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INHOUD

De inhoud van deze brochure van de ouderkoepelverenigingen is grotendeels ontleend aan de publicatie 
‘Bullying Prevention Guide - Fostering Safe, Inclusive and Accepting Schools - A Resource for Parents and 
Schools’, van de Canadese organisatie CO

PA (Centre O
ntarien de Prévention des Agressions). Deze handleiding 

voor ouders is een onderdeel van CO
PA’s oorspronkelijke Capsule Fam

ilies-reeks en de m
ultim

ediatoolkit 
W

E ALL BELONG. Ze is bedoeld om
 inform

atie te geven en te helpen bij het opbouw
en van de juiste 

vaardigheden. Ze vertrekt vanuit de bijzondere aanpak die CO
PA heeft ontw

ikkeld om
 pesten en gew

eld te 
voorkom

en. M
eer inform

atie over CO
PA: zie blz 48-49.  

De ouderkoepelverenigingen GO
! ouders, KO

O
GO

 en VCOV vertaalden en herschreven in 2017 de Canadese 
handleiding m

et toestem
m

ing van de auteurs. Daarnaast w
erd de brochure aangepast aan de Vlaam

se context 
en aangevuld m

et inform
atie en m

aterialen die relevant zijn voor ouders m
et kinderen in het onderw

ijs in 
Vlaanderen. 

Illustraties: Roel Renm
ans en Koen Saelem

aekers
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INLEIDING

INLEIDING

De rol die ouders kunnen opnem
en 

O
uders zijn w

aardevolle partners in alles w
at het onderw

ijs van hun kinderen aangaat. 
Ze zijn bezorgd om

 hun kinderen en w
illen hun veiligheid en w

elbevinden garanderen, 
zeker in pestsituaties w

aar die veiligheid en het w
elbevinden in het gedrang kom

t. 
Het goede nieuw

s is dat ouders ook veel kunnen doen! Ze kunnen op verschillende 
m

anieren ondersteunen, door:
1/ 

m
ee te helpen om

 ervoor te zorgen dat zow
el thuis als op school kinderen zich goed 

voelen. 
2/ 

sam
en te w

erken m
et de school om

 pestsituaties te voorkom
en en aan te pakken. 

3/ 
hun kinderen te ondersteunen in het reageren op pestsituaties. 

Deze handleiding geeft tips aan ouders om
 een actieve rol te spelen. De tips gaan 

vooral over het versterken van kinderen zodat pesten geen kans krijgt of kan 
gestopt w

orden. Er w
ordt aandacht besteed aan kinderen die gepest w

orden, 
kinderen die pesten en aan kinderen die om

staander zijn. 

De hulp van ouders in de aanpak van pesten staat niet los van acties en m
aatregelen 

die op schoolniveau w
orden genom

en. Het gaat dan zow
el om

 het preventief w
erken 

aan een verbindend schoolklim
aat, als over een oplossingsgerichte aanpak bij een 

concrete pestsituatie. 

Telkens als w
e het in deze brochure over ‘ouders’ hebben bedoelen w

e daar ook 
voogden en opvoeders m

ee. Onder ‘kinderen’ verstaan w
e kinderen van alle leef-

tijden. 

Een school w
aar plaats is voor iedereen

Pesten is een probleem
, het is schadelijk gedrag m

et negatieve gevolgen. Het gebeurt 
binnen een w

eb van ongezonde relaties. Iedereen kan in zo’n w
eb terechtkom

en. 

Een positief schoolklim
aat is erg belangrijk om

 pesten te voorkom
en en aan te pakken. 

Een schoolbrede aanpak biedt het m
eeste kans op succes, w

aarbij iedereen op en rond 
de school m

eew
erkt aan het w

elbevinden van de kinderen. Het gaat dan onder andere 
over het scheppen van een sfeer van gastvrijheid, w

ederzijds respect en participatie.

De ouderkoepelverenigingen hebben hun schouders gezet onder deze brochure om
dat 

ze het belangrijk vinden dat er gew
erkt w

ordt aan een verbindend schoolklim
aat. De 

kernopdracht van de ouderkoepelverenigingen is het w
erken aan ouderbetrokkenheid 

op school.
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HOOFDSTUK 1
 :    

PESTEN IN HET JUISTE PERSPECTIEF
Gepest w

orden doet pijn en richt schade aan. De gevolgen kunnen tot lang na de 
kindertijd voelbaar zijn. In dit hoofdstuk bekijken w

e onder andere de definitie van 
pesten, de om

vang en de gevolgen. 

1.1 
W

at is pesten?

1.1.1 
Definitie pesten

Pesten is gew
elddadig en m

eestal herhaald gedrag van één of m
eerdere personen, m

et 
de bedoeling om

 andere(n) schade toe te brengen. W
ie w

ordt gepest, kan zich m
eestal 

niet verdedigen. Er is een ongelijke m
achtsverhouding tussen diegene die pest en 

diegene die w
ordt gepest.

1.1.2  
De kernelem

enten van pesten

Kinderen die pesten zijn altijd sterker of w
orden als sterker gezien dan kinderen 

die gepest w
orden. Kinderen die gepest w

orden of om
staander zijn, leren schrik te 

hebben voor de m
acht van diegenen die pesten. Kinderen die pesten vertrouw

en er 
sterk op dat niem

and iets verder vertelt over de situatie. Ze hebben de om
staanders 

nodig om
 hen aan te m

oedigen, toe te kijken en verder niets te doen.  

Pesten gebeurt vaak op een geplande, system
atische m

anier. Pestsituaties kunnen 
een korte periode duren, m

aar kunnen evengoed een langere periode voorkom
en. 

Het gebeurt som
s heel zichtbaar, m

aar vaak ook achter de rug. Hierdoor is het niet 
altijd gem

akkelijk vast te stellen. Kinderen die pesten kunnen dat in hun eentje doen 
of in groep. Ze kunnen één, tw

ee of m
eerdere kinderen pesten. 

Pesten is niet hetzelfde als plagen. Plagen is onschuldig, voor het plezier, er 
is respect voor elkaar en het kind blijft opgenom

en in de groep. Het plagen 
houdt op als één van de kinderen het niet m

eer leuk vindt!

HOOFDSTUK 1
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Pesten kan op veel verschillende plaatsen gebeuren: in de gangen, klaslokalen, op 
de speelplaats, in de bibliotheek, de turnzaal, tijdens feesten en schooluitstappen, 
onderw

eg naar school, m
aar ook via gsm

 of internet. Pesten m
et elektronische m

iddelen 
is cyberpesten. Het kan gaan om

: 
- een w

ebpagina of blog m
aken w

aarbij de m
aker doet alsof hij iem

and anders is.
- iem

and anders laten doorgaan voor de m
aker van foto’s en film

pjes of de schrijver van 
berichten op internet.

- dingen elektronisch doorgeven aan één of m
eer personen of op een w

ebsite zetten 
die toegankelijk is voor één of m

eer personen. 
- geruchten, kw

etsende foto’s, ideeën en com
m

entaar verspreiden via gsm
, sm

s, sociale 
m

edia en w
ebsites. 

Om
 van pesten te kunnen spreken m

oeten de volgende elem
enten 

aanw
ezig zijn:

• een ongelijke (of als ongelijk ervaren) m
achtsverhouding tussen diegene die 

pest en diegene die gepest w
ordt; 

• intentie om
 te kw

etsen; 
• diegene die gepest w

ordt voelt zich rot (pijn, angst, enz.);
• diegene die pest haalt plezier uit de gevolgen voor diegene die gepest w

ordt;
•  het pesten keert m

eestal terug en w
ordt erger naarm

ate het blijft duren;
• er is sprake van een open of verborgen dreiging van nog m

eer pesterijen. 

1.2 
Vorm

en van pesten 

Pesten kan verschillende vorm
en aannem

en. 

- Licham
elijk: slaan, duw

en, …
- M

aterieel: stelen, spullen beschadigen, ...
- Verbaal: uitlachen, schelden, seksistische, racistische uitspraken of opm

erkingen, ... 
- Seksueel: ongew

enste uitspraken of opm
erkingen, geruchten, aanrakingen, aan-

randing, ... 
- Sociaal en relationeel: uitsluiten (geen aandacht krijgen, genegeerd w

orden, …
), 

lastigvallen (stalken), roddelen, geruchten verspreiden, …

Een m
edeleerling uitsluiten

Laura, Cindy en Esther zijn vriendinnen op school en hebben een eigen clubje 
opgericht. Ze sturen briefjes naar elkaar om

 te praten over Hanne die ze niet 
leuk vinden en over het feit dat ze haar niet in hun clubje w

illen. De m
am

a van 
Hanne vindt zo een briefje in de boekentas van Hanne. Ze had al een tijdje het 
gevoel dat Hanne zich niet goed in haar vel voelt...

1.3 
Het verschil tussen pesten en een conflict

 Pesten is niet hetzelfde als een conflict hebben. Conflicten horen bij het leven, pest-
situaties niet. Pesten m

ag nooit gezien w
orden als een norm

aal verschijnsel in de 
dagelijkse om

gang. 

Conflicten draaien om
 onenigheid of m

eningsverschillen tussen kinderen die in een 
gelijke m

achtspositie zitten. In een conflict zijn er tw
ee kanten aan het verhaal, beide 

partijen kunnen de situatie beïnvloeden. De em
oties kunnen hoog oplopen, een slecht 

aangepakt probleem
 kan zelfs leiden tot gew

eld. Conflicten zijn vervelend m
aar kom

en 
regelm

atig voor in het dagelijks leven. Het is bovendien nuttig voor kinderen om
 te leren 

ruzie m
aken en conflicten op te lossen. Leer kinderen om

gaan m
et kritiek en om

 hun 
ideeën goed te verw

oorden. Dat is de basis voor goede relaties, een fijne schoolsfeer en 
een gezonde sam

enleving. 

Een conflict w
ordt opgelost via ‘conflictoplossing’ en vaardigheidstraining, terw

ijl een 
pestsituatie om

 een andere  aanpak vraagt. Som
s w

orden echter conflictoplossingen 
gebruikt om

 het pesten aan te pakken en te voorkom
en. Dit kan schadelijke gevolgen 

hebben voor w
ie m

et pesten geconfronteerd w
ordt. 

Stel je in de plaats van een kind dat m
oet ‘sam

enzitten’ m
et de persoon door w

ie het 
gepest w

ordt. Het m
oet beangstigend zijn voor een  kind om

 zogezegd de  ‘problem
en 

te m
oeten uitpraten’.  Het kind zal zich onveilig voelen en bang zijn om

 aan volw
assenen 

het verhaal te vertellen. W
ellicht vreest het kind dat een gesprek de situatie alleen m

aar 
erger zal m

aken. Door te vragen de problem
en uit te praten, w

ordt ook de indruk gew
ekt 

dat beide partijen een eigen versie hebben en beiden schuld treffen. Door pesten als 
een conflict te benaderen kan de schade dus nog vergroten. 
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Een strategie om
 conflicten op te lossen is niet bruikbaar als de kernelem

enten 
van pesten aanw

ezig zijn. 

1.4 
De om

vang van het pestprobleem
 1

 Pesten is een w
ijdverspreid probleem

 m
et ernstige gevolgen. De cijfers daarover 

verschillen naargelang het onderzoek. 

De studie Health Behaviour in School Aged Children (2012) toont aan dat Vlaanderen – 
vergeleken m

et de ons om
ringende landen – niet anders scoort voor pesten bij 15- en 

18-jarigen. Uit diezelfde studie blijkt dat Vlaam
se 11-jarigen w

el vaker w
orden gepest 

dan leeftijdsgenoten in het buitenland: in Vlaanderen w
ordt 16%

 van de m
eisjes en 27%

 
van de jongens gepest. In de buurlanden gaat het om

 respectievelijk 12 en 15%
. 2

Terw
ijl een aanzienlijk deel van kinderen en jongeren offline gepest w

ordt, stellen 
onderzoeken vast dat bij pesten ook vaak m

oderne technologie w
ordt gebruikt. Zo 

toont de studie Developm
ental Issues of Cyberbullying Am

ongst Adolescents (2014) 
van de Universiteit Antw

erpen aan dat m
eer dan 11%

 van de Vlaam
se leerlingen (uit de 

derde graad van het lager onderw
ijs, en uit de eerste en tw

eede graad van het secundair 
onderw

ijs) gecyberpest w
ordt. Hetzelfde onderzoek toont aan dat m

eisjes zich vaker 
slachtoffer voelen van cyberpesten dan jongens (14.1%

 versus 8.1%
). Jongens begaan 

vaker cyberpesterijen dan m
eisjes (12.4%

 versus 9.9%
). 3

De juiste om
vang van pesten is m

oeilijk in te schatten. Dat kom
t verm

oedelijk doordat 
heel w

at pesterijen op school nooit w
orden gem

eld. Kinderen die gecyberpest w
orden, 

w
illen dat im

m
ers vaak niet vertellen, uit schrik dat hun ouders m

aatregelen nem
en om

 
hen te bescherm

en (bv. verbieden om
 Facebook nog te gebruiken) of om

dat ze denken 
dat ze daardoor nog m

eer w
orden gepest. Pesten is bovendien een fenom

een dat 
onderhevig is aan verandering. Dat m

aakt het extra m
oeilijk om

 het probleem
 te vatten. 

1.5 
W

ie w
ordt gepest?

Een kind dat pest vindt bepaalde kenm
erken van anderen een reden om

 te pesten: 
zoals een m

anier van spreken of houding, slechte of net te goede schoolresultaten, 
seksuele voorkeur (zoals holebi zijn), etnische afkom

st, socio-econom
ische factoren, 

de vriendenkring, een uitzonderlijke intellectuele of licham
elijke eigenschap, het 

voorkom
en of de kledij.  Kinderen die pesten grijpen dus bepaalde kenm

erken van 
anderen aan om

 te kunnen viseren en pesten.

Er is echter geen algem
ene lijn of gem

eenschappelijk kenm
erk te vinden van kinderen 

die gepest w
orden. Kinderen die pesten doen dat gew

oon om
 m

acht over iem
and 

te krijgen. Ze pakken die enkeling of groep aan die ze denken gem
akkelijk te kunnen 

overheersen. 

De ‘reden’ voor de keuze van een doelw
it ligt enkel en alleen bij de persoon 

die pest. W
ie gepest w

ordt is daar dus nooit verantw
oordelijk voor. Geen enkel 

kenm
erk van een kind verantw

oordt het pesten.

De w
oorden ‘slachtoffer’ en ‘pester’ verm

ijden

Het is af te raden om
 de w

oorden ‘slachtoffer’ en ‘pester’ te gebruiken. Ze 
drukken een stem

pel op de betrokkenen en kunnen verder negatief gedrag 
versterken. 

Gebruik liever volgende term
en, ook al zijn ze iets om

slachtiger: 
‘Het kind dat pest’;
‘Het kind dat gepest w

ordt’. 

1 
O

vergenom
en uit: Departem

ent O
nderw

ijs en Vorm
ing (2015). W

erken aan een verbindend schoolklim
aat. Hoe reageert 

jouw
 schoolteam

 doeltreffend op pesten? Brussel: departem
ent O

nderw
ijs en Vorm

ing. 
2 

M
eer inform

atie over de cijfers in http://w
w

w
.hbsc.org/publications/factsheets/Bullying-victim

isation-english.pdf 
3  

Voor m
eer inform

atie over de DICA Studie op https://m
ediaw

ijs.be/dossiers/dossier-cyberpesten/hoe-groot-cyberpest-
probleem
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• 
problem

en op school, spijbelgedrag, vroegtijdig schoolverlaten;
• 

sociale teruggetrokkenheid;
• 

licham
elijke problem

en;
• 

som
m

ige verslavingen;
• 

agressie, gew
eld, zelfverm

inking;
• 

stress, depressie, zelfm
oordgedachten en –pogingen. 4

Kinderen die gepest w
erden vinden het vaak m

oeilijk om
 de stem

pel terug kw
ijt te raken. 

Dat kan het probleem
 verergeren. Som

s w
orden ze uitgelachen of uitgescholden door 

andere leerlingen, als laatste uitgekozen bij het sam
enstellen van ploegen, of tijdens 

schooluitstappen de rug toegekeerd. Ze raken betrokken bij conflicten of krijgen de 
schuld van ruzies die ze niet hebben uitgelokt. Hoe m

eer ze uitgesloten en beschuldigd 
w

orden, hoe onzekerder hen dat m
aakt en hoe vaker ze denken er alleen voor te staan. 

Dat vergroot dan w
eer de kans dat ze nog m

eer en ook door anderen zullen w
orden 

gepest. Zo gaat het som
s de hele schooltijd en zelfs als ze volw

assen zijn. Het is dus erg 
belangrijk om

 de spiraal van gew
eld zo snel m

ogelijk te doorbreken. 

Kinderen vrezen dikw
ijls dat hulp zoeken alles nog erger zal m

aken. Ze zijn vaak angstig 
en zien geen oplossing. Hun gevoelens van schaam

te en schuld over het gepest w
orden, 

m
aken hen nog zw

ijgzam
er en m

eer teruggetrokken. Het gevolg is dat het alleen m
aar 

erger w
ordt: naarm

ate ze hun problem
en proberen te verstoppen w

orden ze nog m
eer 

de rug toegekeerd en aan hun lot overgelaten. Dat versterkt het stilzw
ijgen rond pesten, 

w
aardoor het kan blijven doorgaan. 

Holebi-jongeren zijn een groep van jongeren die door de kinderen die pesten extra 
geviseerd w

orden. Deze jongeren lopen risico op discrim
inatie in de vorm

 van het 
ervaren van gew

eld, bedreigingen en pesten. Dit kan leiden tot het gevoel een 
slachtoffer te zijn, verm

ijdingsgedrag zoals spijbelen, een lagere verbondenheid m
et 

de schoolom
geving, slechtere schoolresultaten en een verm

inderd psychologisch 
functioneren (zich vaak verdrietig, hopeloos of depressief voelen). Hom

ojongens 
verschillen van lesbische m

eisjes in die zin dat de eerste groep vooral het slachtoffer is 
van directe discrim

inatie (ervaringen m
et gew

eld en pesten) terw
ijl lesbische m

eisjes 
m

akkelijker problem
en gaan internaliseren (en zich bijvoorbeeld eerder depressief 

gaan voelen). Dit zou er voor zorgen dat hom
ojongens eerder slecht gaan scoren op 

schoolresultaten terw
ijl lesbische m

eisjes ondanks em
otionele problem

en toch een 
succesvolle schoolloopbaan opbouw

en. 5 11%
 van de holebi-jongeren w

ordt gepest op 
school. Bij heterojongeren is dit 5%

. 

4 
Voor hulp of inform

atie rond zelfm
oord, bel gratis naar de Zelfm

oordlijn op het num
m

er 1813 of 
 

https://w
w

w
.zelfm

oord1813.be/
5 

Dew
aele A. (2008). De schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren (onderzoeksrapport Steunpunt Gelijkekansenbe-

leid). Geraadpleegd op 30 m
ei 2017, via https://cavaria.be/sites/default/files/2008_oz_dew

aele_schoolloopbaan.pdf

1.6 
De gevolgen van pesten

Pesten kan kinderen zeer sterk en blijvend beïnvloeden, zow
el: 

• 
diegenen die gepest w

orden;
• 

diegenen die getuige zijn van pestgedrag; 
• 

diegenen die pesten. 
Er kunnen gezondheidsproblem

en optreden en m
oeilijkheden op sociaal en 

em
otioneel vlak, zow

el op korte als langere term
ijn. 

1.6.1.  
Diegenen die gepest w

orden
 Kinderen die gepest w

orden reageren op verschillende m
anieren. Pesten kan een 

gezonde ontw
ikkeling van het kind in de w

eg staan en het zelfvertrouw
en en gevoel 

van eigenw
aarde onderm

ijnen. De lijst m
et ernstige directe en langdurige gevolgen van 

pestgedrag is lang en onderstreept hoe pijnlijk en destructief pesten is. O
nderzoekers 

hebben een verband vastgesteld tussen gepest w
orden en bepaalde licham

elijke en 
em

otionele problem
en, zoals:
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6 
Habils, K. (2017). M

am
a, ze pesten m

e. Gent: Borgerhoff&Lam
berigt. 

O
m

staanders zien te w
einig goede voorbeelden en steun van volw

assenen rond de 
pestsituatie. Daardoor denken ze som

s dat sterke m
ensen het recht hebben om

 anderen 
schade toe te brengen. Voor veel kinderen gaat die ervaring gepaard m

et verdriet, angst 
en het idee dat de w

ereld een onveilige plaats is. Die gevoelens kunnen een sterke 
invloed hebben op hun zelfvertrouw

en, concentratie en leerhouding. O
ok later in hun 

leven kunnen daardoor nog gevoelens van hulpeloosheid en w
roeging blijven hangen. 

Er is ook belangrijk goed nieuw
s. Kinderen die proberen het pesten te stoppen, 

slagen daar vaak goed en zeer snel in. 

Een succesverhaal van een m
edestander:

Een zestienjarige botste op tw
ee m

edeleerlingen die de spot dreven m
et 

iem
and van een jaar jonger m

et leerm
oeilijkheden. De jongen zei dat hij dat 

niet cool vond. De m
edeleerlingen antw

oordden ‘dat ze toch niets deden’ en hij 
herhaalde rustig m

aar duidelijk: “Dat vind ik echt niet cool”. De tw
ee grom

den 
w

at en liepen verder. De zestienjarige bondgenoot liet w
eten nog altijd blij te 

zijn dat hij toen iets had ondernom
en in plaats van onverschillig te blijven. 

1.6.3.  
Diegenen die anderen pesten 

De neiging om
 anderen te schaden is over het algem

een een teken van sociale en 
em

otionele m
oeilijkheden. Er is een verband tussen kinderen die pesten en andere 

vorm
en 

van 
antisociaal 

gedrag, 
zoals 

spijbelen 
en 

vroegtijdig 
schoolverlaten, 

w
apendracht en vechten, vandalism

e, w
inkeldiefstal, alcohol- en drugsm

isbruik. De 
w

ortels van dat soort gedrag kunnen heel diep zitten. Kinderen die pesten stuiten in 
hun latere leven w

ellicht op een aantal problem
en.  

Het is hiernaast ook m
ogelijk dat kinderen die anderen pesten zelf ook gepest w

orden. 
Dit w

ordt vaak genegeerd en het kind dat pest w
ordt zo gem

akkelijker als probleem
kind 

bestem
peld. Nochtans blijken de kinderen die tegelijk pesten en gepest w

orden de 
zw

aarste gevolgen te ondergaan.

M
aar er is ook goed nieuw

s voor alle kinderen die gepest w
orden: als ouders en 

leeftijdsgenoten steun geven, kan het pesten gestopt w
orden. 

1.6.2.  
Diegenen die getuige zijn van pesten

De grootste groep kinderen w
ordt niet gepest en pest niet zelf, m

aar is w
el getuige 

van pesten.  Studies van CO
PA (Canada) w

ijzen uit dat er in 85%
 van de pestsituaties 

om
staanders zijn. Helaas kijkt 75%

 van de kinderen alleen m
aar toe. Ze doen w

einig 
of niets om

 het pesten te stoppen. Som
s zetten ze zelfs aan tot pesten en w

orden ze 
daardoor m

edeplichtig. 

O
ok om

staanders ondervinden negatieve gevolgen van pestsituaties. Som
s identificeren 

ze zich m
et het kind dat pest en geven het kind dat gepest w

ordt de schuld. Dat is een 
bekend verschijnsel w

aarnaar nogal eens verw
ezen w

ordt m
et de Engelse uitdrukking 

‘blam
ing the victim

’. O
m

staanders  zijn som
s zelf bang van diegenen die pesten, w

ellicht 
uit schrik om

 zelf gepest te w
orden. Ze durven vaak niet tussenbeide te kom

en of hulp 
te zoeken, bijvoorbeeld uit angst om

 als klikspaan te w
orden aanzien. Som

s verw
ijten 

ze het zichzelf om
dat ze niet proberen of er niet in slagen om

 op te kom
en voor hun 

leeftijdsgenootjes die gepest w
orden. 

Vaak is het de groep die de sleutel tot verandering in de hand heeft. Het blijft echter een 
feit dat reageren op pestgedrag onder leeftijdsgenoten m

oeilijk is om
dat de plaats in de 

groep zo cruciaal is. 6

Verhaal van een om
staander

 “M
ijn beste vriendin Joke w

ordt sinds het begin van dit schooljaar zw
aar gepest. 

Joke w
ordt al een tijdje volledig uitgesloten en genegeerd door de klasgroep. 

Vandaag kreeg ze zelfs een paar trappen tegen haar fiets. Ik durf niets te zeggen 
uit schrik dat ze m

ij dan ook zullen pesten. Ik praat zelfs niet m
eer m

et Joke. Zij 
heeft eigenlijk niem

and m
eer. Som

s vraag ik m
e af hoe zij dat volhoudt.”
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1.7  
Hoe w

eet ik of m
ijn kind gepest w

ordt?

Pesten gaat vaak gepaard m
et stilzw

ijgen en geheim
houding. Daarom

 is het goed 
m

ogelijk dat kinderen niet zom
aar kom

en vertellen dat ze gepest w
orden of getuige zijn 

van pestgedrag. Een paar m
ogelijke signalen en gedragsveranderingen:

• herhaalde pogingen tot spijbelen, of vragen om
 van school te veranderen; 

• een vrolijk kind dat plots teruggetrokken w
ordt en ongelukkig overkom

t;

Geen van die signalen w
il zeggen dat er inderdaad gepest w

ordt. Ze kunnen w
el w

ijzen 
op een (ander) probleem

. 

1.8  
Pesten is aangeleerd gedrag

Pesten is aangeleerd gedrag. Als kinderen anderen pesten, kunnen ze dat gedrag dus 
ook w

eer w
ijzigen. Door pesten als aangeleerd gedrag te zien, geef je kinderen de 

m
ogelijkheid om

 te veranderen. W
ant het leven van kinderen is ingew

ikkeld: nu eens 
anderen pesten, dan w

eer gepest w
orden en vaak toekijken hoe het gebeurt.

 

‘Stickerspelletje’ 
Pestsituatie uit het boek ‘leven m

et een pestverleden’ 
van Gie Deboutte 

Véronique pestte in de lagere school een vriendinnetje, later w
erd ze zelf gepest.

Ook al w
as ik heel onzeker, toch w

erd ik vanaf het 2 e leerjaar m
egapopulair.

Ik genoot van de populariteit en de m
acht en ik w

ou die behouden.
M

arie kw
am

 elke w
oensdag bij m

ij spelen. Ik vond haar leuk, m
aar op school 

pestte ik haar.
M

ijn ergste pesterij w
as het ‘stickerspelletje’. Ik had ringklevertjes uitgedeeld 

en gezegd: ‘dat is een anti-M
ariesticker’. Iedereen vond het cool en plakte een 

ringetje op zijn hoofd.
Toen vroeg ik aan m

ijn lievelingsm
eester: “M

eester Piet, w
il je een anti-

M
ariesticker?” 

De m
eester is toen heel kw

aad gew
orden en heeft m

ij aangepakt “W
aar ben jij 

m
ee bezig?!”  

Dat m
aakte een enorm

e indruk. Ik ben op slag m
et m

ijn pestspelletjes gestopt.
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HOOFDSTUK 2:    
WAT KUNNEN OUDERS THUIS DOEN?
In dit hoofdstuk w

ordt er gew
ezen op de kracht van een w

arm
e thuisom

geving en 
ouders die kinderen ondersteunen om

 pesten te voorkom
en of te stoppen. Daarnaast 

geven w
e concrete tips om

 thuis m
ee aan de slag te gaan. 

2.1.  
Thuis een veilige om

geving creëren

2.1.1.  
Het kind dat gepest w

ordt, niet de schuld geven

Het slachtoffer van een situatie de schuld geven, is in onze sam
enleving een veel 

voorkom
ende reactie op allerlei soorten van problem

en, w
aaronder ook pesten. 

Blam
ing the victim

 houdt dan in dat het kind dat gepest w
ordt hier schuld aan 

heeft en zijn/haar gedrag m
oet veranderen. 

Het idee leeft dat kinderen die gepest w
orden daar op een of andere m

anier 
verantw

oordelijk voor zijn, om
dat ze zw

ak en passief overkom
en. Ze krijgen dan het 

advies om
 het pesten te negeren, ‘voor zichzelf op te kom

en’ en terug te vechten. 
Kinderen krijgen som

s te horen dat ze alleen m
aar w

at ‘norm
aler’ m

oeten doen. Zo 
lijkt het dat zij m

oeten veranderen. 

Pesten (en andere vorm
en van gew

eld) is volstrekt onaanvaardbaar, in alle 
gevallen en onder eender w

elke vorm
. Pesten kan nooit gerechtvaardigd w

orden. 
Niem

and verdient het om
 gepest te w

orden. Kinderen die pesten zijn altijd zelf 
verantw

oordelijk voor hun gedrag. 

Geef kinderen duidelijk de boodschap dat kinderen die gepest 
w

orden hier zelf geen schuld aan hebben. Een paar voorbeelden 
van boodschappen: 

• gew
eld is nooit de verantw

oordelijkheid van de persoon die er het doelw
it 

 
van is.

HOOFDSTUK 2
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• iedereen heeft het recht om
 in alle dom

einen van het leven vrij te zijn van gew
eld 

en m
isbruik.

• elke vorm
 van w

reedheid, uitbuiting, overheersing en vernedering kom
t neer op 

m
isbruik van m

acht en invloed. Dat is onaanvaardbaar, w
ant de gevolgen zijn 

altijd zeer negatief en zelfs vernietigend.

2.1.2.  
Beschuldigingen en verw

ijten verm
ijden 

O
ngew

enst gedrag w
ordt nog steeds vaak aangepakt m

et beschuldigingen en verw
ijten. 

Pesten valt op die m
anier niet te stoppen. Beschuldigingen en verw

ijten versterken de 
geheim

houding rond pesten. Ze houden zo het negatief en schadelijk gedrag in stand. 
Het vergroot de kans dat kinderen aan zichzelf (blijven) tw

ijfelen en hun problem
en 

verborgen houden. Het is daarentegen zinvol om
 pesten te zien als een leerkans voor 

kinderen. 

Een kind zal een volw
assene sneller benaderen m

et een probleem
 als het er zeker van 

is dat de volw
assene:

- aandachtig luistert en de zorgen en gedachten ernstig neem
t;

- het kind de kans geeft om
 zijn gedachten te uiten en te bespreken;

- niet overhaast in actie kom
t om

 diegene die pest te beschuldigen en te straffen; 
- niet de schuld geeft aan diegene die gepest w

ordt; 
- geen ontgoocheling toont om

dat het kind het pesten niet heeft gestopt;
- tijd m

aakt voor een strategie w
aarbij het kind zelf betrokken w

ordt;
- er voor het kind is en de situatie van dichtbij m

ee opvolgt; 
- w

aardering heeft voor hoe het kind nadenkt, leert, groeit en verandert. 

2.1.3.  
Veilig m

elden m
ogelijk m

aken

Een van de grootste struikelblokken om
 het pesten en andere vorm

en van gew
eld te 

stoppen is de geheim
houding die er m

eestal bij hoort. Diegenen die pesten dw
ingen 

diegene die ze pesten en de m
ogelijke getuigen vaak tot geheim

houding. Som
s 

w
ordt uitdrukkelijk m

et w
raak gedreigd, som

s is die dreiging niet uitgesproken m
aar 

voelen kinderen het toch zo aan. Zo kan het pesten steeds dieper w
ortelen in een 

voedingsbodem
 van angst, schaam

te en schuldgevoel. 
Dit is een van de voornaam

ste redenen w
aarom

 kinderen die gepest w
orden of getuige 

zijn van pesten zelden iem
and zullen aanspreken. Het is daarom

 zo belangrijk dat 
kinderen w

eten dat ze in alle veiligheid over problem
en kunnen praten m

et hun ouders, 
leeftijdsgenoten, leerkrachten en andere volw

assenen rondom
 hen. 

Toon dus zeker erkenning en w
aardering voor het risico dat kinderen nem

en als ze 
w

el een pestprobleem
 aankaarten! Geef je kind een veilige om

geving en hou zo veel 
m

ogelijk rekening m
et de w

ensen van je kind. Als een kind zich veilig voelt, stijgt de kans 
dat het een pestprobleem

 zal m
elden. Doorbreken van het stilzw

ijgen rond pesten en 
allerlei vorm

en van agressie is een belangrijke stap.

Het kan nodig zijn om
 anderen te betrekken en steun te zoeken bij de leerkracht 

of directeur van de school, ook al vraagt je kind om
 dat niet te doen. Doe dit op een 

respectvolle m
anier: zorg dat je kind zelf zijn inbreng heeft in de aanpak. 

W
at kunnen ouders doen?

• Breng je kind vooraf op de hoogte w
anneer het nodig is om

 hulp in te roepen;
• Betrek je kind in w

ie je aanspreekt of raadpleegt;
• Laat je kind m

ee bepalen w
anneer je naar anderen toestapt;

• Stel je kind voor om
 erbij te zijn w

anneer je hulp inroept. Bij oudere kinderen kunnen 
dat ook de politie of een crisislijn zijn. 

2.1.4.  
Het verschil aanleren tussen klikken en m

elden 

Kinderen w
orden door leeftijdsgenoten en som

s door volw
assenen ontm

oedigd om
 te 

praten. De vrees leeft sterk om
 bestem

peld  te w
orden als ‘verklikker’. Het is belangrijk 

dat kinderen het verschil leren kennen tussen klikken en m
elden.  

KLIKKEN

Dingen over iem
and 

vertellen om
 die 

persoon in m
oeilijk-

heden te brengen

M
ELDEN

Hulp zoeken w
anneer 

jij of iem
and die je kent 

gekw
etst w

ordt of zich 
onveilig voelt
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M
oedig kinderen aan om

 pestsituaties te m
elden. Herinner kinderen eraan dat diegenen 

die pesten alleen m
aar sterk lijken. De m

eeste m
ensen hebben geen hoge dunk van 

kinderen die anderen pesten. Laat hen anderen zoeken om
 sam

en de situatie te m
elden, 

dat is gem
akkelijker dan in hun eentje de stap te zetten. 

2.2. 
Een w

eerbare houding stim
uleren

Kinderen die gepest w
orden en de om

staanders hebben de neiging om
 passief of 

agressief te reageren, al dan niet m
et w

raak. 

Een passieve reactie: 
Kinderen die passief reageren proberen de situatie te ontlopen of te negeren. Ze hopen 
dat het w

el ‘overw
aait’. Dat is de m

eest voorkom
ende m

anier om
 m

et het probleem
 om

 
te gaan. Helaas w

erkt deze strategie zelden. De kans is zelfs groter dat het probleem
 

erger w
ordt. Diegene die gepest w

ordt, krijgt de boodschap dat hij/zij geen m
acht of 

rechten heeft. Diegene die pest zal blijven bew
ijzen dat hij/zij m

acht heeft over diegene 
die gepest w

ordt.  

Een agressieve reactie: 
Een agressieve reactie is m

eestal een poging om
 het kind dat pest schrik aan te jagen 

of te overw
eldigen. O

ok dat kan het probleem
 nog erger m

aken. Diegene die pest w
ordt 

m
isschien nog agressiever om

 de touw
tjes in handen te houden. Deze houding geeft 

aan dat de rechten van anderen niet belangrijk zijn en dat gew
eld een aanvaardbare 

vorm
 van gedrag kan zijn. 

Kinderen zijn som
s ook uit op w

raak. O
pnieuw

 kan die houding de situatie uit de hand 
laten lopen. Het kan zijn dat diegene die pest nog kw

ader w
ordt. 

Beter dan de agressieve of de passieve houding, is de w
eerbare of assertieve houding.

Een w
eerbare houding:

Kinderen die zich w
eerbaar opstellen ontkennen het probleem

 niet. Ze pakken het 
probleem

 aan op een realistische en positieve w
ijze. Ze behouden hun zelfrespect m

aar 
dom

ineren of vernederen niet.  Ze hebben veel zelfvertrouw
en, w

at de basis is voor 
w

eerbaarheid. Door een w
eerbare houding verschuiven de m

achtsverhoudingen. De 
situatie w

ordt ontm
ijnd, zonder dat iem

and van de betrokkenen zich m
inder veilig of 

aanvaard m
oet voelen. De aanpak gaat altijd gepaard m

et de boodschap dat pesten 
niet kan. Iedereen heeft evenveel rechten. 

Enkele kenm
erken van een w

eerbare reactie: 
• een lichaam

staal die eigenw
aarde toont: oogcontact, stevige houding; 

• een klare, goed verstaanbare stem
;

• uitspraken die duidelijk m
aken dat iedereen het recht heeft om

 veilig en aanvaard te 
zijn.

 W
at kunnen ouders doen?

• Neem
 de tijd om

 sam
en te oefenen;

• Vertel kinderen hoe m
oedig ze zijn als ze proberen om

 het pesten te voorkom
en en/of 

te stoppen.

Leer je kind om
 op een sterke m

anier stop te zeggen  7

Oefen het stop zeggen m
et je kind op drie verschillende m

anieren. Bijvoorbeeld 
heel zacht, heel hoog, heel luid. Hoe voelt elke 
stop voor je kind? W

issel eens om
. Hoe 

kom
en de verschillende m

anieren over 
bij de andere? Voel je het verschil? 
Steek nu je arm

 uit m
et je hand naar 

achteren 
gekanteld 

en 
oefen 

een 
paar keer een sterke ‘stop’ m

et een 
stevige, lage stem

 vanuit de buik.
M

aak oogcontact. Zo w
eet je of je 

boodschap 
aankom

t. 
Bew

ust 
m

et 
je lichaam

 om
gaan, m

aakt dat je ook 
bew

uster m
et je em

oties om
gaat.

7 
Frederix, S. (2016) M

aak je kind w
eerbaar tegen pesten: 5 oefeningen. Klasse. Geraadpleegd op 27 m

ei 2017 via 
 

https://w
w

w
.klasse.be/40305/w

eerbaar-tegen-pesten-rots-en-w
ater/
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NADENKEN
Denk sam

en m
et 

je kind na over 
m

ogelijke reacties op 
het pesten.

LEREN
Zo leren kinderen om

 
zelf -m

et ondersteuning- 
problem

en aan 
te pakken.

GROEIEN
Door kinderen te 

betrekken bij de aanpak 
van pesten, groeit hun 

zelfvertrouw
en.

VERANDEREN
Kinderen voelen zich 

sterker om
 problem

en 
aan te pakken of 
hulp te zoeken

Een w
eerbare reactie betekent niet noodzakelijk dat m

en zich rechtstreeks richt 
tot de persoon die pest. Er bestaan veel m

anieren om
 zich w

eerbaar op te stellen. 
Diegene die gepest w

ordt of om
staander is,  kent de situatie het beste. Die kinderen 

kunnen dus het best beslissen w
at de m

eest geschikte reactie is. In elk geval m
ag hun 

eigen veiligheid niet in het gedrang kom
en. 

Ik vind m
ijn trui heel m

ooi!

Rachida w
ordt regelm

atig uitgelachen door een groepje m
eisjes van haar klas. 

Ze m
aken Rachida uit voor ‘w

eirdo’, om
dat ze ouderw

etse kleren aanheeft. Toch 
blijft Rachida haar bloem

etjestrui aandoen, w
ant ze vindt ze zelf heel m

ooi!

2.3. 
Om

gaan m
et kinderen die gepest w

orden

 2.3.1. 
Het belang van ondersteuning thuis

De thuissituatie is belangrijk: een hechte fam
ilieband en een positieve thuissfeer kunnen 

kinderen helpen om
 m

inder last te hebben van de negatieve gevolgen van pesten. Door 
een w

arm
e thuissituatie zien kinderen zichzelf positiever, w

at hen m
inder kw

etsbaar 
m

aakt voor pesten of m
eedoen aan anti-sociaal gedrag.

O
uders kunnen heel w

at doen door open te (blijven) staan voor een gesprek, aan-
dachtig te luisteren en praktische inform

atie en vaardigheden aan te reiken. Leer 
kinderen problem

en aan te pakken, na te denken over een probleem
 en constructieve 

oplossingen te vinden. Geloof en ondersteun hen om
  juist te handelen. Zo zullen ze 

beter beslissingen kunnen nem
en en om

gaan m
et m

oeilijkheden. Door te w
erken aan 

hun zelfvertrouw
en, staan ze sterker om

 problem
en op te lossen en eventueel hulp te 

zoeken. 
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2.3.2. 
Zelfvertrouw

en opbouw
en 

Als er een w
onderm

iddel bestaat om
 pesten te voorkom

en is het zelfvertrouw
en. Het is 

belangrijk om
 de sterke kanten, verschillen en beperkingen te leren zien en aanvaarden 

bij zichzelf en bij anderen. Het helpt om
 te leren leven m

et verschillen en om
 gezonde 

relaties aan te gaan. 

In pestsituaties is zelfvertrouw
en erg belangrijk om

dat pesten m
et m

acht te m
aken 

heeft: m
acht over anderen, m

achtsverlies, m
achtsonevenw

ichten en m
isbruik van 

m
acht.  Het is dus zoeken naar m

anieren om
 m

achtsonevenw
ichten recht te zetten 

en kinderen sterker te m
aken, w

aardoor de kans afneem
t dat ze gepest zullen w

orden. 
Kinderen die goed in hun vel zitten, hebben niet de behoefte om

 zich m
achtiger of beter 

te voelen dan anderen. Ze hebben een basiszelfvertrouw
en dat w

ellicht overeind zal 
blijven, ook als ze fouten m

aken, problem
en krijgen of in m

oeilijkheden kom
en. 

O
uders spelen een sleutelrol in de m

ate w
aarin kinderen zelfvertrouw

en en een gevoel 
van eigenw

aarde ontw
ikkelen. Dagelijks zijn er kansen om

 zo m
et hen om

 te gaan zodat 
ze zichzelf en anderen leren aanvaarden en w

aarderen. 

W
at kunnen ouders doen om

 hun kinderen te ‘w
apenen’ en sterker 

te m
aken (em

pow
erm

ent)

• 
Luister heel aandachtig als je kind je aanspreekt en neem

 zijn ervaring en 
gevoelens ernstig. Laat je kind voelen dat het echt gehoord w

ordt. 
• 

Leg de nadruk op w
at je kind kan doen in plaats van op w

at het niet kan (of w
at 

het zou m
oeten doen of niet m

ogen doen). 
• 

Erken en ontw
ikkel de talenten, vaardigheden en m

ogelijkheden van je kind.
• 

Geloof in de kracht van w
ederzijdse ondersteuning door leeftijdsgenoten (peer 

support) en m
oedig je kind aan om

 voor anderen op te kom
en.

• 
Zorg voor een gezinssfeer w

aar het belangrijk is om
 vriendelijk m

et elkaar om
 

te gaan. 
• 

Bespreek rechten en verantw
oordelijkheden van iedereen. 

• 
Geef je kind zo vaak als m

ogelijk de kans om
 beslissingen en verantw

oordelijk-
heid op te nem

en en te delen.

• 
Leer je kind m

et ruzies om
 te gaan.

• 
M

aak duidelijk aan je kind dat je hem
/haar onvoorw

aardelijk graag ziet, ook 
al gedraagt je kind zich niet perfect.

• 
Zorg voor een goed contact en sam

enw
erking m

et de volw
assenen rond je 

kind: leerkrachten, directie, andere volw
assenen, …

  

2.3.3. 
In 9 STAPPEN reageren als je kind gepest w

ordt

Het is niet eenvoudig om
 goed te reageren als je kind vertelt dat het gepest w

ordt. 
Daarom

 reiken w
e je een uitgebreid stappenplan aan. Bij elke stap krijg je suggesties 

van w
at je kan zeggen en hoe je kan reageren. 

STAP 1   
LUISTEREN VANUIT DE EIGEN STERKTE VAN JE KIND 

W
at kunnen ouders doen? 

• 
Neem

 voldoende tijd en kies een vertrouw
de rustige plaats.

• 
Probeer kalm

 en aanw
ezig te blijven. Regelm

atig en diep adem
halen kan helpen. 

• 
Geloof je kind. Als het verhaal bijvoorbeeld niet helem

aal lijkt te kloppen, vertrouw
 er 

dan op dat het later nog w
el duidelijk w

ordt.
• 

Erken en w
aardeer de m

oed die je kind nodig had om
 het probleem

 m
et jou te 

bespreken. Zeg bijvoorbeeld: “Het kan niet gem
akkelijk gew

eest zijn voor jou om
 in 

een probleem
 als dit hulp te zoeken. Ik ben echt blij dat je m

e erover aansprak. Dat is 
heel dapper van je”. Vergeet niet dat je kind verlegen kan zijn om

dat het gepest w
ordt. 

W
e hebben nog altijd de neiging om

 slachtoffers m
ee de schuld te geven. Het is dus 

niet zo vreem
d dat kinderen er som

s ook zo over denken.
• 

Laat w
eten dat je de ernst van de situatie ziet. Benoem

 de situatie als een pestsituatie 
en zeg dat het onaanvaardbaar is. 
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 STAP 2  
MAAK DUIDELIJK WAT JE ROL IS EN WAT DE BEPERKINGEN ZIJN 

Als je kind je in vertrouw
en neem

t, vraag dan zeker w
at het van jou verw

acht. Vraag 
bijvoorbeeld: “Kun je zeggen w

at je van m
ij verw

acht?” of “Hoe zou je w
illen dat ik je 

help?” 
M

isschien is je kind alleen m
aar op zoek naar iem

and om
 tegen te praten, of om

 zijn 
angsten te kunnen benoem

en. O
udere kinderen zijn dikw

ijls op zoek naar iem
and die 

w
il luisteren en niet m

eer dan dat. O
f m

isschien hopen ze dat je hen kan bescherm
en en 

het pesten kan stoppen zonder je tot de persoon te richten die pest.  Geef je beperkingen 
aan. 

 STAP 3  
BRAINSTORMEN OVER EEN MOGELIJKE AANPAK

Brainstorm
en is een open m

anier om
 ideeën te verzam

elen. Alle voorstellen zijn goed. 
Ze w

orden niet beoordeeld m
aar gew

oon allem
aal opgeschreven. Je kan voorzichtig 

zelf een voorstel doen om
 een aanzet te geven, m

aar het is beter om
 te w

achten tot je 
kind zelf m

et ideeën kom
t. Zo benut je de eigen sterkte van je kind om

 het pestprobleem
 

aan te pakken. 

O
p korte term

ijn kan het gem
akkelijker lijken om

 als ouder zelf oplossingen te bedenken. 
M

aar op langere term
ijn heeft dat w

einig effect. Door kinderen m
ee te laten beslissen, 

erken je hun m
ogelijkheden om

 m
et m

oeilijkheden om
 te gaan. O

m
 iets te veranderen 

aan het m
achtsonevenw

icht dat bij pesten zo’n grote rol speelt, is het van belang om
 

kinderen zo veel m
ogelijk een stem

 te geven. Zo voelen ze dat ze zelf im
pact hebben 

en voelen ze zich m
inder m

achteloos. Daarnaast zullen ze ook gem
akkelijker een plan 

naleven als ze het m
ee opgesteld hebben. 

W
at kunnen ouders zeggen? 

• “W
ou je graag praten over een paar stappen die w

el zouden kunnen w
erken?”

• “W
at denk je te kunnen doen?” 

• 
Zeg duidelijk dat je kind nooit schuld treft, ongeacht w

at je kind w
el of niet 

ondernom
en heeft om

 het te stoppen. 
• 

Verm
ijd de vraag of je kind iets gedaan heeft dat het pesten kon uitlokken. 

• 
Zeg dat je er altijd zal zijn en dat zij/hij er nooit alleen voor staat.

• 
Verm

ijd je kind te bestem
pelen als een ‘slachtoffer’. Probeer een taal te gebruiken die 

zijn of haar ervaringen beschrijft. Bijvoorbeeld, “Je w
erd gepest”.  

• 
Laat het ritm

e van het verhaal over aan je kind. O
nderbreek bijvoorbeeld niet om

 
vragen af te vuren en laat gerust een stilte vallen. 

• 
In de loop van het verhaal kan je kind vertellen over stappen die het gezet heeft om

 
iets aan het probleem

 te doen. Die inform
atie kan later heel nuttig zijn als je sam

en 
nadenkt over een strategie en nieuw

e stappen voorbereidt. 
• 

Stel zo veel m
ogelijk open vragen (w

aarop niet zom
aar m

et ja of nee geantw
oord kan 

w
orden). M

et “Hoe lang is dit al aan de gang?” kom
 je bijvoorbeeld m

eer te w
eten dan 

m
et “Is dit zo al lang bezig?”

• 
Probeer geen verm

oedens te uiten of je eigen gevoelens op je kind over te brengen. 
Ga na of je het verhaal goed hebt begrepen. Je kunt bijvoorbeeld in je eigen w

oorden 
herhalen w

at je denkt gehoord te hebben: “Je zegt dus dat dit vorig jaar begon en 
dit jaar alleen m

aar erger is gew
orden?” Je kunt ook om

 verduidelijking vragen: 
“Dat klinkt alsof je je behoorlijk eenzaam

 voelt en dat je w
ou dat je nooit van school 

veranderd w
as. Klopt dat?”

• 
Help je kind om

 zijn gevoelens te benoem
en. Bijvoorbeeld, “Je ziet eruit alsof je je nu 

behoorlijk verdrietig voelt”, of “Dat m
oet nogal beangstigend zijn…

”
• 

M
aak duidelijk dat de behoeften en gevoelens van je kind voorgaan op die van jou.

• 
M

aak liefst geen beloften, zoals dat het allem
aal w

el goed kom
t, dat het pesten nooit 

m
eer zal gebeuren, of dat je het aan niem

and zult vertellen. Het zou nam
elijk kunnen 

dat je w
el aan iem

and hulp zal m
oeten vragen. 

• 
Zeg dat diegenen die pesten de verantw

oordelijkheid dragen en dat hun gedrag 
onaanvaardbaar is. Bijvoorbeeld: “Dat is echt niet oké. Niem

and heeft het recht om
 

iem
and anders zo te behandelen!” of “Dat verdien je echt niet. Niem

and verdient 
zoiets!” 

• 
M

aak duidelijk dat dingen kunnen veranderen en dat er altijd hoop is. Laat je kind 
w

eten dat jullie niet m
achteloos staan. 
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 STAP 4  
MOGELIJKHEDEN AFW

EGEN 

Nu is het tijd om
 sam

en na te denken. M
oedig je kind aan om

 hier het voortouw
 in te 

nem
en, m

aar jouw
 bijdrage is natuurlijk zeer nuttig. 

Enkele vragen die je kind laten nadenken, w
aarna het gem

akkelijker zelfstandig 
een besluit zal nem

en: 
• 

“W
at zou er kunnen gebeuren als je beslist om

...?” 
• 

“Hoe zouden ze reageren indien je...?”
 

“En w
at als het niet lukt om

 je na schooltijd op te halen?” 
• 

“W
at zijn de voordelen en de gevaren van dit plan?” Herhaal de vraag voor de 

verschillende m
ogelijkheden.  

• 
“W

at denk je van dit plan?” 

Zow
el jouw

 toon als houding zijn van groot belang. Pas je aan tijdens het gesprek: 
aan de leeftijd van je kind door je w

oordgebruik, de toon in je stem
, je lichaam

staal 
en gezichtsuitdrukking. 

 
STAP 5  

EÉN VAN DE MOGELIJKE PLANNEN OF STRATEGIEËN UITKIEZEN 

Bespreek de voor- en nadelen van de verschillende m
ogelijkheden. Het belangrijkste 

is dat je kind zoveel m
ogelijk zelf beslist, zonder dat het de indruk heeft dat het in een 

bepaalde richting w
ordt geduw

d. 

Het is zow
el voor je kind als voor jezelf belangrijk om

 te beseffen dat je altijd een andere 
m

ogelijkheid kan uitproberen als het eerste plan niet lukt. 

W
at kunnen ouders vragen?

• “W
elk van de plannen zou je w

illen uitproberen?” 
• “Aan w

elke dingen heb je nog gedacht?” 

 STAP 6  
EEN PLAN UITW

ERKEN

Help je kind om
 zo concreet m

ogelijk het plan uit te w
erken. Stel bijvoorbeeld 

volgende vragen:

• 
“W

anneer is volgens jou het beste tijdstip om
 het te proberen?” 

• 
“Hoe kan ik je helpen om

 dat uit te zoeken?” 

W
at kunnen ouders doen?

• 
Betrek je kind zodat het zich gehoord, gew

aardeerd, veilig en aanvaard voelt. 
• 

M
oedig je kind aan om

 binnen zijn m
ogelijkheden zo veel m

ogelijk zelf keuzes te 
m

aken, plannen te bedenken en beslissingen te nem
en. 

• 
Help je kind om

 uit te m
aken of het plan tot de passieve, de agressieve of de 

w
eerbare soort behoort (zie onderdeel 2.2). Help je kind om

 een lijst op te stellen 
van zelfzekere, w

eerbare uitspraken en oefen die sam
en in, als je kind gekozen 

heeft om
 zich w

eerbaar op te stellen. Als je kind dit sam
en m

et een vriend w
il 

doen, stel je eventueel voor om
 sam

en te oefenen als de ouders van het andere 
kind daarm

ee akkoord gaan. 

 STAP 7  
HET ACTIEPLAN UITVOEREN

Zorg voor de nodige ondersteuning als je kind de volgende stap gaat zetten. Het kan 
een onderdeel zijn van het actieplan om

 jouw
 hulp of die van een vriend of iem

and 
anders te vragen.  

W
at kunnen ouders zeggen om

 hun kind te ondersteunen?
• 

“Bedankt dat je m
e hierover aanspreekt. Laten w

e eens kijken hoe je plan in zijn 
w

erk gaat.”
• 

“W
at is voor jou een goed tijdstip om

 nog eens iets te laten w
eten? Later? M

orgen?” 
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 STAP 8  
HET ACTIEPLAN MEE BEGELEIDEN

Dit is een belangrijke stap. Als de eerste poging om
 het plan uit te voeren niet zo goed 

gelukt is, kan je kind ontm
oedigd raken en opgeven. Je kind zal m

et m
eer vertrouw

en 
de eerste stap zetten als het w

eet dat het op jou kan rekenen en dat je er zult zijn om
 

te horen hoe het ging. Laat je kind vooraf w
eten dat je het zo zult aanpakken. Blijvende 

steun is belangrijk, zeker als de eerste poging niet is verlopen zoals gehoopt. Hou hoop 
en vertrouw

en en geef aan dat het m
ogelijk is dat er iets niet direct lukt. 

W
at kunnen ouders vragen?

• “Hoe is het gegaan?”
• “Hoe voel je je over het verloop?”
• “W

il je graag een andere strategie bespreken?”
• “W

at hadden w
e op een andere m

anier kunnen doen?” 

 STAP 9  
BIJKOMENDE STAPPEN OVERW

EGEN

Problem
en oplossen doe je niet in één keer. Vaak horen er heel w

at pogingen en 
m

islukkingen bij. M
aak je kind duidelijk dat een probleem

 nog altijd aangepakt kan 
w

orden, ook als een deel van het plan niet gew
erkt heeft. O

verloop nog eens de andere 
m

ogelijkheden. 
 W

at kunnen ouders zeggen?
• “W

at denk je ervan als w
e een andere strategie bespreken die je zou kunnen helpen?”

• “Ik w
eet zeker dat je dit kunt. Laten w

e eens een andere m
anier bekijken om

 de 
situatie te verbeteren.”

• “Ik ben er altijd voor jou.” 

2.4. 
Om

gaan m
et kinderen die pesten

Het is belangrijk om
 de situatie te zien als een leerkans. Geloof in het verm

ogen van je 
kind om

 te leren en te veranderen. Kinderen die anderen kw
etsen, ook onrechtstreeks, 

m
oeten daarvoor w

el de verantw
oordelijkheid opnem

en. Ze kunnen stappen zetten om
 

de aangerichte schade te herstellen en zo de gevolgen van hun gedrag op zich nem
en. 

Toon als ouder hoe je kind gezonde contacten en relaties kan aangaan en een positief 
lid van de sam

enleving kan w
orden, of zelfs een positieve leider en een m

edestander. 
Leer je kind om

gaan m
et iedereen en verschillen aanvaarden. 

W
at kunnen ouders doen? 

• 
Toon je bezorgdheid als ouder over het gedrag van je kind, m

aar w
ijs je kind niet af. 

• 
Probeer een voorbeeld te zijn van respectvol en w

eerbaar gedrag. Je agressief 
opstellen zal heel w

aarschijnlijk averechts uitpakken en vijandigheid en w
eerstand 

opw
ekken. Je kind zou ook bang kunnen w

orden en zich in zichzelf terugtrekken. 
• 

Luister aandachtig naar de beschrijving die je kind geeft van de voorvallen. Benoem
 

het gedrag duidelijk als pesten. 
• 

Ga in tegen pogingen van je kind om
 het gedrag uit te leggen of te verantw

oorden 
(bijvoorbeeld, “Het w

as m
aar voor de grap”). Zeg duidelijk dat zo’n gedrag niet 

aanvaardbaar is en benadruk de schadelijke gevolgen ervan. 
• 

Help je kind om
 in te zien w

at de gevolgen zijn van pestgedrag. Beschrijf de pijn van 
het kind dat hij of zij pest of gepest heeft. 

• 
M

oedig je kind aan om
 verantw

oordelijkheid te nem
en voor zijn of haar gedrag en de 

gevolgen ervan. 
• 

M
aak het onderscheid tussen het pestgedrag van je kind en je kind zelf. Laat duidelijk 

verstaan dat het gedrag niet kan, m
aar zonder je kind te beledigen of af te w

ijzen. 
• 

Probeer je kind niet als ‘pestkop’ te bestem
pelen. Gebruik een taal die vooral het 

gedrag benoem
t en benadrukt. Laat je kind m

erken dat je gelooft in zijn m
ogelijkheid 

om
 na te denken, te leren, te groeien en te veranderen.

• 
M

oedig je kind aan om
 keuzes te m

aken. Laat het ideeën en strategieën bedenken 
om

 een einde te m
aken aan de pestsituatie. 

• 
Laat je kind nadenken over en toew

erken naar een vorm
 van herstel, als daar een 

kans is. Hou dan zeker rekening m
et het kind dat gepest w

erd, om
 niet nog m

eer 
schade aan te richten. 

• 
Zorg ervoor dat je kind ten volle de gevolgen van zijn gedrag begrijpt. 

• 
Help je kind een verantw

oordelijkheidsgevoel te ontw
ikkelen en leer hem

/haar 
zich in anderen in te leven. 

• 
Help je kind de nodige vaardigheden te ontw

ikkelen, w
aardoor het zonder pesten 

kan. Zoek hiervoor eventueel ondersteuning. 
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W
at kunnen ouders doen?

• 
Blijf rustig, w

ord niet boos en toon geen ontgoocheling als je kind de rol van 
m

edestander niet heeft opgenom
en. M

isschien neem
t je kind later w

el de rol van 
m

edestander op. 
• 

Bekijk m
et je kind de situatie, blijf m

et je kind spreken en help om
 de juiste 

vaardigheden te ontw
ikkelen. 

• 
Breng de angst van je kind ter sprake en geef ondersteuning.  

M
edestanders kunnen echt iets aan pesten doen, als ze: 

• 
hun steun uitspreken voor de persoon die gepest w

ordt: “Ik vind die sw
eater 

 
van jou w

el leuk!” of “Je zei daarnet iets interessants...”.
• 

w
eigeren m

ee te lachen en toe te kijken hoe iem
and gepest w

ordt;
• 

de hulp inroepen van vrienden en volw
assenen.

2.5.2.  
Reageren op kinderen die om

staander w
aren en w

illen helpen om
  

 
het pesten te stoppen

W
at kunnen ouders doen?

• 
Luister heel aandachtig naar je kind en m

oedig het aan om
 gevoelens en ervaringen 

te delen.
• 

M
oedig je kind aan om

 m
anieren te vinden om

 het kind te helpen dat gepest w
ordt. 

O
ndersteun je kind daar in.

• 
M

oedig je kind aan om
 m

et jouw
 steun een actieplan uit te w

erken. 
• 

Erken, bevestig en versterk de m
oedige stap van je kind dat ervoor koos om

 een 
m

edestander te w
orden. Neem

 bezorgdheid ernstig. Volw
assenen hebben vaak 

vooral oog voor situaties w
aarin fysiek gevaar bestaat. Uitsluiting doet echter ook 

veel pijn en m
aakt bang. 

• 
Garandeer je kind dat jij hem

/haar altijd zal steunen.
• 

W
ees je bew

ust van de kracht van je eigen houding tegenover je kind en anderen.  
• 

Reageer zelf tegen elke vorm
 van onvriendelijkheid w

aarm
ee je te m

aken krijgt. 

W
ist-je-datje

Uit het boek ‘M
am

a, ze pesten m
e’ van Krist’l H

abils 

W
etenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die de boeken van 

Harry Potter lezen, verdraagzam
er zijn tegenover m

igranten, vluchtelingen en 
holebi’s. Vooroordelen vorm

en nam
elijk een terugkerend them

a in de verhalen 
van Row

ling, en keer op keer nem
en Harry Potter en zijn vrienden het op voor 

onderdrukte of benadeelde groepen.
Verschillende Am

erikaanse universiteiten voerden drie studies uit. Telkens 
w

erd er op een andere groep (m
igranten, vluchtelingen, hom

oseksuelen) 
gefocust. Lezers van Harry Potter kw

am
en daar als m

eest verdraagzam
e uit.

2.5.  
Om

gaan m
et kinderen die om

staander zijn

2.5.1.  
Van om

staander naar m
edestander

De grootste groep kinderen w
ordt niet gepest en pest niet zelf. Ze zijn om

staanders en 
kijken toe. Dit kan op verschillende m

anieren: niets zeggen, afstand nem
en, lachen, 

m
eehelpen, enz. 

Als ouder kan je om
staanders aanm

oedigen om
 m

et de steun van leeftijdsgenoten de 
geheim

houding rond pesten te doorbreken. Toon kinderen veilige m
anieren om

 gepeste 
leeftijdsgenoten te ondersteunen.  Zeer veel kinderen vinden het niet leuk dat anderen 
gepest w

orden.  Ze zullen dus graag  gebruik m
aken van de tips die je als ouder geeft.  

O
m

staanders hebben een grote invloed op een positief schoolklim
aat. Daar w

ordt in 
de praktijk vaak te w

einig m
ee gedaan. O

ok de m
ogelijkheden van kinderen om

 elkaar 
te helpen w

orden onderschat. M
aak kinderen bew

ust van die m
ogelijkheden, help hen 

vaardigheden ontw
ikkelen en aanm

oedigen om
 het pesten te stoppen. O

m
staanders 

die dat doen w
orden m

edestanders. 
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2.6.  
Om

gaan m
et cyberpesten  8  

Cyberpesten is een vorm
 van pesten. Alle aanbevelingen om

 te reageren op het 
pesten in ‘real life’ gelden ook voor cyberpesten.

Kinderen groeien op m
et sociale m

edia. Voor ouders is het niet altijd gem
akkelijk 

om
 de nieuw

ste trends te volgen. Toch is het belangrijk dat je sam
en m

et je kind de 
voor- en nadelen op een rijtje zet.
• 

M
aak duidelijke afspraken over het gebruik van gsm

, com
puter en internet;

• 
Benadruk dat je enkel inform

atie verspreidt via digitale com
m

unicatieplatform
en, 

die je ook in het echte leven deelt.

Er zijn enkele specifieke acties die je kan ondernem
en als je kind gecyberpest w

ordt.
Raad je kind aan om

:
• 

Niet te reageren op haatm
ails, haatfoto’s en  -film

pjes;
• 

De afzender te blokkeren;
• 

Eventueel een nieuw
 profiel of e-m

ailadres aan te m
aken;

• 
Bew

ijsm
ateriaal bij te houden (bv. screenshots nem

en);
• 

Hulp te zoeken bij:
 

 
- Aw

el
 

 
- CLB chat

 
 

- Clicksafe (hulplijn van childfocus);
• 

O
verleg eerst m

et je kind vooraleer je als ouder iets doet;
• 

Breng de school of het CLB op de hoogte. 
Zelfs als het cyberpesten buiten de schooluren plaatsvindt, kan het kind dat 
cyberpest in dezelfde klas of school zitten. De school kan dan sam

en m
et de ouders, 

zijn verantw
oordelijkheid opnem

en.

Info en getuigenissen over cyberpesten, voor kinderen en ouders vind je op de 
interactieve w

ebsite van de Gezinsbond en Childfocus: http://w
w

w
.veiligonline.be/

cyberpesten-0 

8 
Gezinsbond, Childfocus (2017). Cyberpesten. W

at kan je als ouder doen? Geraadpleegd op 27 m
ei 2017 via 

 
w

w
w

.veiligonline.be/cyberpesten-0 

Een m
edestander vertelt:

Een leerlinge vertelt hoeveel ze m
et één sim

pel zinnetje gedaan kreeg, om
dat 

ze zich een m
edestander toonde. Tegen een m

eisje uit haar klas dat nogal eens 
het doelw

it van pesterijen vorm
de, zei ze gew

oon hoe leuk ze eigenlijk w
el w

as. 
Dat w

as het m
ooiste dat ze in haar hele leven had gehoord, zo antw

oordde 
haar klasgenote.

2.5.3.  
Reageren op kinderen die om

staander zijn en m
eedoen aan 

 
 

het pesten 

W
at kunnen ouders doen?

• 
Help je kind de gevolgen van het pesten in te zien, zoals de pijn van het kind dat 
gepest w

ordt. M
oedig je kind aan om

 verantw
oordelijkheid op te nem

en voor zijn 
gedrag en de gevolgen ervan. 

• 
M

oedig je kind aan om
 m

anieren te vinden om
 het kind te helpen dat gepest 

w
ordt en ondersteun je kind daarin.

• 
Ga in tegen pogingen van je kind om

 het gedrag uit te leggen of te verantw
oorden 

(bijvoorbeeld: “Het w
as m

aar voor de grap”). Zeg duidelijk dat zo’n gedrag niet 
aanvaardbaar is. 

• 
M

oedig je kind aan om
 m

et jouw
 steun een actieplan uit te w

erken.
• 

Erken, bevestig en versterk de m
oed die je kind nodig zal hebben als het ervoor 

kiest om
 een m

edestander te w
orden.

• 
Garandeer je kind dat jij hem

/haar altijd zal steunen.  
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HOOFDSTUK 3
 :    

DE STAP NAAR SCHOOL
In het vorige hoofdstuk w

erden tips gegeven om
 als ouder thuis aan de slag te gaan. 

Het is goed om
 w

eten dat ouders thuis een belangrijke rol spelen in de preventie 
of het stoppen van pesten. M

aar je kan dit als ouder niet alleen oplossen. Pesten 
aanpakken is een gedeelde verantw

oordelijkheid van ouders en school. Scholen 
m

oeten aangepaste m
aatregelen nem

en, ingrijpen als het nodig is en gesprekken 
voeren m

et de ouders. 

3.1  
Contact opnem

en m
et de school

Het is een goed idee om
 hulp te zoeken bij het schoolteam

 bij pestsituaties. Een 
gesprek aanvragen is vaak de eerste stap van een actieplan rond een pestprobleem

. 
Het is niet altijd gem

akkelijk om
 als ouder de stap te zetten naar de directeur, 

leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, ... Ter voorbereiding kan het helpen 
jezelf volgende vragen te stellen:
• Vind je in de situatie de kernelem

enten van pesten terug? O
f kan het om

 een 
conflict gaan?

• Heb je jouw
 kind betrokken in de beslissing over hoe het nu verder m

oet?  Kan en 
w

il je kind deelnem
en aan gesprekken op school?

• Is de school al op de hoogte van het probleem
? Heeft je kind er al iets over verteld 

op school? 

W
ellicht ben je als ouder verontw

aardigd en/of boos door de situatie, m
aar het 

is erg belangrijk om
 tijdens het gesprek het goede voorbeeld te geven van een 

gezonde com
m

unicatie. Dat verhoogt de slaagkansen van het gesprek en deze 
voorbeeldfunctie is erg belangrijk voor je kind. De kans dat kinderen volw

assenen 
zullen benaderen in probleem

situaties is nam
elijk groter als ze er vertrouw

en in 
hebben dat ze zich respectvol en opbouw

end zullen opstellen. Een paar tips voor 
het gesprek:
• Benadruk dat je sam

en m
et de school w

il zoeken naar oplossingen;
• Vraag inform

atie aan de school over het pestbeleid en de bijhorende procedures 
bij pesten;

• Toon begrip als de school oprecht aangeeft nog niet op de hoogte te zijn, m
aar 

vraag w
el gerust om

 directe actie;

HOOFDSTUK 3
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• Geef de ideeën van je kind en jouw
 ideeën over m

ogelijke m
aatregelen, m

aar zoek 
sam

en m
et de school naar nog andere goede acties;

• Vraag dat de school jou en je kind op de hoogte houdt en vraag een volgend 
overlegm

om
ent aan. 

M
ocht je als ouder het gevoel krijgen dat je geen gehoor vindt bij de leerkracht of de 

directeur, zoek dan hulp bij het Centrum
 voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB kan 

je helpen om
 het probleem

 aan te kaarten op school. Ze kunnen de school, de ouders 
en de kinderen ondersteunen om

 de pestproblem
en aan te pakken.

Som
s denken ouders eraan om

 bij een pestprobleem
 contact op te nem

en m
et de 

kinderen die pesten en/of hun ouders. Het aanspreken van andere kinderen op de 
speelplaats kan verleidelijk zijn als ouder. Dit is af te raden. Als ouder ben je vaak erg 
em

otioneel betrokken en ook andere ouders zullen proberen hun eigen kinderen te 
bescherm

en. 

3.2  
M

anieren w
aarop de school rond pesten w

erkt

3.2.1  
Het gezondheidsbeleid op school

Sinds 2007 w
orden scholen verondersteld een gezondheidsbeleid te hebben. Ze m

oeten 
dus op een kw

aliteitsvolle w
ijze invulling geven aan onder m

eer eindterm
en (m

et 
betrekking tot) gezondheid. O

ok in het kader van het zorgbeleid, leerlingenbegeleiding 
en de regelgeving rond w

elzijnsbeleid, veiligheid en infrastructuur is het nodig om
 te 

w
erken aan een gezondheidsbeleid op school. In het m

erendeel van de scholen is er 
bovendien een specifiek beleid rond pesten, vaak onder de vorm

 van een pestactieplan. 

3.2.2.  
Vanuit de overheid

In 2015 w
erd door het Departem

ent O
nderw

ijs en Vorm
ing een brochure rond pesten 

ontw
ikkeld. De brochure ‘W

erken aan een verbindend schoolklim
aat. Hoe reageert 

jouw
 schoolteam

 doeltreffend op pesten?’ is gericht naar schoolteam
s en eveneens 

gebaseerd op een brochure van de Canadese organisatie CO
PA, die gespecialiseerd is 

in het om
gaan m

et pesten. 

De principes van die brochure sluiten aan bij de principes van deze brochure voor 
ouders. Deze brochure voor ouders is nam

elijk ook gebaseerd op een brochure van 
dezelfde Canadese organisatie CO

PA. Zo krijgen de schoolteam
s en de ouders dezelfde 

boodschap rond pesten, hoew
el de aanpak van een schoolteam

 natuurlijk anders is 
dan de aanpak van ouders thuis. 

3.2.3.  
M

ogelijke m
ethodes om

 te w
erken aan pesten 

Er zijn verschillende m
ethodes om

 op school aan pesten te w
erken. Hieronder vind je 

een aantal van de m
eest gebruikte m

ethodes, al dan niet tegen betaling te verkrijgen.

KiVa

KiVa is het Finse w
oord voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is een succesvol antipestprogram

m
a dat 

w
etenschappelijk onderbouw

d is en schoolbreed w
erkt. Het doel is dat de school een 

veilige en stim
ulerende om

geving w
ordt voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. 

KiVa zet in op preventie m
et lessenpakketten w

aarbij de kinderen leren opkom
en 

voor zichzelf en voor anderen, leren w
eerstaan aan groepsdruk en een gevoelenstaal 

ontw
ikkelen. Pestproblem

en w
orden aangepakt op een oplossingsgerichte m

anier. O
m

 
ouders goed te inform

eren en te betrekken, is er de KiVa ouderavond en de KiVa w
ebsite. 

No Blam
e m

ethode

De No Blam
e m

ethode hanteert een groepsgerichte aanpak van pestproblem
en. Het 

No Blam
e groepje bestaat uit de leerlingen die gepest hebben, de om

staanders en 
leerlingen die de gepeste w

illen steunen. De leerling die gepest w
ordt hoort er niet bij. 

De groep leerlingen w
ordt uitgedaagd om

 oplossingen te zoeken voor het pesten. Deze 
m

ethode speelt in op de em
pathie van de om

staanders. Als de leerling die pest, geen 
steun ondervindt van hen, zal hij in vele gevallen stoppen m

et pesten. 
7 stappen van No Blam

e

Peer M
ediation

Peer m
ediation is een vorm

 van conflictoplossing w
aarbij neutrale, opgeleide leerlingen 

bem
iddelen bij conflicten tussen andere kinderen van hun school. Dit is geen geschikte 

m
anier om

 ernstige pestsituaties aan te pakken. M
aar het w

erkt w
el preventief om

dat 
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de bem
iddeling voorkom

t dat ruzies ontaarden in pesterijen. Peer m
ediation zorgt m

ee 
voor een verbindend schoolklim

aat. Leerlingen w
orden er relationeel vaardiger door. 

De bem
iddelaars sturen het gesprek m

aar brengen zelf geen oplossingen aan. Ze laten 
de voorstellen kom

en van de kinderen die in conflict zijn. 
Vanaf negen jaar kunnen kinderen opgeleid w

orden tot leerlingbem
iddelaar.

De Vlaam
se Scholierenkoepel (VSK) heeft de leerlingbem

iddelaars om
gedoopt tot 

‘Conflixers’. 
In de brochure ‘Kies voor Peer M

ediation’ vind je m
eer info en concrete voorbeelden.

Andere m
ethodes

PRIM
A, Kanjertraining, Vreedzam

e school, Program
m

a Alternatieve Denkstrategieën 
(PAD), Taakspel, Alles Kidzzz, Plezier op School, Sta Sterk Training, School W

ide Positive 
Behavior Support (SW

PBS), O
m

gaan m
et elkaar, Zippy’s vrienden, Pestkoppen stoppen. 

OVSG w
erkt m

et het boek rond gedragsproblem
en van Kees Van O

verveld en Nieuw
e 

Autoriteit. 

3.3  
W

at kan de ouderw
erking doen?

• 
m

elden als ouders het gevoel hebben dat er veel gepest w
ordt op school;

• 
initiatieven aanm

oedigen of m
ee ondersteunen die een verbindend schoolklim

aat 
stim

uleren: startdagen bij begin schooljaar, cam
pagne ‘Vlaam

se W
eek tegen

 
Pesten’…

;
• 

initiatieven aanm
oedigen of m

ee ondersteunen die pesten verm
inderen: groene 

speelplaats, m
iddagactiviteiten organiseren, …

;
• 

vragen dat het schoolteam
 een toelichting geeft over het pestbeleid tijdens een 

vergadering van de ouderw
erking;

• 
het pestbeleid/ pestactieplan bespreken op de ouderraad of elke andere vorm

 van 
ouderw

erking;  
• 

ouders die individuele problem
en signaleren doorverw

ijzen naar de vertrouw
ens-

leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, directeur, enz.;
• 

een infoavond organiseren voor de ouders op school rond pesten, cyberpesten, enz., 
al dan niet in sam

enw
erking m

et een externe organistie;
• 

een sensibiliserende rol opnem
en: elke ouder m

oet alert zijn voor pestsituaties 
(kinderen die gepest w

orden, kinderen die pesten, om
staanders);

• 
het laten agenderen op de schoolraad.
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Expert aan het w
oord

Eerste opvoeders 
O

f ouders een belangrijke rol spelen bij het voorkom
en en aanpakken van pestgedrag? 

O
f ouders een rol van betekenis kunnen opnem

en bij cyberpesten?
Vanzelfsprekend is dat zo. O

uders zijn en blijven de eerste opvoeders van hun eigen 
kind(eren). Hun persoon, hun volgehouden ouderlijk engagem

ent, de liefde en 
betrokkenheid die ze door dik en dun gestalte geven, de w

aarden en norm
en die ze 

im
pliciet en expliciet aanw

ezig brengen, …
 zorgen er voor dat ze een onvervangbare, 

unieke plaats bekleden in het leven en het groeigebeuren van hun kinderen. 
O

uders ondervinden gauw
 dat het onm

ogelijk en tegelijk onw
enselijk is om

 in het 
opvoedingsproces alles onder controle te houden. Kinderen en jongeren  zijn geen 
robots: ze laten zich niet voorprogram

m
eren. Een gezonde en stim

ulerende leer- en 
opvoedingscontext zoekt aanhoudend naar het juiste m

idden tussen vrijheid geven, 
sturen, steunen en begrenzen. W

illen w
e kinderen een eigen toekom

st geven, dan 
m

oeten w
e hen op hun eigen vleugels leren vliegen. Zonder vertrouw

en lukt dit niet. 

Sensibilisatie doet handelen
Bij pesten en cyberpesten gaat het altijd om

 een interactieprobleem
. Dit probleem

 
ontstaat w

anneer m
instens één persoon de keuze m

aakt om
 een ander aanhoudend 

te kw
etsen, pijn te doen, onderuit te halen, uit te sluiten of in zijn/haar greep te 

houden. Zonder pestkoppen is er geen gepest. Kinderen die pesten handhaven hun 
gedrag zo lang de om

geving hen daartoe de kans biedt. Het is dan ook belangrijk 
dat er snel, en liefst vanuit m

eer dan één hoek, signalen kom
en die deze kinderen 

duidelijk m
aken dat hun gedrag niet door de beugel kan.  

Kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders die inzicht krijgen in het 
pestgebeuren en daardoor beter begrijpen hoe pesten in z’n w

erk gaat, w
at het 

allem
aal tew

eeg brengt en hoe het - ook door hen! - kan w
orden aangepakt, nem

en 
sneller verantw

oordelijkheid. O
p die m

anier helpen ze het kind dat gepest w
ordt, 

voeden ze het onderling vertrouw
en en dragen ze bij tot het positief om

gaan en 
com

m
uniceren m

et elkaar. Pesterijen treffen im
m

ers niet enkel het kind dat gepest 
w

ordt. O
ok de nabije om

geving en de andere betrokkenen delen in de klappen. 

Belang van advies op m
aat 

In pestsituaties krijgen niet alleen kinderen die gepest w
orden te m

aken m
et een 

gevoel van m
achteloosheid en controleverlies. Vaak w

eet ook de om
geving niet w

at 
gedaan als het (cyber)pestprobleem

 zich aandient. Daarom
 is het belangrijk om

 alle 
betrokkenen te w

ijzen op hun verantw
oordelijkheid en aan te geven w

at ze in een 
bepaalde situatie best w

el of niet zouden m
oeten doen. 

EXPERT AAN HET WOORD

EXPERT AAN HET WOORD

Deze brochure speelt in op deze nood en reikt ouders niet alleen de noodzakelijke 
achtergrondinform

atie aan m
aar zegt ook w

elke stappen je als ouder van het kind 
dat gepest w

ordt (zie de 9 stappen) m
aar even goed als ouder van een kind dat pest 

of als ouder van een om
staander/m

edestander te doen hebt.

Sam
enspel 

W
ijze, sterke en effectieve scholen kiezen steevast voor sam

enw
erking en participatie. 

Vele handen m
aken het w

erk lichter en de kans op succes neem
t toe. O

ok een 
antipestbeleid is krachtiger en sneller  succesvol als het schoolteam

, de leerlingen en 
hun ouders de krachten bundelen. Een goede sam

enw
erking resulteert  niet alleen 

in het ontstaan van een groter draagvlak en een krachtiger gem
eenschappelijke taal, 

m
aar draagt ook bij tot heldere afspraken en een goede taakverdeling. Zo m

oet elke 
leerkracht, leerling en ouder w

eten w
at hem

 zo nodig te doen staat en bij w
ie hij 

terecht kan voor steun, advies of doorverw
ijzing.  

M
et deze brochure nem

en de ouderverenigingen hun verantw
oordelijkheid op. Ze 

zorgen er voor dat ouders de nodige info krijgen en m
et m

eer kennis van zaken rond 
de tafel kunnen zitten. Hopelijk reiken m

eer en m
eer scholen hen de hand en gebeurt 

dit nog voor zich pest- of andere problem
en aandienen.  Dankzij een goed sam

enspel 
blijven w

e pesten de baas. 

Gie Deboutte, 
Voorzitter Vlaam

s Netw
erk Kies Kleur tegen Pesten 

‘M
ijn inzet voor het bestrijden van pestproblem

en w
ordt in hoofdzaak gevoed door 

het diepe besef dat elk kind en elke jongere recht heeft op een fijne jeugd. Fijne, 
w

arm
e en bem

oedigende relaties zetten je sterker in het leven en dragen bij tot je 
geluk. Als ouder w

il je niet m
eem

aken dat je kind door andere kinderen of jongeren 
w

ordt gekrenkt en geschaad. De pijn die pesten veroorzaakt en de sporen van leed 
die daardoor vaak levenslang w

orden getrokken, vorderen ons op tot het opnem
en 

van onze verantw
oordelijkheid. Gezinnen, scholen (elke school!), jeugdbew

egingen, 
sportclubs, …

 horen veilige en betrouw
bare plekken te zijn w

aarin elk kind en elke 
jongere m

ag thuiskom
en. Daar hoef je niet perfect te zijn m

aar w
el gerespecteerd en 

graag gezien.’ 
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Nuttige links

• http://w
w

w
.kieskleurtegenpesten.be/ 

• https://m
ediaw

ijs.be/

• https://m
ediaw

ijs.be/tools/neen-tegen-cyberpesten

• https://m
ediaw

ijs.be/dossiers/dossier-cyberpesten/hoe-groot-
cyberpestprobleem

• https://w
w

w
.clbchat.be/

• https://w
w

w
.zelfm

oord1813.be

• https://w
w

w
.aw

el.be/ of bel 102

• http://w
w

w
.tele-onthaal.be of bel 106

• http://w
w

w
.gezondeschool.be/beleid-m

aken

• http://onderw
ijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atom

s/files/W
erken-aan-een-

verbindend-schoolklim
aat.pdf

• https://w
w

w
.cavaria.be/

• https://cavaria.be/sites/default/files/brochure_discrim
inatie_van_holebis.pdf

• http://w
w

w
.hbsc.org/publications/datavisualisations/bully_victim

.htm
l

• http://w
w

w
.kivaschool.be/be/

• http://w
w

w
.diversiteitactie.be/sites/default/files/0.01.%

20De%
20No%

20
Blam

e%
20aanpak.pdf

• http://w
w

w
.vcov.be/VCOV/Portals/0/VCOV_ParentInfoStore/85/brochure-peer-

m
ediation_NO

M
.pdf

• http://w
w

w
.clicksafe.be 

• http://w
w

w
.veiligonline.be

• http://w
w

w
.katholiekonderw

ijs.vlaanderen/w
elbevinden-van-leerlingen

• Van O
verveld, K. (2016). Groepsplan gedrag, planm

atig w
erken aan passend 

onderw
ijs. Huizen: Pica

• Van O
verveld, K. (2014). Groepsplan gedrag in het voortgezet onderw

ijs, planm
atig 

w
erken aan passend onderw

ijs. Huizen: Pica

• Pedagogische diensten GO
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et pesten op school. Brussel: Politea
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Korte voorstelling van COPA, de m
akers van de oorspronkelijke versie.

CO
PA... w

erkt aan vernieuw
ende vaardigheden, instrum

enten, m
iddelen, kennis en 

opleiding

CO
PA 

is 
een 

Franstalige, 
provinciale 

niet-gouvernem
entele 

organisatie, 
een 

‘vzw
’, die zich al vele jaren inzet voor m

aatschappelijke verandering. Sinds de 
oprichting van CO

PA in 1995 hebben ruim
 100.000 leerlingen hun ‘schoolbrede’ 

onderw
ijsprogram

m
a’s gevolgd in scholen van het Frans- en Engelstalige onderw

ijs 
in O

ntario.

CO
PA vertrekt vanuit de rechten van de m

ens en in het bijzonder die van het kind en van 
die groepen die het kw

etsbaarst zijn voor discrim
inatie en m

isbruik. Ze ontw
ikkelden 

een aanbod aan vernieuw
ende, praktische en inspirerende program

m
a’s en 

m
ultim

ediam
ateriaal. Ze vertrekken vanuit de feiten, de w

erkelijkheid en de 
redelijkheid en zonder m

ensen of groepen uit te sluiten. Ze steken integendeel de 
hand uit naar iedereen en zeker naar hen die doorgaans niet gehoord w

orden en het 
gevoel kunnen krijgen vergeten te w

orden.

De kern van het w
erk van CO

PA is ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort en zinvol 
kan m

eew
erken aan veilige, sterke en open scholen en gem

eenschappen: jongeren, 
ouders, voogden, broers en zussen, leerkrachten, bestuur, ondersteunend personeel, 
toezichters en vrijw

illigers.

CO
PA’s bijdrage tot een betere kw

aliteit van het openbaar onderw
ijs kreeg al vaker 

bijval. Zo w
erd de organisatie bekroond door de Ontario Teachers’ Federation en de 

Canadian Teachers’ Federation. Zij kreeg ook de FESFO
-prijs La Clé de Voute voor 

haar bijdrage tot m
aatschappelijke verandering voor m

eisjes en vrouw
en.

De handleiding voor ouders is een onderdeel van CO
PA’s oorspronkelijke Capsule 

Fam
ilies-reeks en de m

ultim
ediatoolkit W

E ALL BELONG. Ze is bedoeld om
 

inform
atie te geven en te helpen bij het opbouw

en van de juiste vaardigheden. 
Ze vertrekt vanuit de bijzondere aanpak die CO

PA heeft ontw
ikkeld om

 pesten en 
gew

eld te voorkom
en. 

De handleiding is een aanpassing van m
ateriaal dat CO

PA eerder uitw
erkte voor 

Safe@
School. Dat initiatief liep in sam

enw
erking m

et de Vereniging van Leerkrachten 
van O

ntario (OTF) en kreeg m
iddelen van het M

inisterie van O
nderw

ijs van O
ntario. 

W
ie daar m

eer inform
atie over w

il kan terecht op safeatschool.ca. 

COPA

COPA
CO

PA schreef ook een gids voor leerkrachten rond pestpreventie, die in gedrukte 
vorm

 verkrijgbaar is bij CO
PA of OTF. 

O
ok het M

inisterie van O
nderw

ijs heeft rond pesten een gids voor ouders uitgew
erkt: 

edu.gov.on.ca/eng/parents/bullying.pdf.

CO
PA is een actieve partner m

et een breed aanbod van plaatselijke kantoren en 
provinciale verenigingen, w

aaronder de Ontario Teachers’ Federation, de vereniging 
van franstalige leerkrachten (AEFO

) en de Ontario Hum
an Rights Com

m
ission.

M
eer inform

atie over CO
PA vind je op infocopa.com

/english

Andere onderw
ijsw

ebsites van CO
PA (en OTF) zijn:

• safeatschool.ca
• changeourw

orld.ca
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GO! ouders
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

www.go-ouders.be

VCOV
Berkendreef 7
3220 Holsbeek

www.vcov.be 

KOOGO
Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel

www.koogo.be 

PESTEN AANPAKKEN


