“De Nederlandse regering vindt dat alle kinderen
recht hebben op een onbezorgde schooltijd.
Kinderen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om
te leren en zich te ontwikkelen. Jongeren kunnen pas

Een prikbord vol
verhalen over pesten

taal en rekenen leren in een omgeving waar goed met
elkaar wordt omgegaan, waar ze leren elkaar te
respecteren.
Het probleem is dat een veilige school niet geregeld
kan worden vanuit Den Haag. Bovendien is het niet
realistisch om te denken dat we pesten volledig
kunnen uitbannen.
Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid te doen
wat in onze macht ligt om pesten zoveel mogelijk te
voorkomen, en om te zorgen dat kinderen en jongeren er niet alleen voor staan.
Dat geldt voor iedereen: ouders, medeleerlingen,
leraren, schoolleiders, maatschappelijke organisaties, Kinderombudsman, Kamerleden en kabinet.”
Dit citaat komt uit het plan van aanpak tegen pesten dat
staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker en Kinderombuds
man Marc Dullaert op 25 maart 2013 openbaar hebben gemaakt.

Regionale bijeenkomsten
In het najaar van 2013 organiseert
OCW vier regionale avondbijeen
komsten om ideeën te verzame
len over hoe pesten aan te
pakken is. Wat werkt? En wat
(waarschijnlijk) niet?
In Groningen, Amsterdam, Breda
en Nijmegen komen leerlingen,
ouders, leraren en schoolleiders
bijeen om samen verhalen uit te
wisselen en praktische tips met
elkaar te delen; en om elkaar te
inspireren om nog sterker op te
treden tegen pesten. Dit onder
het motto: ‘Pesten tegengaan is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en
vanuit elke rol kun je er wat tegen
doen!’
Aaf Brandt Corstius en Ronald
Giphart wisselen elkaar af bij de
aftrap van deze bijeenkomsten.

“Ik ben een pestkop geweest.
Niet zo’n erge, maar toch:
• Iemand een blinddoek omdoen,
zeggen dat ze iets lekkers krijgt en
haar dan een boterham met katten
voer geven
• Iemand (samen met een groepje
vriendinnen) nep-liefdesbrieven
sturen
• Een hondendrol door iemands
brievenbus schuiven –
Dat heb ik allemaal gedaan.
Ik was zelf ook even het slachtoffer van
wat ‘meidenvenijn’ genoemd kan
worden. Ergens halverwege de derde
klas van de middelbare school besloten
mijn vriendinnen mij niet meer leuk te
vinden. Omdat ik niet rookte, of
misschien om een zwaarwegender
reden. Ik werd niet actief gepest, maar
gewoon niet meer meegevraagd. Dus
dat werd eenzaam op het schoolplein
staan, en een tijdje bracht ik mijn pauzes
liever door op de wc, waar ik mijn
boterhammen at. Het duurde een paar
weken – of maanden, dat weet ik niet
meer.
En dan heb je tegenwoordig nog
internetvenijn. Dat is anoniemer. Ik zeg
niet dat pesten daarmee erger wordt,
maar het is wel makkelijker. Vroeger kon
je ‘dikzak’ zeggen tegen een klasgenoot
en dan zag je aan z’n gezicht – live – dat
je hem een klein beetje kapot maakte.
Dat weerhield je er misschien van om
het nog eens te doen.”

Aaf Brandt Corstius

Ronald Giphart

“Bij ons op school stonden in de pauze
de leuke mensen bij de hoofdingang te
roken en de kneusjes liepen een rondje
om het gebouw.
Ik liep een rondje om het gebouw
uiteraard.
Op gegeven moment ben ik gedichten
uit mijn hoofd gaan leren in de hoop dat
de meisjes dan zouden staan dringen om
met me te tongzoenen. Dat was helaas
niet zo.
Maar literatuur was op de middelbare
school wel mijn wapen tegen het gepest;
en het was mijn manier om m’n
zelfbeeld hoog te houden: ‘Oké, ik mag
dan lelijk zijn, maar jij weet niets van
literatuur!’
Ik gebruikte de literatuur om mee te
knokken.”
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Toptips
Van leerlingen
• Laat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor
het opstellen van gedragsregels
• Wijs leerlingen (van beide geslachten) uit
hogere klassen aan als pestcoaches, peermedi
ators of vertrouwensleerlingen
• Maak een sociogram van de klas. Geef de vijf
populairste kinderen een rol in het tegengaan
van pesten

Van leraren
• Laat alle leerlingen wekelijks op een briefje iets
positiefs over elkaar schrijven
• Hou een ‘omgekeerde ouderavond’ waarop
niet de leraar vertelt hoe het op school gaat
met de leerling, maar waarop de ouders
vertellen over hun kind thuis
• Introduceer herstelrecht, waarbij de pester de
kans (en de verantwoordelijkheid) krijgt om
het weer goed te maken met de gepeste

Wat doe jij eraan?
Wilt u alle informatie over de
regionale bijeenkomsten, de film en
deze brochure online zien?
Dat kan hier.

Van schoolleiders
• Zorg voor een zichtbaar aanspreekpunt voor
alle betrokkenen, bijvoorbeeld de conciërge
• Trek het breder dan alleen pesten: zorg voor
een gezond pedagogisch klimaat binnen de
school
• De verantwoordelijkheid om pesten tegen te
gaan houdt niet op bij de schoolmuren. Betrek
de ouders en de omgeving, de wijk erbij

Van ouders
• Neem alle signalen over mogelijk pestgedrag
(of je eigen niet-pluis-gevoel) serieus
• Maak gebruik van een ‘pestschriftje’ of raad
kinderen aan om nare ervaringen van zich af te
schrijven
• Besteed ook aandacht aan mediawijsheid:
Internet is leuk, hoe kun je zorgen dat het leuk
blijft?

Plagen – pesten, wat is
het verschil?
Pesten is een vorm van agressief
gedrag, waarbij een betrekkelijk
machteloze persoon wordt aange
vallen, vernederd of buitengesloten
door één of meerdere individuen.
Pesten heeft drie kenmerken:
• het is intentioneel
• vindt herhaaldelijk en over een
langere periode plaats
• er is een machtsverschil tussen
dader en slachtoffer

Luc (15)

Pim (17)

“Ik werd gepest op school omdat ik wat
dikker was dan de rest en omdat ik goed
leer voor proefwerken. ‘Kankerdikke!’,
riepen ze dan, of ‘Beterweter!’
Het rare is dat ik tegelijkertijd gekozen
werd als voorzitter van de leerlingenraad,
omdat ik heel goed dingen kan regelen.
Maar ze bleven me pesten, zo erg dat ik het
niet meer zag zitten, depressief werd en
soms dacht ‘Wat doe ik hier nog?’
Gelukkig had ik een hele lieve top-mentor
in de eerste, juffrouw Anke Olivier. Ze
begon soms een gesprekje met me als ze
zag dat ik droevig de klas in kwam: ‘Wat zit
je dwars? Waarmee kan ik je helpen?’ Dat
heeft echt geholpen.

“Ik zit nu in de zesde. Aan het begin van dit
schooljaar was er een soort introductie met
allerlei speelse creatieve oefeningen. Eerst
had ik er geen zin in, maar het was best
leuk. We schreven bijvoorbeeld een gedicht
over eigenschappen van onszelf. Dat
gedicht werd in de groep voorgelezen en
de rest moest dan raden om wie het ging.
De essentie van die dag was om een
onderling gesprek op gang te brengen. Zo

Ik kwam naar de regioavond in Breda om
leerlingen te helpen die hetzelfde hebben
meegemaakt.
En weet je wat nu zo fijn is? Op die avond
zaten we met zes leerlingen bij elkaar en
dat klikte goed. We hebben meteen een
WhatsApp-groepsgesprek aangemaakt en
spreken elkaar elke dag. We zijn echt een
vriendengroep geworden, in de herfstva
kantie hebben we bij een van ons thuis
afgesproken.”

“Er wordt nu eigenlijk niet
meer gepest in de groep.”

“Maar ze bleven me pesten,
zo erg dat ik het niet meer zag
zitten, depressief werd en soms
dacht ‘Wat doe ik hier nog?”

“Natuurlijk is het niet zo
dat ik ‘erom vroeg’, maar
door mijn onzelfbewuste
houding maakte ik het
pesters wel makkelijker.”

kregen we meer zicht op onszelf en leerden
we elkaars sterke kanten en elkaars
zwakheden kennen.
Dat was een goede start van het schooljaar.
Er wordt nu eigenlijk niet meer gepest in de
groep. En als iemand van buiten er wel mee
begint, nemen groepsgenoten het voor
elkaar op.
Bij ons werkte dit, maar ik denk niet dat dit
geschikt is voor eersteklassers.”

Justine (17)
“Ik ging naar de regiobijeenkomst namens
scholieren.com, om er later verslag van te
kunnen doen.
Ik ben op de basisschool wel gepest, dat
werd later steeds minder – eigenlijk zonder
dat ik daar bewust aan gewerkt heb.
Terugkijkend zie ik wel dat ik als slachtoffer
ook een rol had in wat er gebeurde.
Natuurlijk is het niet zo dat ik ‘erom vroeg’,
maar door mijn onzelfbewuste houding
maakte ik het pesters wel makkelijker. Kijk
maar eens naar het verschil tussen wie wel
en wie niet gepest wordt. Je ziet soms wie
er slachtoffer gaat worden.
Ik zeg niet dat het de eigen schuld is van
wie gepest wordt! Maar het maakt wel uit
als je meer zelfvertrouwen hebt en als je
het minder belangrijk vindt wat anderen
van je denken. In elk geval is dat iets waar
je zelf aan kunt werken. Ik hoor wel van
mensen dat een zelfverdedigingscursus
kan helpen, niet meteen, maar dat dat op
de lange termijn doorwerkt.”

Anneke Peters

Agnes van den Muijsenberg (moeder)
“Mijn dochter werd zo erg gepest op school, dat ze er ziek van werd. Op school deden ze
er niets aan. Ik besloot toen mijn frustratie van me af te schrijven in een weblog op
internet. Daar kreeg ik zoveel reacties op, dat ik er een boek van gemaakt heb.
Nu wil ik actie, ik wil iets doen tegen pesten. Ik wil kinderen zelf aan het denken zetten.
Mijn plan is om met achtste groepers een mooi boek te maken, een verhalenbundel. Ik
vraag kinderen om een fictief verhaal te schrijven over iemand die gepest wordt, over de
oorzaak en het gevolg van het pesten, en wat er gedaan kan worden om het op te lossen.
Naderhand laat ik de verhalenbundel van de klas echt als boek uitgeven en elk kind krijgt
natuurlijk een exemplaar.”

Anke Olivier (mentor)
“Ik ben mentor in de eerste klas. Ik zet me er altijd voor in
dat mijn groep snel echt een groep wordt. Daarbij besteed ik
veel aandacht aan de positieve sfeer en zorg dat er geregeld
gelachen kan worden. Maar ik maak vanaf de allereerste
kennismakingsbijeenkomst duidelijk dat ik een hekel heb
aan pesten, dat ik uit mijn vel spring als ik zie dat er gepest
wordt in deze klas. Ik benadruk vaak wat voor impact
pesten op mensen kan hebben, nog jaren later: ‘Dus dat
doen we hier niet.’
Ik krijg van de basisscholen altijd een onderwijskundig
rapport over mijn mentorleerlingen. Als ik lees dat iemand
daar pestslachtoffer was, hou ik ‘m extra in de gaten.
In klassengesprekken noem ik geen namen, maar bespreek
ik wel dat ik van sommige kinderen weet dat ze op de
basisschool niet zo’n fijne tijd hadden en dat ik wil dat we
ons nu met z’n allen ervoor inzetten dat iedereen bij ons het
wel fijn heeft. Zo probeer ik een veilige sfeer te creëren
waarin kinderen ook over zichzelf durven vertellen.”

“Maar ik maak vanaf
de allereerste kennismakingsbijeenkomst
duidelijk dat ik een
hekel heb aan pesten,
dat ik uit mijn vel
spring als ik zie dat er
gepest wordt in deze
klas.”

“Nu wil ik actie, ik wil
iets doen tegen
pesten.”

(juf van groep 8, intern begeleider van de groepen
4 en pestcoördinator op RKBS De Waterwilg in
Nootdorp)
“Pesten is nooit klaar. Een pestvrije school,
daar moet je hard aan werken, en blijven
werken, het hele jaar door. Anti-pestbeleid
en de anti-pestaanpak staat bij ons elke
vergadering op de agenda. Pestbeleid is bij
ons onderdeel van veiligheidsbeleid en we
willen dat de hele school daarvan door
drenkt is. Pas dan kan elk kind zich veilig
voelen op school.
Om dat te bereiken gebruiken wij een
anti-pestmethode met een leerlingvolgsy
steem en een sociogram, zo houden we
een vinger aan de pols. We hebben
duidelijke schoolregels, die we consequent
hanteren. Bij pestincidenten grijpen we
altijd in, ook als we iets zien gebeuren
tussen kinderen die niet in onze eigen klas
zitten.
Pesten is niet beperkt tot het schoolge
bouw of het schoolplein. Soms spelen er
dingen in de wijk die op school doorgaan,
daar vragen we dan ook altijd naar in
oudergesprekken. Net als naar de eventu
ele zorgen van ouders over hun kinderen.
En last but not least: Onze directeur is heel
betrokken bij de kinderen, zij kent alle 700
namen uit haar hoofd. Weten dat je gekend
wordt, geeft een veilig gevoel.”

“Weten dat je gekend
wordt, geeft een veilig
gevoel.”

“We hebben behoefte aan een
methode die steviger ingaat op
het (pest-) gedrag van
kinderen.”

Els Siep (adjunct-directeur basisschool de
Compositie in Almere)
“Het opzetten van een goed anti-pestbe
leid, dat door de hele school collectief wordt
gedragen, is nogal weerbarstig. Wij zijn in
elk geval nog op zoek naar een goede
toevoeging voor wat we al gebruiken.
Wij hanteren een methode voor sociaalemotionele vaardigheden. Die is er vooral
op gericht dat iedereen zich veilig en
vertrouwd kan voelen binnen onze school.
En natuurlijk hebben we een pestprotocol
met normen en waarden over hoe we bij
ons op school met elkaar omgaan.
Maar dat is niet voldoende. We hebben
behoefte aan een methode die steviger
ingaat op het (pest-) gedrag van kinderen.
Ook zouden we graag willen dat deze
methode ons helpt om flink in te zetten op
preventie van pesten op school. Hoe
signaleren we gedrag dat op pesten kan
duiden? Bijvoorbeeld zielig en alleen in een
hoekje staan of juist grof taalgebruik… en
hoe gaan we daarop in?
In het Plan van aanpak tegen pesten
verplicht de staatssecretaris alle scholen om
aan de slag te gaan met een anti-pestme
thode die aan vastgestelde kenmerken
voldoet. We vinden het belangrijk om straks
tot een aanpak te komen die door iedereen
gedragen wordt, leraren, leerlingen,
schoolleiding, intern begeleiders, onder
wijsassistenten, gymdocent en ouders.
Alleen dan kun je echt iets bereiken.”

“Lieve mama en
papa, ik vind dat ik
een rot leven hep.”

Maria de Vries (moeder)
“Mijn dochter werd al jong gepest. Daar kon ze niet goed over
praten, ze kon haar emoties niet delen. Een maand lang heeft ze
elke dag gehuild.
Ik heb haar toen gestimuleerd om ’s avonds in bed de dag te
overdenken en – als ze dat wilde – op te schrijven wat haar
bezighield. Dan vonden mijn man of ik bij het naar bed gaan een
briefje onder ons kussen. Bijvoorbeeld: ‘Het leven is soms
moeilijk, maar wordt vanzelf makkelijker’ en ‘Lieve mama en
papa, ik vind dat ik een rot leven hep. Want ik hep elke dag een
rot gevoel. Ik vin het best erg dat ik dit zo moet schrijven.’ Zo
diep zat het kennelijk…
De volgende ochtend zei ik dan dat ik haar briefje gelezen had en
vroeg of ze erover wilde praten.
Dit klinkt simpel, maar het deed echt wonderen. Door het nare
gevoel van zich af te schrijven en dat briefje bij een van ons neer
te leggen, was ze het ook kwijt en werd praten gemakkelijker.
Ik ben er absoluut van overtuigd dat dit ook bij andere kinderen
kan helpen.”

