweven van snoep of geld, bijval van 
andere leerlingen, verwerven van status mogelijke belangrijke gevolgen. 
In de relatie tussen pestkop en slachtoffer kan het ontbreken van verweer door het slachtoffer, 
de cognities over een zwakkeling versterken, kan blijken hoe gemakkelijk het is om door 
pesten iets te krijgen (snoep, geld,..). Dit alles kan ertoe bijdragen het pesten van deze 
leerlingen te bestendigen. 
 
Pestkoppen 
Zoals eerder beschreven onderscheiden pestkoppen zich van andere leerlingen door hun sterke 
agressieve neigingen en hun positieve houding t.a.v. geweld. Ze kunnen hun agressiviteit 
minder goed beheersen. Belangrijke toevoeging hieraan is de stabiliteit van deze agressieve 
reactiepatronen. Ondanks wijzigende omstandigheden, blijven deze leerlingen op eenzelfde 
manier reageren, 
Pesten is geen gedrag dat kinderen vanzelf wel zullen ontgroeien. 
 
Bepaalde kinderen reageren duurzaam agressief (in geval van pesten) door bv.: 
- overreageren op bepaalde situaties die zij foutief interpreteren; 
-  slechts beschikken over een beperkte , agressieve respons en andere, pro-sociale 
 vaardigheden missen. 
-  streven naar dominantie en statusverhoging bij leeftijdgenoten. 
Dit betekent dat pestkoppen niet noodzakelijk een gebrek aan sociale vaardigheden 
hebben, en dat sociale vaardigheidstrainingen niet altijd de aangewezen weg zijn, om 
iets aan hun gedrag te doen. 
 
Leerlingen die gepest worden. 
Gepeste kinderen zijn angstiger en vaak onrustiger en beoordelen zichzelf en de situatie 
Negatief. Ze vinden zich vaak weinig aantrekkelijk of zien zich als een mislukkeling. Ze zijn 
weinig populair en hebben doorgaans weinig vrienden. Feit is dat deze kenmerken 
zondebokken typeren, maar niet noodzakelijkerwijs de oorzaak zijn van pesterijen. 
Zowel uiterlijke kenmerken als schoolresultaten spelen geen doorslaggevende rol. Deze 
kenmerken kunnen niet als oorzaken van pesten worden aangegeven. Pestkoppen gebruiken 
bij hun acties deze eigenschappen. 
Er is een zekere continuïteit in gepest worden: kinderen die gepest worden, lopen meer kans 
ook het volgend schooljaar het doelwit van pesterijen te zijn. 
Ook op langere termijn ontstaan nadelige effecten ze blijven zich onzeker voelen en 
behouden een negatieve kijk op zichzelf Daardoor hebben zij een verhoogde kans op 
depressiviteit. Het idee dat gepeste kinderen gehard worden door pesten en dat het hun 
ontwikkeling ten goede komt, gaat helemaal niet op.  
Gepeste kinderen missen een aantal sociale vaardigheden en in het bijzonder deze van 
assertiviteit en vaardigheden die bij het intreden in een groep leeftijdgenoten van belang zijn. 
Een volledige sociale vaardigheidstraining zou voor deze kinderen dan ook niet zinvol zijn. 
Beter is deze kinderen een assertiviteits- of weerbaarheidstraining voor te leggen. 
Voor sociaal geïsoleerde leerlingen met een agressief reactiepatroon, - de provocerende 
slachtoffers -, genoemd, zou een sociale vaardigheidstraining wel effectief kunnen zijn. 
Kinderen die reeds vroeg door leeftijdgenoten verworpen/genegeerd worden, hebben een 
verhoogde kans mikpunt te worden van de agressie van anderen, doordat zij middels hun 
isolatie, niet adequaat hebben leren omgaan met andere kinderen van hun leeftijd. 
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Om die reden is het helpen opbouwen van vriendschappen met andere kinderen een 
belangrijke beschermende factor. 
 
 
3. Zoeken naar alternatieven 
De tweede stap is oplossingsgericht. Op basis van de informatie die gehaald werd uit de 
functieanalyse, kan het pesten of gepest worden bij de leerling met wie je praat, beter 
begrepen worden. Aansluitend daarop wordt een hypothese gemaakt en wordt een passende 
strategie gekozen 
Hieronder worden enkele mogelijke aanzetten tot begeleiding gegeven. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen externe factoren en interne factoren. 
Met externe factoren wordt bedoeld het samen zoeken naar alternatieven voor 
omstandigheden die gelegenheid geven tot pesten of gepest worden. 
Met interne factoren wordt bedoeld het ingaan op de persoonsgebonden factoren. 
 
Inspelen op extern factoren: voor en nadelen pestgedrag 
- Voordeel van pestgedrag kan zijn het opvullen van dode momenten om zodoende verveling 
 tegen te gaan. Zodoende kan het zinvol zijn een invulling te bedenken voor deze ‘dode’ 
 momenten’. Bespreek met de leerling eventuele alternatieven. 
- Inspelen op externe factoren kan ook d.m.v. beïnvloeden van de klas: wanner zij weigeren 
 mee te pesten, grijpen de pestkoppen naast de waardering waar ze op mikken. Hierin spelen 
 de klassenregels een belangrijke rol. 
-  De herstelcontracten worden verder consequent uitgevoerd, ze maken derhalve inherent deel 
 uit van de begeleidende gesprekken. 
-  Het samen met de pestkop zoeken naar andere middelen om zich in de groep te handhaven, 
 vormt een derde aspect. Wat zijn andere manieren om bij de groep te horen en mee te tellen, 
 zonder andere leerlingen te benadelen? 
- Een mogelijke manier om de pestkop te helpen is afspreken dat hij/zij een specifieke 
 verantwoordelijkheid voor bepaalde taken in de klas of school krijgt. De leerling verwerft 
 hiermee een ander aanzien en kan dit positief aanwenden voor andere leerlingen. 
 Als de leerling zijn gedrag wijzigt en het pestgedrag uitblijft, is positieve feedback 
 aangewezen. 
 
Inspelen op interne factoren 
Na functieanalyse kunnen er diverse oorzaken van pestgedrag aan het licht komen. 
Het is niet de bedoeling alle mogelijke oorzaken en de daarbij passende strategieën, 
interventies en begeleidingsmethodieken te behandelen. Hierbij spelen individuele aanpak en 
voorkeur een grote rol. 
 
Hieronder staan er, in het geval van pesten, drie belangrijke factoren: 
1. Werken aan zelfcontrole 
Werken aan zelfcontrole houdt in het leren omgaan met spanning en met negatieve gevoelens 
als woede en boosheid. Bedoeling is dat de leerling situaties herkent die een spanning bij 
hem/haar oproepen of waarin hij/zij boos wordt en onmiddellijk overgaat tot agressief 
reageren. Wanneer woede en boosheid het gevolg zijn van irreële ideeën kan het werken met 
de RET een aanvulling zijn. Een goede omschrijving van de gedachten die bovenstaande 
gevoelens oproepen is dan belangrijk. 
Een andere manier voor zelfcontrole is de leerling een goede omschrijving te laten geven in 
welke situaties gevoelens van woede en agressie werden opgeroepen. De methoden voor 
zelfcontrole die nadien gebruikt worden moeten aansluiten op deze specifieke factoren. 
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Leren herkennen van gevoelens kan een eerste stap zijn. Gebruik van zelf instructiemethoden 
om de woede naar beneden te krijgen en het overgaan tot agressief gedrag te voorkomen, zijn 
dan de volgende stap. 
 
2. Bevorderen van pro-sociale vaardigheden 
Werken aan meer sociaal gerichte vaardigheden kan door aandacht te geven aan: 
a. participatie:  hoe deelnemen aan activiteiten? Hier wordt bijzonder gelet op het 
  intrede-gedrag, dit is de manier waarop de leerling zich bij een groepje 
  bij een groepje veegt. 
b.  communicatie: hoe een gesprek voeren waarbij beide partners zich erkend voelen? 
c.  coöperatie: hoe deelnemen aan activiteiten zonder de groep, de regels te verstoren? 
d.  validering:  hoe anderen terzijde staan en helpen? 
e. conflicthantering: hoe met conflicten omgaan? Wat doen als er conflicten ontstaan? 
In de lesactiviteiten wordt ook hier ruim aandacht aan besteed. Toch kan het voor sommige 
leerlingen zinvol zijn hier nog individueel mee te oefenen. Bijvoorbeeld door middel van bepaalde oefeningen 
waarin bepaalde situaties of incidenten op een sociale manier moeten worden opgelost d.m.v. 
bovenstaande vaardigheden. 
Ook rollenspelen zijn hier zeer geschikt. 
 
Ingaan op interne factoren: assertief gedrag aanleren 

- Hieronder kunnen tal van vaardigheidstrainingen een plaatst hebben. Ook afzonderlijke 
assertiviteits- of weerbaarheidstrainingen kunnen hier belangrijk zijn, 

- Hieronder worden enkele mogelijke onderdelen van een dergelijke training genoemd die in 
een individueel gesprek gehanteerd kunnen worden. 

- Letten op lichaamshouding en expressie. Vaak zullen minder assertieve leerlingen geen 
fiere of zelfbewuste lichaamshouding hebben, weinig expressief praten, eerder stil en 
moeilijk verstaanbaar. Hieraan werken kan een eerste stap zijn.  

- Leren omgaan met gevoelens. Vaak weten deze leerlingen niet zo goed om te 
gaan met emoties. Soms zie je niet wanneer ze blij zijn. Leren praten over positieve en 
negatieve gevoelens is een eerste stap in het omgaan met gevoelens en het leren uitdrukken 
van gevoelens naar anderen toe. 

- Beïnvloeden van negatieve zelfopvatting en ondersteunen van positieve zelfwaardering. Het 
gaat hier om het in vraag stellen van zeer algemene negatieve opvattingen over zichzelf 

- Leren aandacht hebben voor dat wat de leerling wel kan en dat waarin hij/zij tekort schiet. 
- Aanleren van specifieke vaardigheden. Bv. het inoefenen van een praatje maken, iets 

vragen, complimentjes geven en ontvangen, kritiek geven en ontvangen, nee zeggen, e.d. 
 
4. Afspraken maken 
Na het oefenen van de vaardigheden en/of het rollenspel, spreek je met de leerling één of 
meerdere oefeningen af.  Dit vormt de huistaak voor de volgende week. Bij een volgende 
samenkomst kom je hierop terug en kijk je hoe de leerling te werk is gegaan en wat hij 
gerealiseerd heeft. Om die reden is het aan te raden de afspraken neer te schrijven. Maar 
hiervoor gebruik van een huiswerkboekje. Spreek ook met de leerling af dat de ouders worden 
ingeschakeld of dat je dat van plan bent. 
Het is van groot belang, bij het inoefenen van sociale vaardigheden, de ouders in te lichten. 
Dit omdat de ouders weten waar het kind mee bezig is en thuis daarin de nodige 
ondersteuning te kunnen geven. Als een kind bv. bezig is met het aanleren van meer assertief 
gedrag, zal hij/zij dat eerst in de veilige thuissituatie oefenen. Als de ouders, wanneer zij dit 
niet weten, negatief reageren op het soms, in hun ogen (over)assertieve gedrag van hun kind, 
stimuleert dit niet het nieuwe gedrag in andere situaties toe te passen. 
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5. Het gesprek afsluiten 
Sluit het gesprek positief af, toon dat je concrete verwachtingen hebt en dat je vertrouwen 
hebt in de leerling. 
Spreek tevens af wanneer je opnieuw samenkomt. Een concrete datum maakt de leerling 
duidelijk dat je het serieus neemt. 
 
Doorverwijzen naar zorgcoördinator of externe instanties 
Wanneer uit de functie-analyse blijkt dat de problemen bij zowel slachtoffer als pester, 
voortkomen uit de opvoedingswaarden en normen van de ouders en/of er sprake is van een 
problematische thuissituatie of problemen op het relationele vlak bij de gezinsleden onderling, 
dan is doorverwijzen naar de zorgcoördinator, School Maatschappelijk Werk of BJZ aan te raden. 
Een medewerker van bv. BJZ kan dan gezinsbegeleiding voorstellen al of niet met 
pedagogische begeleiding van de ouders. 
Ook wanneer blijkt dat de psychische of sociale problemen bij een leerling dermate groot zijn, 
langer dan twee maanden duren en ernstig interfereren met een gezonde ontwikkeling tot 
volwassene, is doorverwijzen de regel. Hiermee kunnen de schoolarts GGD of BJZ worden 
ingeschakeld. Deze kunnen, wanneer nodig doorverwijzen naar daartoe gespecialiseerde instellingen. 
Deze doorverwijzing gaat altijd via de zorgcoördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Pestprotocol Da Vinci College 2018-2020 
 

SYNTHESE ( e.e.a. schematisch weergegeven) 
 
 
 
                                                      
                                                                                PESTEN WORDT 
                                                                                 VASTGESTELD 
 
 
                                                                       Er volgt een incidentgesprek 
                                                                  door mentor of  overige medewerker 
                                                                   dat pesten vaststelt of daarvan op  
                                                                      de hoogte  wordt gebracht 
  
                                                                      
                                                                        Er volgt een herstelgesprek 
                                                                       door mentor met de pestkop 
                                                                        enkele uit de middengroep 

                en aspirant helpers 
 

Bij elk pestincident dat de                                                                                                                Bij pestincidenten waarbij de  
mentor of docent verneemt.         gepeste leerling zich moeilijk  
Bij een vermoeden van pesten.                                                                                                        alleen kan redden. 
  
          Herstel gesprekken                                                                               Ondersteunende gesprekken 
            met pestkop(pen)                                                                                       met gepeste leerling 
            Door mentor of docent                                                                              door mentor of docent 
 
 
Als uit het logboek blijkt dat een leerling                                                                                                      Als uit het logboek blijkt dat een leerling 
vaak als pestkop betrokken is en contracten                                                                                                vaak slachtoffer is van pesterijen. 
niet worden nagekomen.                                                                                                                                 Als uit een vervolggesprek blijkt dat de 
Als uit het opvolggesprek blijkt                                    dat de leerling nog steeds onzeker is. 
dat de leerling niet weet wat nu 
van hem/haar verwacht wordt. 
 

 
  Begeleidende gesprekken                                                                                              Begeleidende gesprekken 
  met de pestkop(pen)                                                                                                        met gepeste leerling 
  Door mentor, docent of                                                                                                   Door zorgcoördinator,  
  zorgcoördinator.           SMW of extern 
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Het sensibiliseren en informeren van de ouders  
 
Het is van essentieel belang dat ouders ten alle tijden betrokken worden wanneer hun kind 
pest of gepest wordt. 
 
 
Doel en methode 
- Verhogen van de kennis over pesten en leren herkennen van signalen, d.m.v. achtergrond- 
  informatie. 
- Bevorderen van emotionele betrokkenheid bij ouders d.m.v. het geven van achtergrond 
  informatie, msn. de informatie wat betreft de gevolgen voor zowel slachtoffer, pestkop en 
  middengroep en het lezen van brieven van ouders van (ex)slachtoffers. 
- Bevorderen van de bereidheid tot tussenkomen bij ouders, door hen te betrekken bij het 
  signaleren en het verduidelijken en naleven van de afspraken tussen school en ouders. 
- Bevorderen van de vaardigheden in het praten met hun kind rond pesten en gepest 
  worden. 
 
Signalen waaraan u kan herkennen of uw kind gepest wordt: 
Informatie voor ouders van gepeste kinderen.     
- Wat kunnen signalen zijn van pesten? 

• Hun bezittingen (kleding, schoolspullen, boeken, iets,...) worden regelmatig beschadigd of 
                raken weg, 

• Ze hebben blauwe plekken, verwondingen of schrammen, 
• Ze lijken geen goede vriend te hebben en staan vaak alleen tijdens de pauzes, bij 
• groepswerk, lopen vaak als laatste uit de klas, 
• Ze worden vaak als laatste gekozen bij het samenstellen van een team, 
• Ze proberen in de pauzes dicht bij de leerkracht te blijven, 
• Ze praten moeilijk hardop en geven een onzekere indruk 
• Ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig of huilerig uit, 
• Hun schoolresultaten verzwakken, 
• Ze gaan niet graag naar school, waardoor ze eerder spijbelen, 
• Ze hebben vaker fysieke klachten als bv buikpijn, 
• Ze zijn meer gespannen en nerveus, 
• Ze nemen zelden of nooit iemand mee naar huis uit school 
• Niet meer naar een club willen / durven gaan. 
• Bepaalde kleren niet meer aan willen. 
• Thuis prikkelbaar, boos of verdrietig zijn. 
• Zelf blessures creëren om niet naar school te hoeven. 
• Ze worden zelden of nooit door een medeleerling uitgenodigd 
• Schrikken wanneer hun mobiel afgaat of er een berichtje binnenkomt. 

 
 
- Wat ouders / verzorgers zelf kunnen doen: 

• Neem uw kind serieus en zeg dat u met anderen gaat proberen het pesten te stoppen.  
• Pesten op school kunt u het beste direct met de mentor bespreken. 
• Probeer uw kind uit te leggen waarom kinderen pesten. 
• Samen praten over pesten kan ook via een boek of een videoband over het onderwerp. 
• Vertel dat volwassenen vaak niets doen, omdat ze niet zien dat er gepest wordt of omdat ze niet 

weten hoe het probleem moet worden opgelost. 
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• Waarschuw uw kind dat het pesten niet meteen ophoudt als er beter op wordt gelet. Pesten is soms 
een gewoonte geworden, die moeilijk af te leren is. 

• Houd het onderwerp bespreekbaar, informeer regelmatig hoe het gaat. 
• Als u er van uw kind met niemand over mag praten, steun dan uw kind, geef achtergrondinformatie en 

maak duidelijk dat de school het zorgvuldig zal aanpakken. Voordat u dit belooft, is het raadzaam te 
vragen wat de school doet. 

• Beloon uw kind en help het zijn / haar zelfrespect terug te krijgen. 
• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een (team) sport. 
• Houd de communicatie open, blijf in gesprek met uw kind. Doe dat niet met een negatieve insteek, 

maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier van vragen is 
bijvoorbeeld: ” Wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?” 

• Houd regelmatig en intensief contact met de mentor van uw kind. 
• Als uw kind echt lijdt onder het pesten en dat ten koste gaat van het zelfvertrouwen, kan hulp vaneen 

deskundige nodig zijn. Dit kan individueel of mogelijk in een sociale vaardigheidstraining. 
• Houd het niet stil, maar onderneem actie! 

 

 Informatie voor ouders van pestende kinderen 
• Neem het probleem serieus. 
• Raak niet in paniek: elk kind loopt de kans een pester te worden. 
• Probeer achter de mogelijke oorzaak van pesten te komen. 
• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 
• Besteed aandacht aan uw  kind. 
• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport. 
• Bekijk samen met uw kind een cd over pesten 
• Houd de communicatie open, blijf in gesprek met uw kind. Geef adviezen over andere manieren om 

met elkaar om te gaan. 
• Houd regelmatig en intensief contact met de mentor van uw kind. 
• Ook zijn er mogelijkheden om uw kind aan een sociale vaardigheidstraining te laten meedoen. 

Informatie hierover is op te vragen bij de mentor, de kernteamleider of de vertrouwensdocent. 
• Houdt  het internetgebruik  van uw kind op social-media in de gaten. 

 
 
 
Uitwerking 
Het betrekken van ouders is een belangrijk onderdeel van het anti-pestproject. Deze groep 
vormt geen homogeen geheel: het gaat om ouders van gepeste kinderen, van pestkoppen en 
van leerlingen uit de middengroep. 
Kinderen vertellen niet gauw aan anderen dat ze gepest worden. Toch worden ouders van 
gepeste kinderen vaker over het pesten ingelicht dan leerkrachten. Ouders weten niet altijd 
hoe ze kunnen reageren. Kinderen die gepest worden zijn er niet zeker van dat hun ouders iets 
aan het pesten kunnen doen. Vaak vrezen ze dat mede door de acties van hun ouders dat het 
gepest worden zal toenemen. 
In dit pestprotocol wordt er voor gekozen om ouders en school op één lijn te brengen. 
Wanneer de school een duidelijk signaal naar ouders stuit dat zij pesten niet tolereert en dat 
zij hiervoor met ouders wil samenwerken, kan dit het signaleren door ouders van gepeste 
kinderen bevorderen. Kinderen kunnen dan ervaren dat hulp vragen aan ouders zin heeft. 
Het zijn echter niet slechts de ouders van gepeste kinderen op wie de school beroep wil doen, 
dit project pleit ook voor een samenwerking met de ouders van pestkoppen. Contact opnemen 
met deze ouders kan moeilijker liggen: ouders van pestkoppen zijn immers slecht ingelicht 
over het pesten door hun kind. Het is ook niet prettig voor ouders te vernemen dat anderen 
problemen bij hun kind herkennen. 
Een derde groep ouders is niet rechtstreeks bij pesten of gepest worden van hun kind 
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betrokken. Het zijn ouders van kinderen uit de middengroep, d.w.z. kinderen die getuige zijn 
van het pesten maar niet ingrijpen. Het aansluiten bij het normen- en waardenconcept van de 
school die opvoeden tot rechtvaardigheid en altruïsme onderschrijft, kan hier een ingang 
vormen. 
In dit protocol is een taak weggelegd voor ouders bij het signaleren en eventueel interveniëren. 
Hen informeren over de gedragscode en sensibiliseren voor het probleem gaan hieraan vooraf 
Informeren van ouders over de gedragscode 
Ouders moeten worden geïnformeerd over de manier waarop de school tegen pesten optreedt. 
Hiertoe krijgen ze informatie over de gedragscode. 
 
Hieruit kunnen zij vernemen: 

• Dat de school een duidelijke strategie heeft tegen het pesten. 
 

• Wanneer ouders bij hun kind signalen opvangen over pesten, over gepest worden of hun 
• kind horen vertellen over pestgedrag van anderen, weten zij dat de school open staat voor 
• deze problemen. 
• Dat de school open staat voor het signaleren van pesten. 
• Ouders zijn beter geïnformeerd dan leerkrachten. De school wil met hen samenwerken en 

                samen moet men zoeken hoe hun kind kan worden geholpen 
• Dat bij elk pestgedrag van de pestkop verwacht wordt dat hij/zij de situatie herstelt. 
• Daartoe is voorzien dat met de leerling een contact wordt afgesloten. Een kopie van dit 

                contract wordt telkens aan de ouders verstuurd. Hen wordt gevraagd voor kennisgeving te 
                ondertekenen en met hun kind mee terug te geven. Ouders worden ook geïnformeerd over 
                de mogelijke sancties die voorzien zijn. 
 
 
 
Essentie van de gedragscode voor ouders 
Deze afspraken worden bij voorkeur neergeschreven in het schoolreglement. De essentiële 
kenmerken van de gedragscode voor ouders omvatten dan: 

• Een definiëring van wat pesten voor de school betekent. Deze omschrijving sluit aan bij 
                de gedragscode voor leerkrachten en overig personeel. 

• Een aansporing voor ouders om problemen rond pesten ( ook digitaal) bij hun kind steeds te melden 
aan de school. 

• Voor ouders van pestkoppen geldt in het bijzonder dat zij op de eerste plaats geïnformeerd 
                worden wanneer een herstelcontract met hun kind wordt opgesteld en gevraagd Worden dit 
                te ondertekenen. Op de tweede plaats dat de school de ouders uitnodigt wanneer het 
                pesten niet vermindert. 

• Voor ouders van gepeste kinderen geldt in het bijzonder dat de school met hen contact 
                opneemt wanneer ernstige feiten aan het licht komen. 
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Sensibiliseren van ouders 
Ouders kunnen bij de aanpak van pesten een grote rol spelen. Hun medewerking is van groot belang 
om te komen tot een consensus over communicatie en regelgeving in zowel de 
schoolomgeving als het thuismilieu. 
Ouders kunnen op verschillende manieren geïnformeerd worden: 
 
Schriftelijk: 

- Via de mail 
- Via de nieuwsbrief op de website 
- Via een infostand tijden de open avonden 
- Via een afzonderlijke brief ..... 
- Er moet gemeld worden dat de school een project rond pesten start, met een korte uitleg. 
- Daarin gedefinieerd wordt wat de school onder pesten verstaat. 
- Wanneer de pest-test op schoolniveau is afgenomen, kunnen de resultaten samengevat aan de 

ouders gemeld worden. 
 
Mondeling: 

- Op een oudercontact, open avond of klassenavond. 
- Bij de inschrijving van leerlingen; eventueel kan worden beslist dat elke ouder het 

reglement moet onderschrijven. 
 
Een ouderavond: 

- Het organiseren van een bijeenkomst voor alle ouders, al of niet met medewerking van de 
ouderraad. 

- Met deze ouderavond wordt een consensus nagestreefd over het aanpakken van pesten. 
- Ouders worden gesensibiliseerd door o.a. het geven van achtergrondinformatie, het tonen 

van een video en het organiseren van een vragenronde. 
- Er wordt aandacht geschonken aan de negatieve gevolgen van pesten, ook voor de 

pestkoppen. 
- De regels uit de gedragscode worden toegelicht en er wordt uitgelegd waarom ouders in 

de gedragscode zijn opgenomen. 
- Er wordt uitleg gegeven over het signaleren en eventueel interveniëren door ouders. 
- Op een ouderavond kan er goed ingeschat worden wat de vragen en de houdingen van de 

ouders zijn en kan hier op ingespeeld worden. Op het niveau van het interveniëren kan vooral 
aandacht worden besteed aan het inoefenen van vaardigheden. Er kan aandacht worden 
besteedt aan de vraag hoe je als ouder met je kind een gesprek over pesten en gepest worden 
kan starten. Bedoeling van een dergelijk gesprek is dat het kind de gelegenheid gegeven 
wordt te zeggen wat er scheelt om vervolgens samen met je kind naar mogelijke oplossingen 
te zoeken, waarbij het signaleren aan de mentoren of docenten belangrijk is. 
Schriftelijk kunnen de ouders hieromtrent ook enkele tips krijgen toegestuurd: 

 
AAN OUDERS VAN KINDEREN UIT DE MIDDENGROEP 

- Laat pesten nooit zomaar voorbij gaan, wanneer je hoort dat er op school gepest wordt. 
- Toon je kind dat het een normale zaak is op pesten te reageren. Besef dat ook u kind last 

kan hebben van een onveilige sfeer in de klas. 
- Praat niet uw kind over pesten, vraag erna en vraag naar de rol van uw kind bij het pesten. 
- Moedig het aan te praten met vrienden en vriendinnen. 
- Reden als ‘de gepeste lokt het zelf uit’ gaan niet op. Er kan niet één iemand in de groep 
- bepalen hoe de anderen zich moeten gedragen. Bovendien kan anders zijn, nooit een reden 
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zijn om iemand te pesten. 
- Leer kinderen opkomen voor zichzelf. Een kind moet reeds op jonge leeftijd nee kunnen 

zeggen. 
- Stimuleer kinderen in het hulp vragen, wanneer zij niet goed durven of merken dat het niet 

onmiddellijk helpt. ` 
- Grijp altijd in wanneer kinderen onderling agressief zijn of andere kinderen uitsluiten. 
- Bemoei je niet te snel met de keuze van vrienden of vriendinnen, laat kinderen zoveel 

mogelijk zelf beslissen wie ze uitnodigen. 
- Geefkinderen regelmatig aandacht, vraag wat ze gaan doen en waar je ze kan vinden. 
- Houd gebruik van social media in de gaten, cyberpesten is een groot probleem en de drempel om op 

afstand  iemand bedreigen of pesten, is niet zo hoog. 
 
AAN OUDERS VAN PESTKOPPEN 

- Praat met je kind over het pesten. Ga na wat er gebeurd is. Vraag het kind naar zijn 
motieven en help hem/haar om zijn gevoelens te verwoorden. Geef aandacht aan de 
ervaring van het kind dat gepest wordt. Geef ook aan dat je aanvoelt wat het pesten voor 
het gepeste kind kan betekenen. Keur het pesten af 

- Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat. 
- Zoek samen met uw kind naar andere dan agressieve oplossingen in de pestsituatie. Is er 

een relatie met zich vervelen of met een conflict? Meent uw kind dat pesten nodig is om 
een plaats te hebben in de groep, om mee te tellen? 

- Volg de situatie op: indien u bericht kreeg van een herstelcontract, vraag dan ook bij uw 
kind of het herstel reeds is gebeurd, hoe het werd gedaan. lnformeer ook eens bij de 
school. 

- Beloon uw kind wanneer het thuis minder agressief gedrag vertoont in kritische situaties. 
- Woordelijke beloning heeft veel waarde, net zoals het geven van positieve aandacht en het 

tonen van affectie. 
- Overweeg indien dit een rol speelt, of vitaliteit en fysieke kracht van uw kind op een 

constructieve manier kunnen worden ingezet, bv. bij diverse vormen van sport, zoals judo, 
rugby, ..... 

- Houdt scherp toezicht op het gebruik van social media van uw kind en maak hier duidelijke  
afspraken over;  cyberpesten is een groot probleem en veel pesters gebruiken dit middel  
de drempel laag is. Op afstand iemand pesten en bedreigen is namelijk gemakkelijker 
en qua gevolgen minder te overzien dan in direct contact met het slachtoffer. 

 
AAN OUDERS VAN KINDEREN DIE GEPEST WORDEN 

- Praat met uw kind wanneer u signalen van zich niet goed voelen bemerkt. Gepest Worden 
kan een reden zijn voor zijn/haar zich niet lekker voelen, Let op mogelijke signalen van 
gepest Worden. (deze vindt u onderaan de brief) 

- Neem uw kind altijd serieus met klachten over pesten op school. Misschien heeft uw kind 
al een lange weg afgelegd alvorens u in te lichten. 

- Neem bij een klacht over gepest worden steeds contact op met de school. Uit onderzoek 
blijkt dat gepeste kinderen eerder de ouders inlichten dan de leerkracht. Pesten is een 
moeilijk probleem dat het beste samen wordt opgelost. De school is bereid samen naar die 
oplossing te zoeken. Verwacht echter niet dat het pesten van de een op de andere dag 
verdwijnt. 

- Zoek misschien al samen met uw kind naar mogelijke oplossingen, bv. wat je zou kunnen 
zeggen of doen in de situatie. 

- Stimuleer contacten met andere kinderen en vermijd dat uw kind zich gaat afzonderen. 
- Moedig uw kind aan contact te zoeken met rustige vriendelijke kinderen en ga samen na 
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wie dat kan zijn. 
- Hoed u voor overbescherming. Het ligt voor de hand dat ouders wiens kind gepest wordt 

dat zij hun kind in bescherming nemen. Ondanks de vele goede bedoelingen kan daardoor 
zijn/haar zelfvertrouwen meer geremd Worden. Ga samen met de school na hoe u samen 
met uw kind kan leren om meer initiatief te nemen. 

- Indien uw kind interesse heeft voor een sport, kunt u overwegen uw kind naar een club te 
sturen. Voordelen zijn dat het sporten de fysieke sterkte kan ondersteunen, dat uw kind in 
een nieuwe omgeving komt met nieuwe kinderen. Soms voelt uw kind zich niet prettig bij 
dit voorstel en voelt het zich niet thuis in de sportclub. Bedenk ook dat het sporten niet 
bedoeld is opdat uw kind tegen de pestkop op zou kunnen. Sporten kan dus een oplossing 
zijn als het in een ontspannen sfeer gebeurt. Als dit niet lul<t, kijk dan uit naar een andere 
hobby waarin het kind actief is en succes kan ervaren. 

- Het is mogelijk dat uw kind door een bepaalde manier van doen (bv. een bepaald loopje of 
snel beginnen met vechten) de irritatie van andere kinderen opwekt en daarom wordt 
gepest. Het zou kunnen dat de school u daarover aanspreekt. Probeer ervoor open te staan. 

- Als de school u daarover aanspreekt, is dat omdat zij uw kind wil helpen en het pesten wil 
verminderen. 
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Aanzetten tot continuïteit 
Een manier om continuïteit te bevorderen, is het geregeld opnieuw onder de aandacht brengen 
van de afspraken over pesten. Dit kan op meerdere manieren worden ingebouwd: 
l. Na de uitvoering van de lessenserie kunnen de leerlingen na enkele weken of maanden 
   herinnerd worden aan de afspraken over pesten. 
2. Door de jaren heen kun je met de leerlingen het pesten aankaarten op zowel school- als 
    klassenniveau. 
3. Door het organiseren van een themadag of themaweek waarin verschillende activiteiten 
    rond pesten plaatsvinden. 
    Het is leuk wanneer leerlingen zelf middelen kunnen ontwerpen die gebruikt kunnen worden 
    om verderop in het schooljaar het thema pesten opnieuw onder de aandacht te brengen. 
    Door het opstellen van een jaarplanning waarbij pesten in de verschillende jaren aan bod 
    komt, is het goed mo gelijk vakoverstijgend te werken. Je kan in bepaalde vakken nieuwe 
    activiteiten uit de lessenserie inlassen. Ook een verdieping of herhaling van de lessenserie, 
    daarbij gebruik makend van gevarieerd materiaal is mogelijk. 
    Op schoolniveau kan er tijdens themadagen gebruik worden gemaakt van onderstaande 
    activiteitenlijst. 
 
 
Activiteitenlijst 

- Leerlingen van hogere jaren een vragenlijst laten afnemen over pesten en verwerken. 
ze kunnen ook zelf een vragenlijst opstellen. 

- Panelen plaatsen waarop de resultaten van de vragenlijst verschijnen, met een plattegrond 
van de school waar vaak genoemde pestplaatsen anders zijn ingekleurd. 

- Een beeldcollage, tentoonstelling, fotosessie ontwerpen over pesten, over wat de klassen  denken en 
doen aan pesten,. 

- Leerlingen een video over pesten laten maken met beelden van leerlingen tijdens pauzes of 
interviews met pestkoppen , slachtoffers en de middengroep. 

- Een sticker ontwerp wedstrijd houden waarbij leerlingen zelf een anti-peststicker ontwerpen. 
- Ontwerp een logo voor het project of maak affiches. 
- Laat leerlingen  een monument/standbeeld  maken dat het afwijzen van pesten uitdrukt. Bv. met 

materiaal dat vaak bij pesten beschadigd wordt 
- De bibliotheek verrijken met een aantal boeken en cd’s  over pesten. 
- Leerlingen spandoeken laten maken met de klassenregels en hang die in de lokalen.  
- Leerlingen pictogrammen laten ontwerpen en hang die op verschillende plaatsen van de 

school. 
- Leerlingen een pestkrant laten maken, met daarin interviews of verhalen van slachtoffers 

en/of leerlingen uit de middengroep. Verhalen van spijt-optanten zijn daarin ook mogelijk. 
- Hang affiches op met de namen van alle leerkrachten en leerlingen die onderschrijven dat 

zij op pesten zullen reageren. 
- Plaats een kiosk of pestmuur waarop leerlingen berichtjes kwijt kunnen over pesten en 

andere dingen. 
- Plaats een grote doos of ton als ideeënton én als ton waarin persoonlijke berichten kunnen 

worden achtergelaten. 
- Richt een ‘pestploeg’ op met leerlingen. Zij verzamelen de opmerkingen en voorstellen 

van alle leerlingen. (in een later stadium kunnen zij helpen bij het bemiddelen tussen 
pestkop en slachtoffer in de vorm van ‘peer-mentoring’). 
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Noot: 
- De aanpak van geweld in de vorm van pesten, in dit pestprotocol, is zeer goed uit te 

breiden naar het aanpakken van andere vormen van geweld zoals: 
- Vandalisme, in de vorm van vernielingen in en rondom het schoolgebouw, 
- Verbale agressie naar leerlingen en leerkrachten. Hieronder wordt verstaan schelden, het 

maken van seksistische en/of racistische opmerkingen alsmede ook het bedreigen van 
zowel medeleerlingen als leerkrachten. 

- Fysieke agressie in de vorm van vechten, mishandelen cm het vernielen van eigendommen 
van zowel leerlingen als leerkrachten. 
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Bijlage 1 voor mentoren:  
Begeleiden in de groepsvorming 
 
Groepsvorming 
De manier waarop een groep tot stand komt, is van fundamenteel belang. Een onbegeleid 
gevormde groep komt vaker tot negatieve groepsnormen. Deze kunnen leiden tot frustratie 
van de groepsleden. Hierboven heb ik al beschreven hoe frustratie kan leiden tot verschillende 
vormen van geweld. Daarom vind ik het van belang aandacht te besteden aan groepsvorming 
en het begeleiden ervan. 
De leerkracht of mentor kan veel invloed uitoefenen op deze groepsvorming. 
Omdat elke klas een groep is en de groepsvorming invloed heeft op pestgedrag, is het 
belangrijk aandacht te hebben voor de verschillende aspecten van het groepsproces. 
De ontwikkeling van een groep kan worden ingedeeld in vijf stadia. Bij elke fase heeft de 
leerkracht een andere taak. Deze taak heeft betrekking op het relationeel aspect. 
Twintig tot dertig leerlingen gaan een klas vormen. Elk van hen neemt in eigen mate de drie 
basisbehoeften mee: erbij horen, invloed en persoonlijk contact. Al die individuele behoeften 
hebben tezamen invloed op de groep als geheel en op de ontwikkeling van het leefklimaat. 
Het duurt even eer er evenwicht gevonden is tussen al die individuele en gezamenlijke 
gevoelens en behoeften. 
 
 
Eerste fase: Forming 
Dit is de oriëntatiefase, de groep komt voor het eerst bij elkaar. Iedereen kijkt de kat uit de 
boom: hoe kan ik hier het beste bij gaan horen? 
Voorzichtig wordt hier en daar uitgeprobeerd wat wel en niet kan en mag. 
In die eerste fase van afwachten en verkennen, terwijl het bij iedereen van binnen stormt, is 
de groep van buitenaf gezien tamelijk rustig: ze zitten allemaal de kat uit de boom te kijken 
Langzamerhand wordt duidelijk wat hier kan en niet kan, wat je van elkaar en van de school 
wel en niet mag. 
 
Tweede fase: Storming 
Dit is de strijd om de macht fase. 
Na enige tijd is er een zekere gewenning gegroeid. De meeste groepsdeelnemers kennen 
intussen elkaar een beetje en weten ongeveer wat van hen verwacht wordt, door de school en 
door elkaar. De grenzen van hun veiligheid hebben ze verkend. Dan kunnen ze zich als 
persoon meer gaan profileren. Een ieder wil dat zijn mening ook gehoord wordt of dat zijn 
keuzes een kans krijgen. Dat gaat natuurlijk botsen. In die periode is de klas voor een 
buitenstaander rumoerig, vaak is er onenigheid, soms een ruzieachtige sfeer. In feite is er een 
soort strijd om de invloed bezig: “wie krijgt wie op zijn spoor, wie ga ik volgen? Hoe reageren 
ze op mijn acties, waar loop ik vast”? 
In sommige groepen gaat dat rustig en vriendelijk (vaak in een hogere klas), in andere 
groepen zie je rivaliteit, is er meer een strijd om de macht en komt er zelfs fysiek geweld bij 
te pas. 
Deze fase leidt tot functie verdeling in de groep. Er ontstaat een zekere hiërarchie in de groep. 
Er zijn er die het voor het zeggen hebben, die hun stempel op de groep drukken, en zijn er 
anderen die al dan niet noodgedwongen volgen. Je positie in de groep bepaalt of en in 
hoeverre je gehoord wordt. 
Het resultaat van de stormingsperiode verschilt van klas tot klas 
De ene klas wordt een positief samenwerkende groep. Uit de botsingen van meningen en 
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belangen is een hiërarchie gegroeid die niet op macht, maar op samenwerking berust. 
 
De andere klas wordt een groep waarin concurrentie en machtsstrijd op de voorgrond staan en 
waarin ieder de eigen veiligheid moet blijven bewaken. Het is een negatieve groep: de 
invloedrijke hebben hun positie met geweld verworven, trachten die met dwangmiddelen te 
behouden en moeten steeds een "staatsgreep" vrezen. 
Weer een andere klas wordt niet één groep, maar valt uiteen in twee of drie subgroepen, ieder 
met een geheel eigen groepsproces. Dat gebeurt als het niet mogelijk bleek de invloed 
naar ieders tevredenheid te verdelen. Dit komt voor als leerlingen uit twee of drie klassen 
worden samengevoegd. Dan kan de storming inderdaad stormachtig verlopen. Iemand die in 
een vorige klas een positie had, geeft die niet zonder meer op. Ook kunnen de subgroepen in 
een concurrentiepositie ten opzichte van elkaar komen te staan. 
Het kan zijn dat een klas blijkt te bestaan uit een hoofdgroep en enkele losstaande outsiders, 
die wel in het systeem klas maar kennelijk niet in de groep zijn opgenomen, (in-group, out- 
group). Zij vooral lopen kans zondebokken te worden waarop de groepsleden hun frustraties 
afreageren. 
 
Derde fase: Norming 
De leiders van de groep bepalen van nu af aan hoe de groepsleden met elkaar dienen om te 
gaan. Ze bepalen het ongeschreven groepsdoel (waarvoor zijn we hier bij elkaar?) en de 
ongeschreven groepsregels of-normen (hoe gaan wij met elkaar en niet-groepsleden om?), 
waaraan groepsleden zich dienen te houden. 
Vaak zijn dat doel en de regels positief Misschien niet zozeer voor de leerkrachten, maar 
voor het voor het leefklimaat en de groepsverhoudingen zelf. Het groepsdoel om samen zo 
goed mogelijk te studeren komt van buitenaf en wordt meestal maar half eigen gemaakt door 
de groep. Het informele groepsdoel heeft meestal te maken met de behoefte om voor zichzelf 
en voor elkaar, veiligheid en een tehuis te bieden. Het werkt wellicht steeds vaker als 
compensatie van de losser wordende banden thuis. De groep is dan een belangrijke plaats om 
te werken aan de eigen identiteit. 
Zo zie je het groepsdoel in het eerste leerjaar al na twee of drie maanden veranderen van 
"goed studeren" naar “gezellig bij elkaar zijn". 
In middenklassen heeft het groepsdoel dikwijls te maken met elkaar ruimte geven om eigen 
kracht en durft te verkennen en hoort een ‘geregelde‘ concurrentie of krachtmeting tot de stijl 
van de groep. In de bovenbouw schept de groep zichzelf een experimenteerruimte: ieder mag 
uitproberen wie hij is en hoe hij overkomt op anderen; je mag je dus bv. extreme of 
uitdagende stellingen innemen zonder in de groep geïsoleerd te worden. 
 
Zoals met het doel gaat het ook met de onuitgesproken groepsregels. Ze kunnen positief of 
negatief uitvallen. Positieve groepsnormen hoeven niet positief te zijn voor leerkrachten en 
voor de studie. Bv. als de leerlingen voor elkaar opkomen, kan dat hoogst vervelend zijn voor 
de leraar. Sommige groepsregels zijn negatief gemeten aan de formele regels van de school, 
maar getuigen van positieve informele groepsregels. 
Groepskenmerken zijn: 
Groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect, samenwerken, besluitvorming en problemen 
aanpakken. 
De invulling van deze groepskenmerken kunnen meer positief of meer negatief werken op het 
functioneren van de groep. Daardoor kan een op het eerste gezicht positief besluit (bv. een 
klassenavond houden) feitelijk getuigen van negatieve groepsnormen (bv. als het besluit is 
doorgedrukt door enkelen, als er slechts enkelen actief meewerken, als een aantal klasgenoten 
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wegblijf). 
Als de groepsregels en normen eenmaal zijn ontstaan, zijn ze nauwelijks meer te veranderen. 
Ook als een begeleider de groep er toe kan brengen nieuwe normen te formuleren, blijkt  
telkens weer dat ze de door hen eerder gevormde regels feitelijk handhaven. Het groepsproces 
opnieuw doorlopen vinden ze bewust of onbewust riskant. Beter negatieve regels dan 
opnieuw de onveilige situatie van het begin te moeten ondergaan. Ze weten nu waar ze aan 
toe zijn, dan is de situatie leefbaar. 
Als een groep in zijn geheel naar het volgend leerjaar zou overgaan, is opnieuw het 
begeleiden van de groepsvorming belangrijk 
Per leeftijdsgroep krijgen andere typen leerlingen de leiding en komen er andere groepsdoelen 
en anders gekleurde normensystemen aan bod. 
De leerling die een leidende positie had in de tweede klas kan in de vierde een ondergeschikte 
positie hebben. Een slimme leerling die geen leven in de tweede klas had, kan in de vierde in 
hoog aanzien komen te staan. 
 
Vierde fase: Performing 
Dit is de productiviteitsfase, dit is de fase waarin de groep klaar is voor het werken aan het 
groepsdoel. Dat is dus het eigenlijke schooljaar na de introductieperiode.  
Het hangt van de eerste drie fasen af of de groep voor het verdere schooljaar een positief 
leefklimaat heeft geschapen, waarin productiviteit en samenwerking de boventoon voeren en 
alle energie gericht kan worden op de vorming en het leerklimaat. 
Wanneer het leefklimaat overwegend negatief uitvalt, dan is er minder productiviteit, ook op 
het gebied van de studie, er is vaak onenigheid en onderlinge concurrentie, dus het leefklimaat 
eist alle aandacht op, ten koste van vorming en leerklimaat. 
Het kan ook zijn, zoals vermeld, dat de klas in feite is uiteengevallen in subgroepjes, de ene 
meer, de ander minder positief dat is eigenlijk even lastig lesgeven als wanneer de klas 
homogeen negatief is. 
 
De performing begint zich in een nieuwe klassengroep ( dus waar de leerlingen elkaar tevoren 
nog niet kenden) te ontwikkelen na anderhalf tot twee maanden. In een groep waarvan de 
leden elkaar al van vorige jaren kennen gaat dat vlugger: in één of twee weken. 
De groepsregels en de groepsfuncties blijven gewoonlijk behouden zolang de samenstelling 
van de klas ongewijzigd blijft. Deze worden anders wanneer er sprake is van instromers uit 
andere klassen of scholen. 
In de performingsfase is het pas te zien hoe de klas in elkaar zit, dus welke functies en 
onderlinge relaties er bestaan. 
 
Door externe oorzaken als een nieuwe leraar, een gezamenlijk beleefd rouwproces, een intens 
beleefde werkweek, kan het mogelijk zijn dat de eerste drie fasen in de groepsvorming 
terugkeren en (lichtelijk) herzien worden. 
Ook als er een stevig conflict in de klas heeft plaats gehad dat, met behulp van de mentor 
Is opgelost, kunnen de onderlinge verhoudingen veranderen. 
 
Vijfde fase: Termination 
Dit is de laatste fase, de fase van het afsluiten. 
Deze fase treedt in als het einde van het groep bestaan in zicht komt. Bv. aan het einde van het 
eerste leerjaar, wanneer de leerlingen opnieuw ingedeeld zullen worden voor het volgende 
leerjaar, of rond het eindexamen. Maar ook enigszins aan het einde van elk schooljaar. 
Als het een negatieve groep was is de termination gemakkelijk, iedereen vindt het feitelijk 
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prettig dat het ophoudt. 
 
Problemen komen in deze fase vooral voor bij een positieve, prettige groep.  
Enkele verschijnselen die kunnen optreden zijn: "vitten" en “klitten". 
Met vitten gaan ze zich al vast wapenen om het onvermijdelijke groepseinde goed door te 
komen. Daartoe gaan ze wat fijn was relativeren. 
Klitten gaan ze om het onvermijdelijke afscheid wat uit te stellen. Er worden feestjes en 
reünies afgesproken. 
Ten slotte treedt er normvervaging op. Als het nu toch ophoudt is het niet van zoveel belang 
meer om groepsregels na te leven en respectvol met elkaar om te gaan. Zo wordt de groep 
vanzelf minder prettig. 
 
Het begeleiden van het groepsproces 
Je kunt als leerkracht of begeleider afwachten hoe de groep zich ontwikkelt; worden de 
uiteindelijke groepsregels positief dan ben je blij, vallen ze negatief uit, dan is het voor 
tenminste dit jaar mis. Zo zien we in oktober of november soms al dat er met een bepaalde 
klas niet te werken valt. Knap wie er dan nog wat van kan maken: de groepsregels, eenmaal 
ontstaan, kunnen nauwelijks veranderen, omdat ze een relatieve veiligheid garanderen. 
Een gezagvolle leraar kan de negatieve groepsregels tijdens de les als het ware tussen haakjes 
laten zetten of ze vervangen door zijn eigen normen. Als dat al lukt, houdt het alleen stand 
zolang die docent lijflijk aanwezig is. 
 
In de formingsfase anticiperen op de norming 
Bij de start van een groep kan begeleiding doorslaggevend zijn. Het komt aan op het begin! 
Het is vrijwel alleen aan het begin van het groepsproces mogelijk een groep te helpen tot 
positieve normen te komen. 
De begeleiding moet er toe leiden dat de norming al zoveel mogelijk voor de stormingsfase 
plaatsvindt door het tonen van model gedrag en het geven van diverse werkvormen en 
groepsopdrachten, waarin informele groepsregels worden gestuurd in het werken aan 
positieve normen rondom de vijf groepskenmerken zoals: groepsverantwoordelijkheid, 
onderling respect, samenwerken, democratische besluitvorming en het op een positieve 
manier oplossen van problemen en conflicten. 
Als dat lukt, dan is het resultaat dat de groepsregels niet uitsluitend worden ingebracht door 
degenen die het via de storming voor het zeggen hebben gekregen. 
Die regels ontstaan dan al eerder, namelijk als de groepsleden nog sterk bezig zijn met het 
verkennen hoe ze bij de groep kunnen horen. Door het plegen van interventies gericht op de 
norming tijdens de formingsfase, kan de stormingsfase op een rustige en positieve manier 
doorlopen worden. 
Anticiperen op de norming komt vooral tot stand als de mentor tegelijkertijd drie dingen doet. 
1. Modelgedrag vertonen. Wat je als begeleider bij de leerlingen hoopt te bereiken moet je 
 eerst zelf doen: luisteren, respect tonen, geen vooroordelen, geduld met elkaar, niet 
 belachelijk maken, de leerlingen alleen veroordelen op hun gedrag, nooit op hun "zijn" en 
 niet discrimineren. 
2. Situaties scheppen waarin normen tot stand komen. Geef opdrachten en werkvormen 
 waarin positieve normen tot stand kunnen komen. Bv. discussies, spelvormen waarin 
 sociale vaardigheden aan bod komen, beslissingsspelen en andere coöperatieve 
 werkvormen. 
3. Positieve normen laten ervaren en bewust maken. Bv. door groepsopdrachten te laten 
 evalueren en groepsregels te laten formuleren. 
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Toch even oppassen. De mentor die denkt in die beginfase zelf even de groepsregels te 
kunnen inbrengen, vergist zich. Alleen de normen die de leerlingen zelf bedenken en/of zich 
eigen maken, houden stand. De begeleider schept situaties waarin de klas geleidelijk eigen 
regels op stelt. HQ kan door zijn voorbeeldgedrag deze regels positief laten uitvallen. 
Ze hebben pas echt invloed op het groepsproces als ze door de leerlingen als eigen worden 
ervaren, als ze dus vorm geven aan het leefklimaat. 
 
 
Begeleiden bij de stormingsfase 
Zo komt de groep bij de stormingsfase. De taak van de mentor daarbij is, de leerlingen te 
helpen herinneren aan hun eigen groepsregels die zij eerder —toen er van storming nog geen 
sprake was — zelf hebben opgesteld. Als de begeleiding van forming- en normingsfase succes 
heeft gehad, zal de storming ondanks botsingen ordelijk verlopen. Een conflict wordt 
aangepakt vanuit positieve groepsnormen. 
De storming leidt tot een functie verdeling binnen de groep, die niet bedreigend is, maar 
gericht op samenwerking. Als de mentor de rolverdeling doorbreekt, verliest hij het 
vertrouwen in de groep. 
Omdat er natuurlijk nog vele andere invloeden meespelen, zoals karakters die in een groep 
botsen of leerlingen die in de storming periode met negatieve doelen komen bovendrijven, en 
geleidelijk hun ideeën opleggen, is het geen wet van Meden en Perzen dat de begeleiding in 
de formings- en normingsfase succesvol verloopt. 
Zo zullen er toch regelmatig problemen en conflicten ontstaan. Zaak is dan ze niet onder tafel 
te laten vallen, maar ze proberen aan te pakken. 
Het vergt te veel om in te gaan op conflicthantering en welke interventies in welke situatie het 
meest geschikt of effectief zijn, aan dat onderwerp kan aandacht worden besteedt in een 
eventueel andere (vervolg) workshop, omdat dit teveel tijd in beslag gaat nemen. 
 
Begeleiden bij de performingfase 
De performingsfase beslaat het overgrote deel van het schooljaar. Als er geen ingrijpende 
gebeurtenissen plaatsvinden blijven de groepsnormen, die in de vorige fasen ontstaan zijn, het 
groepsproces beheersen. Terwijl het groepsdoel wel in de loop van het jaar kan veranderen, 
staan de normen tamelijk vast; als ze veranderen gaat dat meestal geleidelijk. 
Als de groep tot negatieve normen is gekomen, dan merkt ook een niet-groepslid, de leraar 
bv., dat er vaak onenigheid is, dan houden de machtigen van de klas de anderen onder de 
duim, dan zie je al gauw dat meningsvrijheid, samenwerking en vriendschappelijke  
communicatie alleen nog maar in kleine groepjes mogelijk zijn. Vaak ontstaat er een openlijk 
conflict. In een eventuele vervolg workshop kan aandacht besteedt worden hoe daar mee om 
te gaan. 
Zorgvuldige conflicthantering kan ertoe leiden dat de groepsnormen geleidelijk toch 
veranderen. 
 
In een groep tot overwegend positieve normen gekomen, dan is de performingsfase, het 
allergrootste deel van het jaar dus, gekenmerkt door harmonie, samenwerking en 
productiviteit. 
 

Begeleiden bij de termination 
Soms gaat een groep aan het einde van het schooljaar definitief uiteen of moet verwacht 
worden dat de samenstelling ingrijpend zal veranderen. 
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Een positieve groep, ziet er tegenop om uiteen te moeten gaan, wapent zich tegen het 
spijtgevoel door de voortreffelijkheid van het eigen klimaat te relativeren (vitten) en het 
uiteengaan uit te stellen (klitten, het reünie-syndroom). De normen vervagen: er ontstaan meer 
wrijvingen dan gewoonlijk, samenwerking stokt soms wat. 
Het "vitten" slaat ook op de klassenmentor. 
Wat kan de klassenmentor doen om de afsluiting positief te laten verlopen? 
Door realisme; De mentor laat merken dat hij het spijtgevoel waarneemt, praat erover en helpt 
het realistisch onder ogen zien. Zoek gelegenheid voor een klassengesprek. Uitwisseling over 
elkaars plannen helpt. 
Door bewustmaking; Ook als de mentor signalen van "vitten en klitten" en enorme 
normvervaging waarneemt, is een klassengesprek nuttig. Zijn taak is: actief luisteren naar 
gevoelens, en verhelderen hoe het komt dat deze verschijnselen optreden. 
Door een terugblik te werpen naar de hele prettige groepsperiode. Help de leerlingen het jaar 
nog eens te overzien in de vorm van een spelvorm of aan de hand van hun agenda’s. 
Help de groep een gedenkteken op te richten; Laat ze iets tastbaars maken om de herinnering 
aan deze groep te symboliseren, bv. een foto van de klas, een bundel waarin elke leerling een 
halve bladzijde over zijn belangrijkste belevenis van het jaar schrijft, ..... 
 
Elke groep bestaat uit leden die verschillen in capaciteit en sociale vaardigheid. Een groep 
met een positieve sfeer heeft een zelfde verscheidenheid aan sociale vaardigheden als de 
groepsleden van een groep met een negatieve sfeer. Echter in de groep met een positieve sfeer 
draagt men zorg voor elkaar. De leden met beperkingen of tekorten aan sociale vaardigheden 
zijn de verantwoordelijkheid van de hele groep en worden door de groep opgevangen. 
Naast het slachtoffer en de pester zijn er andere groepsleden. Deze andere groepsleden, de 
middengroep, neemt geen initiatief tot pesten, maar in veel gevallen doen ze wel mee en zijn 
ze niet in staat om het pesten te stoppen. De middengroep bestaat uit groepsleden, die wel 
weten dat men zo niet met anderen om moet gaan. Echter in een groep met negatieve normen 
en waarden is bij het steunen van het slachtoffer de kans aanwezig dat zij morgen aan de beurt 
zijn. De middengroep ziet zich geplaatst voor een enorm dilemma. Nemen zij het voor het 
slachtoffer op, dan kunnen ook zij zondebok worden. Doen zij dat niet, dan zijn zij 
medeplichtig aan een activiteit die zij in feite niet willen of zelfs afwijzen.  
Tot slot is de rol van de leerkracht belangrijk. Enerzijds kan de leerkracht deel uitmaken van 
het systeem van de klas/groep. De leerkracht kan dan de pester, middengroep of slachtoffer 
zijn. Anderzijds kan de leerkracht niet bij het groepssysteem horen, maar er buiten staan. De 
verantwoordelijkheid van de leerkracht is dan gelegen in het signaleren en stoppen van het 
pesten. Laat hij het pesten voortbestaan, dan is hij als autoriteit c.q. volwassenen 
onveilig/onbetrouwbaar voor de groep geworden. Hij laat n.l. een situatie voortduren, die door 
iedereen als onprettig wordt ervaren.  
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Bijlage 2 
 
Voorbeeld van een anti-pestcontract 
Hieronder treft u een voorbeeld van een anti-pestcontract. Dit kan worden uitgedraaid en uitgedeeld aan 
leerlingen. Leerlingen kunnen het contract, eventueel na een klassikale bespreking ervan, ondertekenen en aan 
hun mentor in bewaring geven. Het doel van een dergelijk contract is jongeren te doordringen van de ernst van 
pesten en van het belang van het bestrijden van pestgedrag. 
 
HET ANTI-PESTCONTRACT 
Om pesten te voorkomen, worden duidelijke afspraken gemaakt. Wanneer je ruzie hebt, probeer je natuurlijk 
eerst om er zelf uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan leg je het probleem aan iemand anders voor. Die 
persoon praat dan eventueel met beide partijen en probeert jullie te helpen. 
 
Om een pestvrije school te krijgen, is het belangrijk samen afspraken te maken en samen toe te zien op de 
naleving van die afspraken. Dit doen we met een anti-pestcontract. 
 
Als je het eens bent met onderstaande uitspraken, als je durft te beloven om je overeenkomstig die uitspraken 
te gedragen en als je bereid bent anderen te helpen zich ook aan deze uitspraken te houden, dan mag je je 
handtekening onder dit contract zetten. 
Lever het ondertekende contract in bij je mentor. Hij of zij zal het bewaren en je erop aanspreken als dat nodig 
is. 
 
• Ik zal een ander respecteren. 
 
• Ik zal een ander niet discrimineren. 
 
• Ik zal een ander niet uitschelden. 
 
• Ik zal een ander niet buitensluiten. 
 
• Ik zal een ander niet bedreigen. 
 
• Ik zal van andermans spullen afblijven. 
 
• Ik zal niet over een ander roddelen. 
 
• Ik zal mensen die zich niet aan bovenstaande regels houden, daarop aanspreken. 
 
 
Hieronder is ruimte om zelf in te vullen wat je in bovenstaand lijstje mist. 
 
• Ik zal … 
 
• Ik zal … 
 
• Ik zal … 
 
Door mijn handtekening onder dit contract te zetten, beloof ik dat ik mijn uiterste best zal doen bovenstaande 
uitspraken na te leven. 
 
Naam:                                                                                                    Handtekening 
 
Klas: 
 
Datum: 
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Voorbeeld pestcontract 2 
 
 
Ik vind dat iedereen zich veilig moet voelen in school. 
 
Daarom houd ik mij aan de volgende afspraken: 
1. Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet 
 
2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen 
 
3. Ik blijf van de spullen van een ander af 
 
4. Als er ruzie is zoek ik iemand die de ruzie helpt oplossen 
 
5. Ik bedreig niemand, ook niet met woorden of digitaal 
 
6. Ik neem geen wapens of drugs mee naar school 
 
7. Ik gebruik geen geweld, ook geen digitaal geweld 
 
8. Als iemand mij hindert vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen 
 
9. Als dat niet helpt, vraag ik een docent of mijn mentor om hulp 
 
 
 
Dit non-contract dient als basis en kan per vestiging, onderwijsteam, leerjaar en/of klas worden aangevuld. 
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Bijlage 3    Digitaal pesten 
 
Al school is het belangrijk te weten waar de grenzen liggen, wanneer grijp je in? 
In  de meeste gevallen  vindt deze vorm van pesten namelijk niet op school plaats. 

- De school grijpt in wanneer het pesten van invloed is op de schoolresultaten van een leerling 
- Wanneer  het digitale pesten weerslag heeft op de groep 
- Wanneer het pesten de veiligheid, rust en orde binnen de school in het gevaar brengt. 

 
  

Handvatten voor de mentorles “Digitaal pesten”  
 
Wat kun je doen om digitaal pesten te voorkomen? 
 
• Bedenk dat niet alles waar is, wat je op het internet tegenkomt. 
• Gebruik een apart hotmail adres om jezelf te registreren op websites. Kies een e-mailadres dat niet je 

eigen voor -en achternaam volledig weergeeft. 
• Gebruik altijd een bijnaam als je chat.  
• Als je je vervelend voelt door iets dat je hebt gezien, vertel dat dan aan iemand die je vertrouwt.  
• Blijf altijd vriendelijk en eerlijk en scheld niet (terug).  
• Verwijder onbekende mensen uit je MSN contactlijst.  
• Ga weg uit de chat als er iets vervelends gebeurt.  
• Bel of mail niet zomaar met kinderen die je van internet kent, en spreek niet met ze af zonder dat je 

ouders dat weten.  
• Verstuur geen flauwe grappen, dreigmail of haatmail.  
• Geef geen persoonlijke informatie aan mensen die je alleen van het chatten kent. 

Dus: geen emailadressen, gewone adressen, namen (ook niet van school), telefoonnummers, 
wachtwoorden enz. geven.  

 Let vooral op bij foto’s van jezelf: Als je een foto op internet zet, kan deze gemakkelijk gekopieerd en   
 op een andere website geplaatst worden. Zo kan hij jarenlang terug te vinden zijn, ook als jij hem al   
 weggehaald hebt. Foto’s kunnen ook bewerkt worden zonder dat jij dat weet of wilt. Houd daar   
 rekening mee!  

• Wees voorzichtig met het gebruik van je webcam. 
Gebruik geen webcam bij personen die je niet kent of vertrouwt. Jouw beelden kunnen worden 
opgeslagen en gebruikt worden om ze aan andere personen te laten zien. Ze kunnen ook voor andere 
doeleinden gebruikt worden dan waarvoor jij ze gemaakt hebt.  
 

Wat kun je tegen digitaal pesten doen? 
 
• Niet altijd persoonlijk opvatten. 

             Als het pesten komt van mensen die je niet kent, vat scheldpartijen of  beledigingen dan niet    
persoonlijk op. Vaak maken mensen negatieve opmerkingen uit verveling. De anonimiteit  

             van internet maakt dat mensen makkelijk gaan schelden. 
• Negeer de pest- mails, pest smsjes, pesttweets, etc.  
                 Je kunt het beste niet reageren op haatmailtjes of andere digitale pesterij.   
                 Verwijder de e-mail zonder hem te openen. Onderdruk je nieuwsgierigheid! 
                 Het negeren is effectief in de beginfase van pesten, dus als de pester nog niet zolang aan het pesten  
                 is. Pestkoppen willen vaak aandacht. Als je niet reageert, gaan pesters op zoek naar iemand anders  
                 om te pesten. Dat geldt ook voor chatrooms. Als daar vervelende opmerkingen worden gemaakt, stop  
                 dan met chatten, verlaat die chatroom. 
• Blokkeer de afzender.  

Krijg je pest e-mails , blokkeer dan de afzender . 
Als het gaat om smsjes op de mobiele telefoon, dan heb je op mobiele telefoons de mogelijkheid om  
bepaalde nummers te blokkeren. Dit werkt alleen als vanaf een andere telefoon met nummer 
vermelding het bericht wordt verzonden, waarmee de dader zich bloot geeft. Wanneer hij of zij 
echter de telefoon van iemand anders gebruikt, is weliswaar de telefoon, maar niet de dader te 
achterhalen. Er is dan weer sprake van anonimiteit. Het nummer kan vervolgens wel worden   
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  geblokkeerd. Wanneer dit niet helpt kan in het ergste geval een nieuw ( eventueel geheim)  
  nummer  worden aangevraagd. 

•   Praat erover. 
                   Erover praten met je vrienden, je ouders of een leraar die je vertrouwt is belangrijk. 
                   Zeker als het pesten al een tijdje duurt en je je er bedreigd door voelt. Liefst met iemand die veel van  
                   computers en internet weet en die niet doorvertelt dat je gepest wordt.  
•   Bewaar de bewijzen. 
                   Als de pesterijen al in een verder gevorderd stadium zijn en er via de sms, whats App, twitter of mail 

bedreigingen  worden geuit, bewaar deze dan .Hoe vervelend de mailtjes ook zijn, gooi ze niet weg. 
Maak een printje van de pestmail of sla de berichten op . Het zijn bewijzen die tegen de pester 
gebruikt kunnen orden. Aan het IP adres van de e-mail kan soms afgeleid worden van welke 
computer de e-mail verzonden is.  

                   Een provider heeft vaak een helpdesk die klachten over nare mail, smsjes e.d. aan kan nemen. Daar   
heeft men ook de technische mogelijkheden om na te gaan wie het verstuurt. Bel de helpdesk op. 

•    Je kunt naar een van de contactpersonen op school gaan die speciaal zijn aangesteld om je te helpen  
  bij vormen van ongewenst gedrag. Zij kunnen je vertellen wat je nog meer kunt doen om het  
  vervelende gedrag te stoppen.  Zij kunnen je ook helpen als het vervelende gedrag misschien al  
  gestopt is maar je er nog steeds last van hebt. 

•   Aangifte doen bij de politie. 
                  In bepaalde gevallen kun je naar de politie om aangifte te doen.  
                  Pesten kan zo hardnekkig zijn dat het pesten ‘stalken’ wordt genoemd. Dit is strafbaar. Voor meer 

informatie over aangifte doen: www.pestenislaf.nl 
                  Voel je niet schuldig als er iets vervelends gebeurt. Het is niet jouw schuld. 
•  Wees zuinig op je wachtwoorden. 
                   Zorg dat je je wachtwoorden en inlognamen niet doorgeeft aan anderen of dat ze makkelijk te raden 

zijn. Zo kunnen anderen niet bij je website of e-mail. Als dit wel gebeurd is, neem dan contact op met 
de beheerder van de site. 
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Bijlage 4      DE PESTTEST 
 
1. KLAS: ……........ 
 
2. lk ben: 

o een meisje 
o een jongen 

 
3. Hoe vaak ben je dit schooljaar gepest? 

o ik ben dit schooljaar niet gepest. 
o één- of tweemaal 
o regelmatig 
o éénmaal per week 
o verschillende malen per week 

 
4. Hoe vaak voel jij je alleen op school? 

o nooit 
o één— of tweemaal 
o regelmatig 
o éénmaal per week 
o verschillende malen per week 

 
5. Hoe vaak heb je dit schooljaar andere leerlingen gepest? 

o ik heb dit schooljaar niet gepest 
o één- of tweemaal 
o regelmatig 
o éénmaal per week 
o verschillende malen per week 

 
6. Waar ben je gepest? 

o ik ben dit schooljaar niet gepest 
o buiten het schoolgebouw op het plein 
o in de klas tijdens de les 
o in de aula 
o in de gang(en) 
o op weg van/naar school 
o anders:  ……………………………. 
 

7. Op welke wijze ben je gepest? 
o ik ben dit schooljaar niet gepest 
o Ik ben buitengesloten 
o ik ben enkel geplaagd 
o ik ben geschopt en geslagen 
o ik ben bedreigd 
o ik ben digitaal bedreigd of uitgescholden 
o ik ben uitgescholden en uitgelachen 
o er zijn dingen van mij beschadigd 
o anders: …………………………………. 

 
 
8. In welke klas zit(ten) de leerling(en) die jou pesten? 

o Ik ben dit schooljaar niet gepest 
o In mijn klas 
o In een andere klas van hetzelfde jaar 
o In een hogere klas 
o In een lagere klas 
o In verschillende klassen 

 
9. Welke leerlingen worden in jouw klas vaak door  klasgenoten gepest? 
(Vul de voornaam in en de eerste letter van de familienaam). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Welke leerlingen  pesten in jouw klas regelmatig andere kinderen? 
(Vul de voornaam in en de eerste letter van de familienaam). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pesttest 2 
 
Schrijf nergens je naam op. Schrijf met blokletters als je niet wilt dat je handschrift herkend wordt. 
 

o Ik ben een jongen 
o Ik ben een meisje 

 
1. Ben je op de basisschool gepest? 

o Nooit 
o Soms 
o Vaak 

 
2. Op welke manier werd je gepest? 

o Je belachelijk maken 
o Schelden 
o Digitaal bedreigt of uitgescholden ( via twitter, facebook, etc.) 
o Buitengesloten worden 
o Schoppen, slaan 
o Leugens over je vertellen 
o Klasgenoten tegen je opzetten 
o Andere manier: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Wordt je op deze school gepest? 

o Ja 
o Nee 

 
4. Op welke manier wordt je gepest? 

o Je belachelijk maken 
o Schelden 
o Digitaal bedreigd of uitgescholden ( via twitter, facebook, tec.) 
o Buitengesloten worden 
o Schoppen, slaan 
o Leugens over je vertellen 
o Klasgenoten tegen je opzetten 
o Andere manier: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Hoe zou je willen dat daar iets aan gedaan wordt? 
Door je klasgenoten ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Door je mentor ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Door de schoolleiding …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Door je ouders ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Door anderen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Pest je zelf wel eens iemand? 

o Nooit 
o Soms 
o Vaak 

 
7. Waarom pest je zelf wel eens iemand? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Hoe vaak zie je dat anderen in je klas gepest worden? 

o Nooit 
o Een of twee keer in de week 
o Verschillende keren per week 

 
 
9. Zou je daar iets aan willen doen? 
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Ja, want ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nee, want …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VERWERKINGSFORMULIER 
 
Hoeveel leerlingen werden op de basisschool gepest? 

o Nooit (aantal) …………….. 
o Soms (aantal) …………….. 
o Vaak (aantal) ……………… 

 
Op welke manier werden ze gepest?  Aantal? 
 

o Belachelijk maken    ……………………………. 
o Schelden                                                             ……………………………. 
o Digitaal pesten of bedreigen                …………………………….  
o Buitensluiten                  …………………………….  
o Schoppen, slaan     ……………………………. 
o Leugens over je vertellen    ……………………………. 
o Klasgenoten tegen je opzetten  ……………………………. 
o Andere manier,  ………………………………………………………………………   

 
Hoeveel leerlingen worden nu gepest? (aantal) ……… 
 
Op welke manier worden ze gepest?  Aantal? 

o Belachelijk maken    ……………………………. 
o Schelden     …………………………… 
o Digitaal pesten of bedreigen  …………………………….  
o Niet mee mogen doen   …………………………….  
o Schoppen, slaan     ……………………………. 
o Leugens over je vertellen    ……………………………. 
o Klasgenoten tegen je opzetten  ……………………………. 
o Andere manier,  ………………………………………………………………………   

 
Wat willen ze dat er aan gedaan wordt? 
Door klasgenoten……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Door de mentor ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Door de schoolleiding ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Door ouders …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Door anderen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Hoeveel leerlingen pesten zelf wel eens? 

o Nooit (aantal) …………….. 
o Soms (aantal) …………….. 
o Vaak (aantal) ……………… 

 
Waarom pesten leerlingen wel eens iemand? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Hoe vaak zien leerlingen dat andere in de klas gepest worden? 

o Nooit (aantal) ……… 

o Een of twee keer in de week (aantal) ……….. 

o Verschillende keren per week (aantal) ………. 

 

Willen zij daar iets aan doen? 

Ja, want …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nee, want …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 5  
Gesprekstechnieken, een leidraad 
Een technisch goed gesprek is echter nog geen persoonlijk gesprek. Bij persoonlijke 
gesprekken is er sprake van vertrouwen. Dit werkt in twee richtingen. Vertrouwen maakt een 
goed gesprek mogelijk, maar vertrouwen groeit ook door de verschillende gesprekken heen. 
Het is belangrijk dat leerling en leerkracht zich goed voelen tijdens het contact. lndien na 
enige tijd het contact nog niet ontspannen kan verlopen, overweeg dan het doorverwijzen van 
de leerling. 
Bij de verschillende technieken wordt telkens het doel en welk mogelijk effect de techniek 
kan hebben op de leerling aangegeven. Het mogelijke effect hangt ook af van het moment 
waarop deze wordt toegepast. Door het mogelijke effect in te schatten tijdens ‘het gebruik’, 
krijg je informatie over de wenselijkheid van die techniek op dat moment. Zo kan je ook na 
een afspraak met een leerling bij jezelf eens nagaan welke technieken je het meest toepast en 
welke nooit. Het kan een aanwijzing zijn voor latere contacten. 
 
 
1. Non-verbaal gedrag, zich open stellen: 
 doel: aandacht en belangstelling tonen voor de leerling. 
 leerkracht: leerling aankijken, een ontspannen maar geïnteresseerde houding aan- 
  nemen. 
 mogelijk effect:  nodigt uit tot vertellen. 
 
2. Hoorbaar luisteren: 
 doel:  de leerling duidelijk maken dat je luistert. 
 leerkracht:  knikken, glimlachen, wenkbrauwen fronsen, hummen, brommen, een 
  woord herhalen, een korte vraag stellen (bv. en dan? ja? oei. . .) 
 mogelijk effect:  stimuleert om verder te vertellen. 
 
3. Samenvatten/terugkoppelen: 
 doel:  nagaan of je alles begrepen hebt. 
 leerkracht:  herhalen wat de leerling zegt, zijn/haar verhaal samenvatten, 
  inhoudelijk voegt de leerkracht hier niets nieuws aan toe. 
 mogelijk effect:  de leerling merkt dat de leerkracht begrepen heeft waarover het gaat en 
  krijgt de kans om meer informatie te geven indien iets fout begrepen is. 
 
4. Verhelderen: 
 doel:  verbanden leggen tussen de dingen die de leerling zegt. 
 leerkracht:  ordening brengen in het verhaal van de leerling: alles op een rijtje zetten, 
  oorzaken en gevolgen aangeven, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden 
  in het verhaal verwoorden. 
 mogelijk effect:  de leerling krijgt meer zicht op eigen functioneren en op de samenhang 
  tussen gedachten, gevoelens en gedrag. 
 
5. Benoemen van gevoelens (van zowel leerling als leerkracht): 
 doel:  serieus nemen van gevoelens, zij leiden naar de kern, het scheiden van 
  ‘mijn en dijn’, (ik ben kwaad, zij is bang), vertrouwensrelatie opbouwen 
  ten diensten van de leerling. 
 leerkracht:  registratie van beleving (herkennen door observatie), vragen naar 
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  gevoelens, observatie benoemen en checken-  bij de ander (je gaat steeds 
  zachter praten, ben je verdrietig?), - bij jezelf( ik merk dat ik kwaad 
  wordt als je dit vertelt), laten merken dat je meeleeft (wat leuk voor je!) 
  en eerlijk benoemen (je voelt je vreselijk he, door al dat gepest .... ) 
 mogelijk effect;  de leerling krijgt het gevoel dat hij/zij er mag zijn, dat de gevoelens 
  serieus worden genomen geeft zelfrespect. 
 
6. Verhelderend vragen, concretiseren: 
 doel:  meer informatie vragen zonder zelf een oordeel, advies, .... te geven, 
  komen tot een duidelijk beeld van de situatie. 
 leerkracht:  doorvragen op de feiten of gevoelens van de leerlingen. Dergelijke 
  vragen zijn wie-, wat-, waar en wanneer vragen. Open vragen geven de 
  leerling de gelegenheid tot inbreng; gesloten vragen houden het 
  antwoord kort. Ook open vragen kun je het best zo concreet mogelijk 
  stellen.bv. ‘ Naast wie zit jij het meest in de klas?’ geeft meer informatie 
  dan ‘Hoe gaat het in de klas?’. 
 mogelijk effect:  de leerling merkt dat hij/zij serieus wordt genomen of dat de leerkracht 
  het gesprek ernstig neemt. 
 
7. Vragend toevoegen: 
 doel:  door zelf iets aan het verhaal toe te voegen, meer informatie verzamelen 
 leerkracht:  indien bepaalde vermoedens of ideeën bij je opkomen, uit die dan zonder 
  ze als waarheid te willen opdringen. 
 mogelijk effect:  de vraag van de leerkracht kan de leerling een nieuw spoor aanwijzen 
  waar hij/zij zelf nog niet bij stilstond. 
 
 
8. informeren, uitleg geven: 
 doel:  hier geeft de leerkracht informatie dier de leerling uit het oog verliest 
  bv. indien de leerling zich een kluns noemt, kan de leerkracht hem/haar 
  attent maken op wat hij/zij kan. Het kan hier ook gaan om meer 
  algemene informatie 
 leerkracht:  steun op observaties, op informatie van anderen, op literatuur,... 
 mogelijk effect:  zo krijgt de leerling meer inzicht in het eigen gedrag en de effecten ervan 
 
9. Mogelijke alternatieven formuleren: 
 doel: stimuleren van het zoeken naar gedragsalternatieven 
 leerkracht:  probleemoplossing bevorderen door zelf verbanden te leggen, 
  oplossingen voor te stellen of eventuele verklaringen te formuleren. 
 mogelijk effect:  stimuleert de leerling op een andere wijze naar de situatie te kijken en 
  helpt het bediscussiëren van mogelijke alternatieve oplossingen. 
 
10. Adviseren: 
 doel:  de leerling met raad bij staan. 
 leerkracht: concrete gedragsalternatieven formuleren. 
 mogelijk effect:  in geval de leerling niet over de nodige vaardigheden beschikt, kan 
  hij/zij hieruit de nodige informatie halen. 
 
11. Opleggen: 
 doel: de gemaakte afspraken nakomen. 
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  Geef duidelijk de relatie aan tussen regelovertreding en gevolg zoals 
  overeengekomen in de gedragscode of klassenregels. 
 leerkracht:  duidelijk verwoorden wat je verwacht van de leerling en de gevolgen 
  aangeven wanneer de leerling zich niet aan de afspraken houdt. Er is op 
  dat moment geen discussie mogelijk. 
  mogelijk effect: de leerling merkt dat de afspraken serieus worden genomen en dat de 
  regelovertreding wordt aangepakt. 
 
12. Oordelen: 
 doel:  toekennen van een waarde aan iets dat gebeurd is. 
 Leerkracht:  vertel wat wel en niet acceptabel is. Bij pesten zijn dergelijke oordelen 
  Wenselijk. Het maakt pestkoppen duidelijk dat de omgeving niet 
  akkoord gaat met wat er gebeurt. 
 mogelijk effect: de leerling krijgt duidelijk te horen dat de leerkracht het pesten afkeurt. 
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Bijlage 6  Herstelcontract 

HERSTELCONTRACT BIJ PESTEN   
 
Omdat …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(omschrijf het incident en meer specifiek de rol van de pester in het gebeuren) 
 
Zal ………………………………………………………………………………………….(naam van de pestkop) 
 
Van ……………………………………… tot ……………………………………………………….(tijdsduur) 
 
Tot herstel van de situatie het volgende doen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Op ……………………… (datum) om ……….. (uur) wordt nagegaan of de situatie naar behoren is hersteld. 
 
Datum: ………………………………………… 
 
Voor akkoord:                                                                           Voor akkoord: 
Handtekening van de leerling                                                 Handtekening mentor of kernleerkracht 
 
 
 
 
                                                                                Voor kennisneming: 
                                                                                Handtekening van de ouders 
 
 
 
 
Oordeel over uitvoering van het contract: 

• Goed uitgevoerd 
• Slecht uitgevoerd 
• Niet uitgevoerd 

 
Datum: ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
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Bijlage 7 
Pedagogisch didactische tips voor de lessenserie “pesten” 
 
Het rollenspel 
Doel van rollenspelen: 
- inzicht verwerven in groepsverschijnselen; 
- bewust worden van eigen gedragsmotieven; 
- aandacht hebben voor de standpunten van anderen; 
- inzicht verwerven in menselijke problemen en creatief zoeken naar oplossingen; 
- integreren van cognitief en emotioneel gedrag; 
- inoefenen van sociale vaardigheden; 
- leren door observeren. 
 
Voorbereiding van leerlingen 
- De leerlingen krijgen een algemene situatiebeschrijving: waarover gaat het spel? Wat is 
 het probleem? Welke rollen zijn er? 
 De spelers krijgen meer uitleg over de rol die zij spelen. Andere leerlingen krijgen een 
 observatie opdracht. 
-  De spelers krijgen voldoende tijd om zich in te leven in hun rol. Het is goed om per 
 groepje de leerlingen een bepaalde rol te laten voorbereiden. Er wordt dan iemand uit het 
 groepje gekozen om de rol te spelen. 
- Laat een gepest kind nooit de rol van slachtoffer spelen. (Voor verdere aanbevelingen wat 
 betreft rolverdeling, zie ‘De confronterende Methode’ op blz. 39). 
- Rollenspelen vragen van de leerlingen enige vertrouwdheid met de werkvorm. Daarom is 
 het ook mogelijk eerst enkele opwarmingsoefeningen te doen. Leerlingen krijgen situaties 
 schriftelijk voorgelegd en noteren hoe zij zouden reageren. In een volgend stadium wordt 
 er gespeeld. 
 
Het spel 
- Tijdens het spel grijpt de leerkracht zo weinig mogelijk in. Enkel als de situatie uit de 
 hand loopt, is ingrijpen aangewezen. Bij pesten kan dit voorkomen wanneer leerlingen 
 mogelijke oplossingen niet serieus spelen. Dan onderbreek je het spel en vraag je hen de 
 situatie realistisch te spelen. 
- Noteer relevante uitspraken. 
- Laat het spel niet eindeloos duren. Dat geeft de indruk dat het spel niet vlot. Ongeveer vijf 
 minuten spel is doorgaans lang genoeg. 
 
Nabespreking 
-  De nabespreking start met de vraag hoe de spelers het rollenspel hebben ervaren. Vraag 
 hen hoe ze zich in de rol voelden. Was het moeilijk/makkelijk, plezierig/lastig de situatie 
 eens vanuit een ander standpunt te bekijken. 
-  Dank de spelers voor hun moeite. Uiteindelijk hebben zij het toch maar gedaan. 
-  Uit geen kritiek op hun acteertalenten of hoe ze de sociale vaardigheid hebben neergezet, 
 dit zorgt ervoor dat leerlingen niet snel meer een rol op zich willen nemen. Geef ze 
 daarentegen complimenten over hun spel. 
- Daarop worden de observatoren betrokken: Laat hen vertellen wat ze gezien hebben en 
 vraag wat ze van de nagespeelde oplossingen vonden? Welke werkelijkheidswaarde heeft 
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 het spel? Vraag ook naar overeenkomstige probleemsituaties. 
Belangrijk is dat van te voren duidelijk afspraken zijn gemaakt met alle leerlingen in de 
groep, dat géén van de leerlingen tijdens of na het rollenspel wordt uitgelachen of belachelijk 
wordt gemaakt en dat de nabespreking niet bedoeld is om een ander af te kraken. 
 
Het klassengesprek 
Afspraken 
- Praat in de ik-vorm: leerlingen hebben snel de neiging in de je- of men-vorm gesprekken te 
 voeren. Op deze wijze verschuif je het onderwerp van eigen ervaringen naar algemene 
 uitspraken. Bovendien gaat het om hun persoonlijke meningen en ervaringen. 
 Vraag respect voor opvattingen van andere leerlingen: laat de discussie niet domineren 
 door een haantje-de-voorste die graag zijn mening opdringt en gelijk krijgt. Dit kan je ook 
 vermijden door het inlassen van samenvattingsmomenten waarin alle standpunten worden 
 herhaald. 
- Er wordt gesproken over het pesten en pestgedrag in het algemeen, niet over de 
 pestkoppen of het gepeste kind als persoon: laat leerlingen geen namen noemen, noch van 
 pestkoppen, noch van leerlingen die gepest worden. Op deze wijze voelt niemand zich in 
 het gesprek aangevallen, wordt vermeden dat het gesprek zich toespitst op één voorval en 
 omslaat in ruzie en discussies, Komt tijdens de bespreking een reële situatie uit de klas 
 aan bod, behandel deze dan volgens de regels die je eerder hebt afgesproken om pesten te 
 stoppen. Je kunt de leerlingen laten uitdrukken wat zij aan dit pesten vervelend vinden. 
- Er zijn geen foute antwoorden: dit gesprek is gewoon een kans om met elkaar over pesten 
 van gedachten te wisselen.  Door er over te praten is voor veel leerlingen al een opluchting. 
 
Technieken  
Technieken die het gesprek sturen of het een nieuwe impuls geven. 
- Het doorspelen van de vragen naar andere leerlingen: wie heeft nog zo iets meegemaakt? 
 Wat heb jij toen gedaan? Wie zou hetzelfde/iets anders doen? 
- Doorvragen op antwoorden: Hoe kwam dit, denk je? Hoe voelde jij je daarbij? Wat heb jij 
 toen gedaan? 
-  Creëer ruimte voor persoonlijke uitweidingen van de leerlingen. Het is voor hen belang- 
 rijk dingen gewoon te kunnen vertellen en bevordert het vertrouwen in de klas. Vermijd 
 echter wel dat uitweidingen het gesprek gaan domineren. 
- Vat regelmatig de antwoorden samen: op deze wijze kan je het gesprek sturen d.w.z. 
 besluiten trekken of nieuwe elementen aanbrengen. 
- Bevorder oogcontact tijdens het gesprek: een opstelling in een kring is daarvoor 
 aangewezen. Oogcontact houdt de aandacht erbij en maakt leerlingen duidelijk dat hun 
 vragen en opmerkingen niet enkel tot de leerkracht gericht zijn. 
- Waak erover dat zoveel mogelijk leerlingen aan bod komen: af en toe een groepsronde 
 kan de inbreng van leerlingen stimuleren. Verplicht te antwoorden gaat echter te ver. 
 Tijdens het gesprek moet een middenweg worden gezocht tussen het stimuleren van 
 leerlingen en het hen dingen voor zich laten houden. Aandacht voor non-verbaal gedrag 
 van leerlingen kan hierbij een steun zijn. 
-  Schrijf de ervaringen van leerlingen kort neer. Het zijn ideeën voor verdere uitwerking 
 van rollenspelen. 
- Vermijd moraliseren: doel van het gesprek is samen oplossingen zoeken, niet dat de klas 
 tot een besluit komt dat pesten niet mag omdat het slecht is. 
- Ten slot mag er ook wel eens gelachen worden. Pesten is op zich wel ernstig, maar 
 daarom hoeven gesprekken niet loodzwaar te zijn. Samen lachen versterkt ook de banden 
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 in een groep. Bovendien is de kans groot dat leerlingen bij het vertellen van een 
 pestervaring, ook dingen vertellen die grappig voor de omstanders zijn, maar niet geweest 
 zijn voor het slachtoffer (bv een rijmpje op een naam ). Gegarandeerd dat de hele klas 
 lacht. Wat doe je dan? Ofwel je negeert het lachen en laat het ongemerkt voorbij gaan, 
 ofwel kan het zinvol zijn in het kort op het lachen in te gaan; bv. ‘jullie lachen nu om dit 
 rijmpje en als je het zo hoort is dat ook wel grappig, maar beeld je nu eens in dat je zo 
 heet en je velen malen per dag dat rijmpje moet aanhoren, zou je dat dan ook niet heel 
 vervelend gaan vinden?’ 
 
Het groepswerk 
Doel van het groepswerk is 
- Het bevorderen van sociaal gedrag. 
- Het stimuleren van communicatie bij leerlingen over pesten. 
- Grotere betrokkenheid bij het resultaat van de opdracht. 
 
Voorbereiding 
- Het is het beste de groepjes niet te groot te maken, (bv. 3 a 4 leerlingen per groep), dit 
 verhoogd de betrokkenheid van elk groepslid. 
- Diversiteit in de groepjes is belangrijk: jongens en meisjes, vlugge en minder vlugge 
 leerlingen, meer en minder intelligente kinderen, verbale en minder verbale leerlingen, 
 enz. 
- Wanneer de klas geconfronteerd wordt met pesten, vermijd dat de pestkop en gepeste 
 leerling in één groep zitten. Zet eerder gepeste kinderen met populaire kinderen uit de 
 middengroep samen. Ook pestkoppen kun je bij leerlingen uit de middengroep zetten. 
 
Opdracht 
- Baken het thema en de probleemstelling duidelijk af. 
- Stimuleer de leerlingen door informatie, tips, vragen. Geef nog geen oordeel of discussieer 
 niet over het eindresultaat met een enkel groepje. Dit is weggelegd voor de nabespreking. 
- Bevorder samenwerking: wie noteert? Heeft iedereen reeds een inbreng gehad? Wie zal 
 rapporteren? 
-  Observeer de werking van de groepjes. 
Nabespreking 
- De nabespreking gebeurt met de totale klas. Zeg dan ook duidelijk dat het werken in 
 groepjes is afgelopen. 
-  Laat in de nabespreking elk groepje aan bod komen. Geef ook per groepje feedback. 
- Vat de bevindingen uit de diverse groepjes samen. Rond af met een duidelijke synthese 
 waarin de reacties uit de verschillende groepjes een plaats hebben. 
 
Regels rond het geven van feedback: 
Wanneer je op een verkeerde manier feedback geeft schiet de betreffende persoon meestal in 
de verdediging, bijvoorbeeld wanneer er gezegd wordt wat er niet goed ging of wat er niet 
gedaan had moeten werden, dit levert geen beter of ander gedrag op. 
Goede feedback verhoogt het zelfbeeld en vertrouwen en bewerkstelligt ook 
(gedrags)verandering. 
 
Een goed feedbackmodel: 
1. Je vertelt "iets", wat de ander goed deed. 
2. Je vertelt op welk punt "iets" verbeterd kan worden. 
3. Je eindigt weer met "iets" wat goed ging. 
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Dus: goed — verbeterpunt — goed 
Bij het verbeterpunt (nummer 2) kun je goed een nieuwe afspraak maken, waaraan de ander 
gaat werken. Bijvoorbeeld  "het was goed dat je ‘nee’ zei, je zei het alleen een beetje pissig. Hoe had je 
het ook kunnen zeggen?" Als dat antwoord een goede oplossing is, zeg dan: "Oké, probeer 
dat dan de volgende keer zo te doen, goed'?" 
Met dit soort korte feedbackgesprekken, kun je als volwassene een kind een hele grote 
oppepper geven m.b.t. zelfbeeld en zelfvertrouwen. 
 
Klassenopdracht 
  * Verzin met je groepje een eigen pestplan om het pesten tegen te gaan. 
- Beschrijf wat volgens jullie pesten is. 
- Beschrijf hoe jullie denken het pesten tegen te gaan. 
- Beschrijf wat de consequenties zijn voor de mensen die zich niet aan de regels houden. 
* Maak een poster waarin je mening over pesten naar voren komt. 
- Verzin een goede tekst/slogan. 
- Maak gebruik van verschillende soorten materialen. 
- Kleed dit geheel aan met bijvoorbeeld tekeningen etc. 
 * Maak een rap of liedje over pesten. 
- Zoek een bestaand liedje of rap waar je een nieuwe tekst gaat maken. 
  Je mag natuurlijk ook zelf een nieuw nummer bedenken! 
- Denk na over wat je allemaal in het lied wil laten                          
  horen over pesten. 
- Probeer een boodschap in de tekst te verwerken.                                  
- Pas de tekst aan op het nummer. 
- Als het lied klaar is breng je dit samen met je groepje ten gehore aan de klas. 
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Bijlage 8 
 
Verkorte leidraad voor een gesprek met dader en slachtoffer 
 
Alvorens er een gesprek met de pester wordt gehouden heeft degene die het gesprek aangaat zich er van 
overtuigd dat degene met wie het gesprek plaatsvindt inderdaad schuldig is aan het gemelde gedrag. 
Het doel van dit gesprek is drieledig: 
• de leerling confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan 
• Achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen 
• Het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt 
 
Confronteren 
Confronteren en kritiek geven is niet hetzelfde. 
Confronteren is 
• probleemgericht en richt zich op gedrag wat waar te nemen is. Zodra we 
   interpretaties gaan geven aan gedrag, wordt het persoonsgericht, bijvoorbeeld:  je hebt cola in de tas  
   van Piet laten lopen. Dat doe je zeker omdat je graag de lolligste bent!  
   Zodra we gaan interpreteren reageren we een gevoel van frustratie 
   op die ander af en zijn we gestopt met confronteren en begonnen met kritiseren. 
• relatiegericht. Je bent heel duidelijk op de inhoud, in wat je wilt en niet wilt maar met behoud van  
   de relatie, bijvoorbeeld. Ik vind dat je heel erg gemeen doet tegen haar en ik wil dat je daarmee ophoudt.  
   Zeg nooit: Je bent heel gemeen. Je wilt duidelijk verder met de jongere.  
   Kritiek op de persoon voelt als een beschuldiging/afwijzing. Eigenlijk zeg je daarmee dat de pester een   
   waardeloos mens is. 
• specifiek blijven. Je benoemt de situatie waar het over gaat en vermijdt woorden als altijd, vaak en meestal.   
   Kritiek wordt vaak algemeen. 
• veranderingsgericht.  
   Je stelt zaken vast en gaat vervolgens inventariseren hoe het anders kan. 
 
Achterliggende oorzaken 
Nadat het probleem benoemd is, richt jij je op het waarom? Hoe komt het dat je dit gedrag nodig hebt? Wat 
levert het jou op? Wat reageer je af op die ander? Etc. 
Maak duidelijk dat er een tekort aan empatisch vermogen zichtbaar wordt in dit gedrag. 
Wat ga je daaraan doen? 
Bied zo nodig hulp aan van schoolmaatschappelijk werk (op vrijwillige basis) 
 
Het pestgedrag moet stoppen 
Wees duidelijk over de stappen die volgen, wanneer het pestgedrag niet stopt (zie gedragscode pesten). 

Verkorte leidraad voor een gesprek met de gepeste leerling 
Feiten 
• Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem 
• Door wie word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer?) 
• Waar word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer plekken?) 
• Hoe vaak word je gepest? 
• Hoe lang speelt het pesten al? 
• Weten je ouders of andere personen dat je gepest wordt? 
• Wat heb je zelf tot nu toe aan het pesten proberen te doen? 
• Zijn er leerlingen die jou wel eens proberen te helpen? 
• Wat wil je dat er nu gebeurt; wat wil je bereiken? 
• Bespreek samen met de leerling wat hij/zij kan doen tegen het pesten en  bekijk waar de leerling aan wil      
   werken om de situatie te verbeteren. Let daarbij op de volgende aspecten: 
- Hoe communiceert de leerling met anderen? 
- Welke lichaamstaal speelt een rol? 
- Hoe gaat de leerling om met zijn gevoelens en hoe maakt hij deze kenbaar aan anderen? 
- Heeft de leerling genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen naar de pester? 
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