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Pesten en Cyberpesten
1. B ESCHRIJVING VAN PLAGEN, PESTEN EN CYBERPESTEN.
1.1. WAAR GAAT HET OVER?
 Plagen versus pesten.
Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig. Bij plagen ben je gelijk
aan elkaar: er is geen machtsverhouding. De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één,
de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom
vaak leuk, plezierig en grappig.
Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester is vaak sterker, heeft een grotere mond en
anderen kijken vaak tegen de pester op. Vaak gebeurt het pesten niet één keer, maar is elke
keer dezelfde weer de klos. De pester heeft geen positieve bedoelingen: wil pijn doen,
vernielen of kwetsen. De gepeste voelt zich vaak eenzaam en verdrietig, hij is onzeker en
bang.
Pesten heeft altijd bestaan. Het gebeurt tussen kinderen, tussen kinderen en volwassenen,
onder volwassenen. Het gebeurt in scholen, in de jeugdbeweging, op het werk, in de
gezinnen…

1)
2)
3)

Bij pesten zijn drie rollen te onderscheiden:
De pester
De slachtoffers
De bijstaanders:
- Sommige pesten actief mee uit angst om zelf gepest te worden
- Anderen pesten mee uit berekening, omdat ze er zelf beter van worden.
- Sommige pesten niet, maar verlenen ook geen hulp om het pesten te stoppen. Ze voelen
zich wel schuldig.
- Nog anderen weten niet dat er gepest wordt.
- Bijstaanders met een hoge status binnen de groep durven het soms voor het slachtoffer
opnemen.

 Verschillende manieren van pesten:
 Met woorden
-Vernederen: Hou jij onze handschoenen maar even vast, dat is toch het enige dat je kunt.
- Schelden: vuurtoren, schele manke melis.
- Dreigen: je vertelt het niet aan de meester anders pakken we je straks.
- Belachelijk maken, uitlachen
- Kinderen continu bij hun bijnaam noemen.
- Gemene briefjes.
 Lichamelijk
- Trekken aan kleding, duwen en sjorren.
- Schoppen en slaan.
- Krabben, bijten en haren trekken.
- Met wapens: messen of stokken.
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 Achtervolging
-Achternalopen en opjagen
- In de val laten lopen en klemzetten.
- Opsluiten.
 Uitsluiting
- Doodzwijgen: Niet reageren op wat het kind doet of zegt, niet tegen hem/haar praten.
- Uitsluiten: Het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, niet
komen op een verjaardag.
- Door stelen of vernielen van bezittingen:
- Afpakken van kledingstukken en andere spullen.
- Beschadigen van spullen: klieder op boeken, schoppen en gooien met een
schooltas, banden lek steken.
 Afpersing
- Dwingen om geld of spullen af te geven.
- Dwingen om iets voor de pesters te doen: geld of snoep meenemen of een klusje
opknappen.
 Internet + pesten = cyberpesten.
Dat het internet een (grote) plaats verworven heeft in ons dagelijks leven, is duidelijk. Ouders
en leerkrachten groeiden op zonder een computer in de huiskamer. De kinderen en jongeren
van vandaag zijn echter geboren in een wereld waarin computers en het internet overal
aanwezig zijn.
Kinderen en jongeren hebben ‘de nieuwe media’ tot een onderdeel van hun leefwereld en
hun dagelijks leven gemaakt. Positieve, maar jammer genoeg ook negatieve interacties
komen via deze technologieën tot stand en krijgen daardoor een andere invulling. Naast
het babbelen, hebben we nu het chatten; naast het schrijven, het e-mailen en naast het pesten,
staat nu het cyberpesten.
Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op
nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om slachtoffers opzettelijk en
herhaaldelijk lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen,...met de bedoeling om te kwetsen.
Deze definitie bevat een aantal elementen die belangrijk zijn om een onderscheid te maken
met andere fenomenen die wel eens onder jongeren voorkomen:
- ‘cyber plagen’: waarbij er geen bedoeling is om de ander te kwetsen of te schaden.
- ‘cyber ruzie maken’: waarbij er een gelijke machtsverhouding is tussen beide
partijen en we dus niet kunnen spreken van een dader en een slachtoffer.
- ‘cyber aanvallen’: waarbij we spreken van een eenmalig incident, dat dus niet
herhaaldelijk voorkomt.
We spreken dus echt over cyberpesten als het negatieve gedrag opzettelijk en herhaaldelijk
voorkomt. Zo kunnen er via de gsm beledigingen of bedreigingen verstuurd worden.
Maar ook via de computer en het internet zijn er diverse ‘pestmogelijkheden’: elkaars
paswoord stelen om de account voor de gebruiker te blokkeren of in naam van de gebruiker
beledigende berichten rond te sturen, inbreken in de computer en persoonlijke
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info stelen, haatmails versturen, roddels verspreiden via e-mail, pesten via Windows Live
Messenger of chatrooms, een website of weblog met kwetsende inhoud en foto’s over
het slachtoffer aanmaken,... Voor wie een beetje op de hoogte is van de nieuwe technologieën,
zijn er tal van mogelijkheden.
Deze pesterijen gebeuren niet enkel tussen jongeren onderling. Ook leerkrachten zijn
er soms het slachtoffer van, meer dan bij het klassieke pesten. Leerlingen durven vaak verder
gaan door het anonieme karakter van het internet.
 De link tussen pesten en cyberpesten
Er is een sterke link tussen klassiek pesten en cyberpesten: meestal zet het gewone
pesten zich na de schooluren voort via de technologie. Daders blijven zo ook daders en
slachtoffers blijven slachtoffers. Maar het gaat verder dan dat.
Soms laten slachtoffers van klassiek pesten zich niet zomaar onbetuigd en nemen ze als het
ware wraak op een andere niveau, in de virtuele wereld. In groepen jongeren waar pesten en
cyberpesten gedurende een hele tijd doorgaan, zonder hulp of interferentie van volwassenen,
kan een heuse cyberpestcultuur ontstaan, waar door kettingreacties ieder om beurt wel eens
dader of slachtoffer wordt.
 De verschillen tussen pesten en cyberpesten.
In vergelijking met het klassieke pesten:
- kan cyberpesten anoniem gebeuren (leerlingen veranderen hun identiteit, ‘lenen’ de gsm van
een vriend…). De daders voelen zich veilig, er is weinig drempelvrees: «Ze kunnen mij toch
niet vinden.»
- zijn de daden losgekoppeld van de effecten. De dader en het slachtoffer zijn niet fysiek
aanwezig, waardoor de pester geen directe emotionele feedback krijgt van het slachtoffer en
zich niet geremd voelt. Het pestgedrag wordt veel directer en brutaler. Wetten en sociale
normen uit de echte wereld vervagen in cyberspace.
- hoeft de pestkop niet fysiek of sociaal sterk te staan, het is via zijn cyberkennis
(technopower) dat hij in een machtspositie komt.
- is het slachtoffer nergens en nooit veilig. Zelfs de veilige thuisplek raakt besmet door het
pestvirus.
1.2. HOE VAAK KOMT HET VOOR?
Pesten komen we overal tegen: op het werk, in de klas en op de speelplaats.
3 tot 8 % van de Vlaamse leerlingen in de lagere school en 15 % van de leerlingen in het
secundair worden gepest! Dit is ongeveer 1 leerling in elke klas.
Wanneer er pestgedrag voorkomt weten zelfs 7 op de 10 ouders niet dat hun kind (online)
gepest wordt. 1 op de 8 leerlingen durven zelf de pester uithangen!
Pesten is jammer genoeg een fenomeen van alle tijden. Alleen de manieren waarop kinderen
en jongeren elkaar pesten, is veranderd. Onderzoek wees uit dat iets meer dan de helft
van de kinderen al eens gepest werd. Vaak gaat het om “klassiek” pesten, maar toch zien
we ook meer en meer dat hier een online component bijkomt via het cyberpesten. Momenteel
zou één jongere op drie (34.3%) met cyberpesten geconfronteerd worden. Eén jongere
op vijf (21.2%) zou al eens dader geweest zijn van dit fenomeen. 76 % van de jongeren
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tussen 12 en 18 jaar hebben rondom zich al een cyberpestsituatie weten gebeuren zonder
dat ze hier zelf actief bij betrokken waren. Deze groep van bijstaanders spelen een heel
belangrijke rol in het stopzetten of net actief houden van een cyberpestproblematiek.
1.3. WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
(Cyber)pesten is een fenomeen waarbij heel wat verschillende partijen betrokken zijn: daders,
slachtoffers maar ook de medeleerlingen die getuige zijn van de situatie zonder te handelen
(de bijstaanders). Aanhoudend (cyber)pesten heeft dan ook gevolgen voor al deze partijen.
 Gevolgen voor de slachtoffers
- Slachtoffers voelen in de eerste plaats woede, frustratie en machteloos. Deze gevoelens
zijn nog sterker bij jongeren, tieners en bij kinderen die zowel online als offline gepest
worden.
- Vaak leggen de slachtoffers de oorzaak van het pesten bij zichzelf. Ze voelen zich schuldig
voor het verdriet dat ze zichzelf en hun ouders aandoen.
- Het pesten heeft ook een invloed op de schoolprestaties van de slachtoffers.
- Ze worden introverter en hebben veel minder zin in sociaal contact.
- (Cyber)pesten tast ook het zelfbeeld en zelfvertrouwen aan. Slachtoffers van (cyber)pesten
zouden zelfs drie keer meer kans hebben om symptomen te vertonen van depressiviteit. Ook
deze symptomen worden versterkt bij jongeren die slachtoffer zijn van online zowel als
offline pesten.
 Gevolgen voor de pestkoppen
- Doordat pesters zeer intensief bezig zijn met hun pesterijen, zijn ze minder bezig met hun
schoolprestaties, waardoor deze vaak ook verslechteren.
- Hun sociaal onwenselijk gedrag zorgt ervoor dat ze ook op latere leeftijd probleemgedrag
vertonen en problemen hebben om op een correcte manier met anderen om te gaan.
 Gevolgen voor de bijstaanders
Ook al hebben de bijstaanders vaak geen actieve rol in de situatie, toch kan een aanhoudende
(Cyber)pestproblematiek ook voor hen een aantal negatieve gevolgen hebben:
- Een pestprobleem verziekt de sfeer en beheerst ook vaak het klasklimaat, waardoor
de schoolprestaties er doorgaans op achteruit gaan. Het pestprobleem zorgt immers
voor te veel verstoring en afleiding. Dit is zeker het geval in klassen waar kettingreacties
losgeweekt worden en dus na verloop van tijd een echte (cyber)pestcultuur ontstaat.
- Kinderen die dag na dag getuige zijn van pesten grijpen niet in uit angst en leren zo ook om
later geen initiatief te nemen tegen sociaal onrecht.
- Ook kunnen ze overtuigd raken van ‘ongezonde’ opvattingen zoals het feit dat
slachtoffers hun lot verdiend hebben, dat brute kracht het haalt van rechtvaardigheid en
dat volwassenen niet geven om het lot van kinderen.
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1.4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE OORZAKEN?
 Een van de meeste redenen dat er gepest wordt, is omdat iemand er anders uit ziet.
Vaak zijn dit dingen zoals, rood haar, een beugel, een bril, iemand die scheel kijkt, die
andere kleding draagt of omdat iemand een andere huidskleur heeft. Maar het vaakste
is de reden dat iemand verlegen is, waardoor iemand een makkelijk slachtoffer van
pesten wordt.
 Een andere reden is dat pesters zelf jaloers zijn op diegene die zij pesten. Vaak is het
omdat dat kind iets heeft wat zij graag zouden willen, of omdat het kind meer
aandacht krijgt. Bij zulke pesterijen zie je vaak dat er spullen afgepakt worden van het
kind dat gepest wordt.
 De pester kan zelf ook heel erg onzeker zijn, waardoor hij een ander gaat pesten zodat
hij zelf niet gepest zal worden.
 En eigenlijk de belangrijkste en bekendste, is het meelopen. Een groep kinderen pest
iemand, en bang om zelf ook gepest te worden, doe je maar gewoon mee. Vaak wordt
het door de meelopers alleen maar erger, als zij meteen hadden gezegd, hier doen wij
niet aan mee, zou het pesten veel sneller over zijn.
 De pester heeft problemen thuis. Als een kind een slechte relatie heeft met zijn ouders
is de kans groot dat dit kind later een pester wordt, vooral als daar nog eens bij komt
dat er weinig interesse in het kind is. Ook als er geen correctie wordt aangebracht in
het agressieve gedrag van het kind, is er zelfs nog meer kans en hebben we hier dus
een pester gecreëerd. Het kind krijgt niet de aandacht die hij wil, en zal dit op een
andere manier proberen te krijgen, vooral een negatieve manier en d.m.v. pesten
gebeurt dit dus.
 Het kind voelt zich buitengesloten (bijv. in de klas)
De uitdrukking, je wordt zelf niet wit door een ander zwart te maken, is hier een goed
voorbeeld van. Het kind voelt zich verloren in een groep waar hij buiten valt. Hij
probeert zelf belangrijk te worden, dit doet hij door de rest van de groep te
onderdrukken en naar beneden te halen.
POC begeleiding OP – PP opdracht Pesten en cyberpesten

5

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SLO
CVO Hoger Instituut der Kempen

 Het kind leeft in een bepaalde rol die niet bij hem past. De hele tijd loopt het kind dus
op zijn tenen, en kan zichzelf niet zijn. Dit zorgt voor veel frustratie. Door hier uit los
te komen ontstaat er vaak pest gedrag.
 Kinderen proberen beter te zijn dan de ander (overtreffen).
Kinderen creëren hun eigenwaarde en respect door te laten zien hoe goed ze wel niet
zijn en dan vooral hoeveel beter ze wel niet zijn dan een ander. Ze proberen zichzelf
dus beter te laten worden door anderen te onderdrukken. Wat op zich ook al als pesten
gezien kan worden.

2. HOE KAN JE PESTEN/CYBERPESTEN HERKENNEN IN DE PRAKTIJK (SIGNALEN)?
Een kind dat gepest wordt, zal meestal niet vanzelf aan de bel trekken. Dat kan verschillende
redenen hebben: het kind vindt bijvoorbeeld dat het zijn of haar eigen probleem is, of is bang
dat het pesten alleen maar erger zal worden als hij of zij er met jou of de ouders over praat.
Toch kun je, als je goed oplet, precies zien wie er gepest wordt.
Let daarvoor op de volgende signalen:
- Het kind komt stil en teruggetrokken over
- Het kind is angstig en onzeker
- Het kind wordt structureel als laatste gekozen bij groepsactiviteiten
- Niemand wil naast hem of haar zitten
- Het kind speelt in de pauze vaak alleen en lijkt geen vrienden te hebben
- Het kind heeft blauwe plekken
- De schoolresultaten van het kind zijn niet (meer) wat je van hem of haar zou
verwachten
- Spullen van het kind gaan regelmatig op "onverklaarbare" wijze kapot of raken kwijt
Als je één van deze signalen ziet of een combinatie ervan dan moet er een alarmbelletje gaan
rinkelen. Een stil en teruggetrokken karakter hoeft natuurlijk niet met zekerheid te betekenen
dat een kind gepest wordt, maar zou wel aanleiding moeten zijn om het kind in kwestie beter
in de gaten te houden en te zoeken naar andere signalen.

3. HOE KAN JE DIT ALS LEERKRACHT AANPAKKEN BINNEN DE KLAS?
 Hoe kan je (cyber)pesten voorkomen in de klas?
Op de eerste plaats is het belangrijk dat de school op klasniveau manieren zoekt om
preventief op te treden. Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer ongewenst pestgedrag
toch gesteld wordt is het van belang dat er maatregelen voor handen zijn om een einde te
stellen aan het pestgedrag. Net zoals op individueel niveau, namelijk niveau van de
leerlingen, kunnen er door de school ook op klasniveau acties ondernomen worden om
presten tussen leerlingen aan te pakken.
 Een positief klasklimaat creëren zodat ouders en leerlingen in een sfeer van vertrouwen
problemen kunnen melden.
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Dit kan bijvoorbeeld door:
 het organiseren van klasdoorbrekende initiatieven of groepsmomenten (start en
einde van het schooljaar), meerdaagse uitstappen (bosklassen, eindejaarsreis, enz.),
een fietspooling bij aanvang van het schooljaar of tijdens ‘de week van de fiets’, sporten spelcompetities tijdens de recreaties, een schooltoneel, een musical, …;
 te zorgen voor leuke en aangename klaslokalen: verzorgde en goed uitgeruste
leslokalen met voldoende licht, lucht en ruimte; aangename stoelen en banken; groen
in de klas; …


Werken aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het verwerven van een
gevoelstaal
Sociale vaardigheden kunnen in tal van omstandigheden hun nut bewijzen en spelen een
betekenisvolle rol in het voorkomen en oplossen van conflicten en pesterijen. Deze sociale
vaardigheden worden bij voorkeur tijdens de lessen ingeoefend. Aparte lesuren rond sociale
vaardigheden blijken immers minder effectief.
 Investeren in het sensibiliseren en informeren van leerlingen
Leerlingen ervaren en merken pesterijen vaak veel sneller op dan de volwassenen in hun
omgeving. Het is dan ook van zeer groot belang dat leerlingen gesensibiliseerd worden. Op
klasniveau kan dit bijvoorbeeld door:
- in de klas een debat te voeren over wat pesten inhoudt, wat het met iemand doet, waarom
leerlingen eraan meedoen, enz. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren naar aanleiding van het
bekijken van een video, het lezen van een tekst/boek of aan de hand van affiches;
- het maken van klasafspraken. De leerlingen spreken klassikaal een vijftal regels af die het
respectvol met elkaar omgaan helpen garanderen. Je kan de afspraken ook laten ondertekenen
door de leerlingen en ze meegeven om ze door hun ouders te laten ondertekenen. Op die
manier is iedereen op de hoogte van de afspraken in de klas. Ook kan bekeken worden op
welke manier met regelovertredingen kan worden omgegaan;
- het organiseren van een kringgesprek, waarin wordt nagedacht over de beste manier om een
pestprobleem bespreekbaar te maken en tot een goed einde te brengen;
- het organiseren van een rollenspel met een klassikale nabespreking.
- Er bestaan ook een aantal leuke spelletjes zoals een kwartet die het mogelijk maken om
pesten op een aangename manier bespreekbaar te maken
 Internetetiquette opstellen in de klas
(Cyber)pesten is ondertussen in alle scholen een gekend fenomeen. De school kan ICT-lessen
voorzien, waarin leerlingen worden geïnformeerd over de wetgeving van cyberpesten, de
impact die cyberpesten kan hebben op leerlingen en de manier waarop ze zich kunnen
beschermen tegen dit fenomeen. In de klas kan samen met de leerlingen een internetetiquette
worden opgesteld die inspeelt op de positieve en negatieve ervaringen van leerlingen met
cybercommunicatie.
 Gedragscode opstellen
Op klasniveau kunnen er specifieke gedrags- en omgangsregels besproken worden die
eventueel een aanvulling of verdere uitdieping zijn van de algemene gedragscode van een
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school.
Een gedragscode omvat een aantal afspraken en gedragsregels die aan de leerlingen aangeven
welke houding er van hen verwacht wordt. Er wordt uitgelegd welk gedrag gewenst wordt en
welk gedrag niet door de beugel kan. Men kan leerlingen ook tips aanreiken om dit gedrag te
helpen voorkomen en aan te stippen hoe ze er best op zouden reageren.


Opvoeden over internet
 Maak duidelijk wat internet is. Veel leerlingen weten dat niet.
 Leer leerlingen op een veilige en verantwoorde manier omgaan met het internet en
andere ICT-middelen.


Breng het probleem van cyberpesten in een niet-problematische context in de les
(lessen Nederlands, Leefsleutels….). Discussieer mee met de leerlingen en laat ze mee
bepalen wat wel en niet kan.
Spreek regels af hoe je met elkaar omgaat op het web (niet hacken, niet terugschelden,
geen virussen sturen, niet roddelen, niet schelden…).

 De leerlingen leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun daden. Reflecteer met hen
over wat de gevolgen kunnen zijn van hetgeen ze doen. Hoe zouden zij reageren in
verschillende situaties? Help hen ook om de consequenties voor de slachtoffers te
begrijpen. Veel jongeren weten niet wat de consequenties zijn als ze iemand belachelijk maken op het web. Het lijkt een spel.
 Vertellen aan de leerlingen wat wettelijk gezien strafbaar is. Haatmails of –sms’jes,
zich voordoen als iemand anders, iemands foto’s versturen zonder diens toestemming,
inbreken in computers, racistische uitspraken doen, paswoorden verspreiden,... zijn bij
wet verboden en kunnen dus gevolgen hebben voor de dader of zijn ouders. Benoem
ook de mogelijke gevolgen voor henzelf en voor hun ouders (straffen, relationele
schade…).
 Toon zelf interesse voor wat je leerlingen doen op internet. Zo kom je te weten wat
hen bezighoudt en kan je helpen als dat nodig is.
 Help leerlingen en ouders bij het hanteren van eenvoudige regels voor veilig gebruik
en help slachtoffers van digitaal geweld bij het instellen van een blokkade, beveiliging
en dergelijke (bv. stuur geen berichtjes als je boos bent).
 Zeg de leerlingen steeds te melden als ze gevallen van cyberpesten tegenkomen. Maak
hen duidelijk dat er een verschil is tussen klikken en melden.
Klikken= je wil dat de dader gestraft wordt.
Melden= je wil dat het pesten stopt.
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Pesten voorkomen = teamwork

Pesten los je niet op met een themadag, maar met een team dat samen dezelfde grens
aangeeft.
Eén leraar die in zijn eentje brandjes moet blussen, is nooit zo effectief als een schoolbeleid
dat mee aan de kar trekt. Deze antipestlijn start daarom op beleidsniveau. Hoe verder je ze
volgt, hoe meer ze op de huid van de individuele leraar zit.
 Een duidelijke beleidskeuze
De directeur maakt duidelijk dat de school wil investeren in een doordachte aanpak,
een positief klimaat waarin spontane zorg kansen krijgt, waar leerlingen graag zijn.
 Dit is teamwork
Als niet alle leraren achter dezelfde visie en aanpak staan, kan je niet efficiënt werken
en volharden. Een opgelegde aanpak werkt niet, een pestbeleid groeit beter van
binnenuit.
 Participatie van alle actoren
Betrek ouders, leerlingen, het CLB… op zo’n manier dat ze invloed hebben, dat ze iets
kunnen betekenen. Informeer hen over de aanpak en het waarom van het pestactieplan.
 Verzorg je netwerk
Kan je terugvallen op een goede band met het CLB, de wijkagent, het CAW (Centrum
Algemeen Welzijnswerk), het JAC (Jongeren Advies Centrum) in je buurt? Als je zo’n
netwerk nog moet uitbouwen als een crisis zich voordoet, hol je achter de feiten aan.
 Wacht niet tot het uit de hand loopt
Vanuit een probleem kan je meestal alleen maar bestraffend denken. Er zijn andere
mogelijkheden die meer kans op succes geven en problemen kunnen voorkomen.
 Neem doelbewust ontradende maatregelen
Zorg voor voldoende toezicht op de speelplaats. Voor een afgesloten fietsenstalling als
de problemen zich daar voordoen. Of trek voor dat struikgewas een gele lijn: tot hier
mag je spelen, tussen de struiken niet.
 Maak een prioriteit van een goed aanmeldingspunt
Bij wie kaart ik een pestprobleem aan? Alleen als leerlingen, ouders, leraren die
‘toegangspoort’ kennen en positief beoordelen, zullen ze langs die weg een
pestprobleem melden.
 Maak iedereen sterker
Zoek hefbomen om alle partijen sterker te maken. Zorg voor vorming voor leraren,
oefen gesprekstechnieken met leerlingen, train hun sociale vaardigheden, informeer
ouders…
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 Vraag naar indrukken van ouders
Op een oudercontact kan je aan de ouder(s) vragen hoe die leerling zich voelt in de
klas. Maak er een vast onderdeel van en geef zelf de voorzet als je iets vermoedt.
 Geef zelf het goede voorbeeld met het hele team
Een leraar die uithaalt naar leerlingen of hen kleineert, geeft het sein dat zoiets kan.
 Zorg dat iedereen de regels en de afspraken naleeft
Geef structuur. Hou een duidelijke lijn aan. Ken het pestactieplan van je school en
handel ernaar.
 Hou je collega’s op de hoogte
Heb je een vermoeden van een pestprobleem of zag je de pesters bezig? Praat erover
met je collega’s.
 Houd actief toezicht
In de kleedkamers, op de speelplaats, tijdens een studie-uur of in de eetzaal: observeer
leerlingen en maak je niet onzichtbaar.
 Met de juiste programma’s kan je alles traceren wat op school gebeurt. Met filters
dicht je de mazen van het net zo goed mogelijk (= verantwoordelijkheid van de
netwerkbeheerder, gaat gepaard met de vaardigheden van de ICT-coördinator).
Bedenk dat computerfanaten de ICT-coördinator soms te slim af zijn en filters weten
te omzeilen.


Sensibiliseer. Veel leerkrachten zeggen dat ze niks te maken hebben met cyberpesten.
«Wat kunnen wij daar nu aan doen, het gebeurt toch buiten de schooltijd?» Tot dan
plots blijkt dat cyberpesten ook gebeurt vanuit het eigen computerlokaal, de
schoolcomputer.

 Discussieer met het team: is het de verantwoordelijkheid van de school om
bijvoorbeeld kinderen te leren chatten, om een veilige weblog te leren maken? We
leren kinderen ook zoeken naar informatie op een veilige manier. Of behoort chatten
e.d. helemaal tot de thuissfeer?
 Stel bij de inschrijving van een nieuwe leerling de vraag of hij in zijn vorige school
gepest werd.
 Hoe kan je het aanpakken?
Pesten is niet gemakkelijk volledig weg te bannen uit de klas/school. Maar de preventieve
maatregelen die hierboven beschreven werden kunnen het wel helpen voorkomen.
Indien er zich toch nog pestproblemen voordoen, kan je ze als volgt aanpakken:
 Laat merken aan ouders en leerlingen dat je het probleem van (cyber)pesten kent
en dat je het niet duldt. Laat tegelijkertijd voelen dat je het belangrijk vindt dat
ouders en leerlingen (cyber)pesterijen komen melden. Ook al heeft de zaak soms niet
met de school te maken, de gevolgen voor de leerling zijn meestal wel voelbaar in de
klas.
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 De ‘No-Blame’-aanpak (of ‘Support Group Method’)
De ‘No-blame’-methode heeft als doel samen te werken aan een oplossing, zonder
iemand de schuld te geven van de probleemsituatie. De verantwoordelijkheid voor het
probleem wordt namelijk bij de groep gelegd. Vooreerst vindt er een gesprek plaats
met het slachtoffer. De leraar of leerlingenbegeleider vraagt na dit gesprek of hij
namens het slachtoffer met enkele leerlingen uit zijn groep in gesprek mag gaan. In
overleg met het slachtoffer wordt een klein groepje samengesteld. De pestende
leerlingen en drie of vier andere leerlingen met een meer positieve attitude worden dan
samengebracht. Ze beluisteren de noden en de belangrijkste vraag van het slachtoffer.
Nadien gaan ze samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Elke leerling wordt
verzocht minstens één voorstel te doen om het pesten te doen stoppen en het
slachtoffer terug veilig te stellen in de groep. Deze methode wordt getraind door de
vzw Leefsleutels. Voor meer informatie over dit thema en de bijhorende vormingen
verwijzen we naar de website www.leefsleutels.be.
 Gebruik van de ‘klasthermometer’
De ‘klastermometer’ is een instrument dat de bedoeling heeft een constructief gesprek
op gang te brengen met de groep waarin zich een omgangsprobleem stelt.
Door middel van een korte vragenlijst wordt gepeild naar hoe de leerlingen zich
voelen in de klasgroep, hoe men de klasgroep percipieert (positieve en negatieve
kenmerken) en ten slotte wordt nagegaan welke afspraken de klassfeer kunnen
verbeteren. Hierop volgt een klasgesprek waarin:
1. de cijfers van het eerste deel van de vragenlijst worden voorgelegd en de beleving van
de leerlingen wordt afgetoetst.
2. gevraagd wordt positieve en minder positieve eigenschappen van de groep, zoals die
uit de resultaten naar voren komen, te becommentariëren.
3. voorstellen worden geformuleerd met het doel een betere omgang in de klas teweeg te
brengen.
Daarna wordt een overzicht gemaakt van alle klasafspraken. De klasgroep stelt op basis
daarvan een top vijf samen. In de eerste weken na de bespreking kan een opvolgings- of
evaluatiegesprek plaatsvinden met de klasgroep. In dat gesprek wordt ruimte gelaten om
waardering uit te spreken over wat goed gaat en waarin samen gezocht wordt naar een manier
om wat fout loopt, aan te pakken.
- Er bestaan ook veel spelletjes om pesten op een speelse manier aan te kaarten of aan te
pakken: kwartet, ganzenbord,…


Wat kan je doen ten opzichte van het slachtoffer?

Algemeen:
- Wees attent op signaalgedrag bij uw leerlingen. Mogelijke symptomen kunnen zijn het
introverter worden van jongeren, overstuur zijn na een internetsessie of het ontvangen van een
sms, vermindering van de sociale activiteiten, dalende schoolprestaties,… Elk kind is echter
anders en zal dus ook anders op een (cyber)pestprobleem reageren. Deze symptomen kunnen
ook wijzen op andere problemen dan (cyber)pesten.
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- Neem het slachtoffer serieus maar stel hem of haar wel gerust. Vaak moeten de
beledigingen of bedreigingen niet persoonlijk genomen worden en het is zeker en vast niet
zijn of haar schuld.
- Beloof geen snelle oplossing. (Cyber)pesten is vaak heel complex.
- Zeg de gepeste leerling om niet te reageren op haatmailtjes of –berichten. Ook op gewoon
pesten reageert de gepeste leerlinge best niet. Vaak is de lol er voor de pester dan snel af.
- Verwittig de ouders en betrek hen in het zoeken naar een oplossing.
- Als je niet weet wie de pester is, stel je dan als leerkracht zeker niet machteloos op. ‘Wat
kunnen wij daar nu aan doen?’ Leerlingen kijken uit naar een volwassen antwoord. Het helpt
hen om zelf een mening te vormen.
Specifiek voor cyberpesten:
- Ongewenste mails of sms’jes kunnen geblokkeerd worden. Eventueel kan het slachtoffer
een andere nickname kiezen of een nieuw e-mailadres aanmaken. Hierbij kan het eventueel
werken met twee adressen. Eentje dat gebruikt wordt voor goede vrienden (die dan ook
beloven dit aan niemand anders door te geven) en eentje voor de ruimere kennissenkring en
de inschrijving op sites of msn.
- Vraag hem om bewijsmateriaal te verzamelen en niet te deleten (via de archieffunctie van
zijn gsm of de printscreen-functie van de computer).
- Als het kind gepest wordt in publieke chatrooms, kan je de moderator aanspreken. Hij zal
de persoon dan eventueel blokkeren. Hetzelfde geldt voor de providers van websites of
weblogs.
- Als het pesten echter aanhoudt en in ernstige gevallen, kan de lokale of federale politie
ingeschakeld worden. Hiervoor is echter ‘bewijsmateriaal’ nodig. Leer kinderen dan ook hoe
ze een msn-conversatie kunnen opslaan of printscreens kunnen maken van ongewenste
chatsessies of foto’s (zelf vindt u hierover informatieop www.veiligonline.be). Houdt ook de
datum en het uur bij. Ook zich voordoen als iemand anders, iemands foto’s versturen zonder
diens toestemming, inbreken in computers, racistische uitspraken doen, paswoorden
verspreiden,... zijn bij wet verboden en dus strafbaar.
- Bij ernstige gevallen (stalken, reële bedreigingen) kan je het Federal Computer Crime Unit
(FCCU) van de politie inschakelen. Die kan bv. op zoek gaan naar het IP-adres van de
computer van waaruit pestboodschappen vertrekken. Cyberpesters vinden altijd
ontsnappingswegen. Maar alles is ook te traceren. Kinderen denken dat ze nooit gesnapt
zullen worden. Maar zelfs aan een Worddocument hangt de naam van hun ouders.
Eigenschappen van documenten verraden de geregistreerde eigenaar van het programma.


Wat kan je doen ten opzichte van de dader

Algemeen:
- Probeer de dader te betrappen. Ga een gesprek met hem aan en vertel wat je gezien hebt.
Maak duidelijk dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt en maan hen aan om onmiddellijk te
stoppen.
- Praat met het kind en vraag het waarom het dit doet. Vaak wordt het pestgedrag als plagerij
of kattenkwaad bestempeld en beseft men niet dat men het slachtoffer wel degelijk schade
berokkent of dingen doet die soms zelfs strafbaar zijn. Bovendien zitten pesters vaak zelf ook
niet goed in hun vel. Kwets of kleineer hun dus niet.
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- Als je toch moet overgaan tot straffen, wat is een goede straf voor een pestkop?
* Hou de toekomst kansrijk voor elke leerling. De pester krijgt kansen om
zich te herpakken. Je duwt het slachtoffer niet in een hoekje: het is niet zijn
schuld.
* Creëer geen angst: het slachtoffer moet niet bang zijn voor represailles. Je
vernedert de pester niet, duwt hem niet in een isolement zoals een uitsluiting
dat bijvoorbeeld wel doet.
* De straf herstelt de behoefte van het slachtoffer die door het pesten in het
gedrang kwam (bv. het veiligheidsgevoel op de speelplaats).
* Laat de pester iets goedmaken, vraag dus een inspanning van de dader.
* Bied duidelijke grenzen: wie te ver gaat, krijgt een duidelijk signaal. Ook
voor het veiligheidsgevoel van de groep is dat signaal belangrijk.
* Zorg dat de pester zijn gedrag zelf in de goede richting kan sturen. De dader
blijft zelf verantwoordelijk.
* Zorg dat de straf aanvaardbaar is voor de omgeving (klas, ouders,
slachtoffer…) en volg de afspraken goed op.
Specifiek voor cyberpesten:
- Indien mogelijk, straf niet meteen, maar wijs de dader op zijn verantwoordelijkheden en
probeer hem bewust te maken van de gevolgen van zijn daden. Leg hierbij de link met het
echte leven. Kinderen denken soms niet voldoende na over wat de gevolgen zijn van hun
daden op internet. Als je een vergelijking maakt met ‘het echte leven’ begrijpen ze vaak beter
wat je bedoelt. Stel vragen als “Hoe zou jij reageren als jou dat zou overkomen?” of “Zou je
die dingen ook durven zeggen als die persoon in kwestie ook echt voor je zou staan?”.
 Hoe vang je de ouders op?
- Bij de ouders van de dader kan het nieuws beschuldigend aankomen. Vertel wat je zag en
fris het pestbeleid van je school op. Vertel welke sanctie hun kind krijgt.
- Stimuleer ouders van gepeste kinderen om met hun kind te praten. Stel hen ook gerust: je zal
ertegen optreden. Raad aan om buiten de school activiteiten te ondernemen: turnen,
muziekschool. Laat hen een pestlogboek bijhouden. Daarin staat het wie, wat, waar en
wanneer genoteerd. Ontraad om contact te zoeken met de ouders van de pestkop.
 En de klasgenoten?
- Ga een klasgesprek niet uit de weg. Bespreek het verschil tussen plagen en pesten. Leg uit
wat de gevolgen kunnen zijn. Geef duidelijk aan dat het gedrag van de dader over de grens
ging. Zoek samen naar oplossingen om het opnieuw veilig en aangenaam te maken voor
iedereen in de klas. Volg de gemaakte voorstellen en afspraken op.

POC begeleiding OP – PP opdracht Pesten en cyberpesten

13

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SLO
CVO Hoger Instituut der Kempen

4. EEN MOGELIJK STAPPENPLAN IVM .

DE PROBLEMATIEK .

HET STAPPENPLAN NA EEN MELDING VAN PESTEN
A. De mentor
1. Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor eerst met de
gepeste en later met de pester apart. Een leidraad voor deze gesprekken is te
vinden in bijlage I en II. Vervolgens organiseert de mentor een gesprek tussen
beide leerlingen en probeert tot goede afspraken te komen.
2. De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt.
3. De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met de het herstellen van
de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder groepslid
heeft.
4. Indien het probleem zich herhaalt, meldt de mentor het gedrag aan de
afdelingsleider van de leerling(en). Hij overhandigt de afdelingsleider het dossier
met daarin de gebeurtenissen en de afspraken die zijn gemaakt.
B. De afdelingsleider
1. De afdelingsleider neemt de rol van de mentor over, bij herhaling van het pestgedrag
en wanneer het pesten, het klassenverband overstijgt.
2. Hij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester apart of organiseert direct
een gesprek tussen beiden.
3. In het contact met de pester is het doel drieledig, namelijk:
confronteren (zie bijlage II)
mogelijke achterliggende problematiek op tafel krijgen
helderheid geven over het vervolgtraject bij herhaling van pesten.
4. In het contact met de gepeste wordt gekeken of hij sociaal gedrag vertoont, waardoor
hij een gemakkelijk doelwit vormt voor pesters.
5. Hij adviseert zo nodig, zowel aan de pester als de gepeste, hulp op vrijwillige basis
door de counselor.
6. Hij stelt alle betrokken ouders op de hoogte wanneer er sprake is van recidief gedrag,
verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het
vervolgtraject.
7. Hij bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders.
8. Hij koppelt alle informatie weer terug naar de mentor.
C. Het pestproject
Wanneer de pester opnieuw in pestgedrag vervalt, wordt hij ertoe verplicht om individueel een
programma te volgen. Dit vindt plaats in de eigen tijd en dus niet tijdens schooltijd. Het doel
van dit programma is reflectie en het gevoelig maken van de pester voor wat hij aanricht bij
de gepeste leerling. Het gaat in principe om 6 ontmoetingen en huiswerk.
De ouders worden van dit project op de hoogte gesteld.
D. Schorsing
Wanneer ook het verplichte pestproject geen blijvende vruchten afwerpt, volgt een schorsing
van een dag. Daarna krijgt de pestende leerling een lange schorsing.
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E. Schoolverwijdering
Wanneer de leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen koppig blijft
volharden in het ongewenste pestgedrag liggen er geen perspectieven meer tot verandering.
De school kan en wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de veiligheid van de
overige leerlingen. Er rest de school niets anders dan schoolverwijdering.

4.1. BIJLAGE I
Leidraad voor een gesprek met de gepeste leerling
Feiten











Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem
Door wie wordt 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 jongeren 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?

Gepeste jongeren lopen vaak rond met het gevoel dat er iets mis is met ze. Daardoor hebben
ze moeite om voor zichzelf op te komen. Ergens is er iets in zichzelf dat de pester gelijk geeft.
Besteed hier aandacht aan want niemand kan een ander klein maken zonder hun
toestemming.

POC begeleiding OP – PP opdracht Pesten en cyberpesten

15

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SLO
CVO Hoger Instituut der Kempen

4.2. BIJLAGE II
Leidraad voor een gesprek met een leerling die pest
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?
Het pestgedrag moet stoppen
Wees duidelijk over de stappen die volgen, wanneer het pestgedrag niet stopt.

5. COMMUNICEREN MET HET THUISMILIEU
 Hoe kom je tot resultaat?
Zowel ouders als leerkrachten hebben het beste voor met een leerling. Ieder kijkt wel vanuit
een verschillend perspectief naar de leerling. Een leerling gedraagt zich thuis anders dan op
school, dat is heel normaal. Hoe kom je samen tot een goede strategie om een pestprobleem
aan te pakken?
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 Handvatten voor een gesprek met ouders
- Door goed naar ouders te luisteren en goed op elkaar in te spelen vind je een oplossing om
met een pestprobleem om te gaan.
- Zorg dat het doel van het gesprek duidelijk is. Wil je alleen informatie doorgeven of is er
een probleem dat wat meer aandacht nodig heeft? Maak in dat geval een afspraak voor een
follow-up gesprek.
- Ouders en school zijn partner in de opvoeding van het kind: spreek niet tegen de ouders
maar met de ouders.
- Ouders en leerkrachten hebben het beste voor met het kind. Je deelt dezelfde zorgen. Luister
daarom actief naar wat ouders te vertellen hebben. Dat betekent niet dat je met alles akkoord
moet gaan.
- Beide partijen mogen hun expertise op tafel gooien: jij in je omgang met de leerling in de
klas en ouders in hun ervaring met het kind thuis. Vraag ernaar
- Als je advies geeft, is het dan uitvoerbaar? Hebben ouders er een aandeel in? Ouders willen
betrokken zijn. Stap naar ze toe. Wat maken ze thuis mee? Waar willen ze naartoe? Welke
oplossing zien zij?
- Ouders verwachten geen waarzeggers, geen tovenaars. Ze verwachten hulp!
- Een goed gesprek tussen ouders en leerkrachten is een proces. Kom aan het einde tot een
conclusie en concrete afspraken.
- Voel je niet op de tenen getrapt als je merkt dat ouders een voet tussen de deur zetten. Zet
die deur open.
- Ouders zijn verantwoordelijk voor wat hun kind doet (op het web). Sensibiliseer ze om hun
kind op te volgen.
- Ouders moeten zich niet afzijdig houden in cyberspace: kinderen hebben het nodig dat
ouders expliciteren hoe zij over cyberpesten denken.
- Raad ouders aan om zich meer betrokken te voelen bij het cybergedrag van hun kinderen,
zodat ouders weten wat kinderen zoal ontvangen aan beeldmateriaal, berichten, links en of er
misschien ook sprake is van pesten.
- Vraag ouders om mogelijke cyberpestproblemen snel te melden.
- Organiseer vorming voor de leerkrachten en ouders. Wat is cyberpesten? Wat kunnen
leerlingen allemaal met -internet?

6. VERSLAG VAN DE PP OPDRACHTEN


Bezoek aan de school het Tongelsbos

In de secundaire school Tongelsbos heeft men geen echt begeleidingsplan meer wat betreft
pesten en cyberpesten.
Vroeger heeft men daar wel een bepaald plan gevolgd maar het bleek niet effectief te werken.
Het was namelijk zo, dat als de leerlingen op de hoogte waren gesteld dat de school een
bepaalde procedure ging volgen als er gepest werd het pestgedrag dan daadwerkelijk de
hoogte in ging en het de spuigaten ging uitlopen. Hierdoor werd het dan superdruk bij de
leerlingbegeleiding en zagen deze mensen door de bomen het bos niet meer.
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Wat doen ze nu?
Als er nu gepest wordt, wordt de betreffende leerling bij de leerlingbegeleiding geroepen voor
een gesprek onder vier ogen. Hierbij wordt aan de leerling duidelijk gemaakt dat zijn gedrag
niet aanvaardbaar is en dat hij/zij er mee moet ophouden. Blijkt dit gedrag niet te stoppen dan
worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht en krijgt de leerling een aanmoedigingskaart.
Deze kaart houdt in dat de leerling ieder uur over zijn gedrag geëvolueerd wordt door de
leerkracht die op dat moment de lesgever is. De leerlingen krijgen eerst een rode
aanmoedigingskaart. Als het gedrag van de leerling hierdoor goed veranderd is gaat deze over
in een oranje en vervolgens naar een groene kaart. Blijft het gedrag goed dan gaat deze kaart
wegvallen en is het gedrag van de leerling terug normaal.
Gaat het pesten een zeer ernstige vorm aannemen, bv het bedreigen van een leerling dan kan
de school de politie inschakelen. Dit is gelukkig niet al te dikwijls nodig en wordt het
probleem intern opgelost.


Bezoek CLB te Herentals

Hier was niemand aanwezig behalve een medewerkster aan de balie. Tegen haar hebben we
verteld waarvoor we naar daar gekomen waren.
Ze ging het voorleggen aan haar collega’s als deze ’s middags terug op het kantoor waren.
Het geen u hieronder leest is wat we via mail toekregen.
Beste,
Ik heb net vernomen dat u langs geweest bent op onze dienst met een vraag naar een interview
met een CLB collega.
Dit naar aanleiding van vragen i.v.m. de aanpak van pesten.
Spijtig genoeg moet ik u melden dat onze agenda’s niet toelaten om scholieren en studenten te
begeleiden in opdrachten.
Het is voor ons onmogelijk om in te gaan op de veelheid van vragen die studenten ons stellen.
Ik kan u enkel adviseren om uw vraag via mail voor te leggen aan mijn collega’s van andere
vestigingen. De contactgegevens van de 5 vestigingen vindt u op onze website www.clbkempen.be
Met vriendelijke groeten,
Tessa Neri
VCLB Kempen, vestigingscoördinator Herentals
VCLB Kempen, vestiging Herentals
Hellekensstraat 2
2200 Herentals
Telefoon: 014/24.70.70
www.clb-kempen.be
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Bezoek CLB te Geel

Hier werden we van een kort antwoord gediend, namelijk dat ze de ouders de raad gaven om
op het internet op zoek te gaan over het hoe en het waarom van pesten en cyberpesten, bv de
website van klasse en nog andere. De ouders of begeleiders vinden hier het nodige materiaal
om te weten waar ze met hun probleem terecht kunnen.
De persoon die ons te woord stond zei dat CLB geen tijd had om de begeleiding van deze
gevallen voor hun rekening te nemen omdat ze dan al hun ander werk niet gedaan kregen.


Bezoek JAC te Herentals

Hier kan je zowel als gepeste of als leerkracht terecht voor info over deze materie. Meestal is
dit voldoende en vinden de ouders, gepeste hierna terug de rust van weleer.
Als het pesten toch niet stopt kan je hier ook individueel begeleid worden
De gepeste wordt hier eerst uitgenodigd voor een gesprek waar bij ze gaan kijken hoe ze deze
jongere kunnen helpen. Ze gaan ook een zelfbeeld van de jongere maken.
Daarna gaan ze kijken of hij het pesten niet zelf uitlokt door gedrag of houdingen die hij/zij
aanneemt en of hij eventueel zijn gedrag/houding kan aanpassen. Door het JAC wordt er geen
contact opgenomen met de pester. Als dit alles niet blijkt te helpen gaan ze sommige jongeren
onder begeleiding van het JAC doorverwijzen naar de psycho om samen tot een oplossing te
komen. Als dit gebeurt zitten de wortels van het pesten en of cyberpesten al zeer diep.
Als het pesten of cyberpesten niet stopt of de vormen ervan worden te gewelddadig dan wordt
de politie ingeschakeld om het pestgedrag te doen stoppen of verder naar oplossingen te
zoeken. Het kan zover gaan dat het gerecht hierbij uitspraak doet.
Bij het JAC zeiden ze ook dat het pestgedrag bij jongeren zeer sterk toeneemt.
Als leerkracht en ouder vind je hier verschillende boeken , films en lespakketten die je
uitleggen hoe je moet omgaan met pesten en hoe je eraan kan werken om het te stoppen of te
verhinderen dat het gebeurt.

7. TIPS VOOR DE LEERKRACHT
Secundaire films ivm. pesten:
- 3de jaar: Bluebird
- 4de jaar: Ben X
- 5de jaar: Mean Greek
- 6de en 7de jaar: Klass
Muziek spelen:
- ‘Move tegen pesten’ van Ketnet
- ‘Hoe Mooi’, het anti-pestlied van Yeti
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De website http://www.kieskleurtegenpesten.be/joomla/ heeft de meest originele
projecten!
Bijvoorbeeld:
De Vlaamse week tegen pesten editie 2013.
De Vlaamse week tegen pesten start traditiegetrouw met de uitreiking van de Pesten-DatKan-Niet!-Prijs op vrijdag 1 februari 2013.
De week zelf loopt van 4 tem. 8 februari 2013
Hou deze data zeker vrij in je agenda.



Poster ophangen op school (eventueel zelf laten ontwerpen door de leerlingen), folders
uitdelen waar informatie opstaat waar leerlingen terecht kunnen,…)



Een pestmuur maken waar de leerlingen allerlei slagans en tekeningen kunnen op maken
tegen pesten.

8. NUTTIGE INFO
 Waar lees je meer over cyberpesten?
- Op de websites: Stop Text Bully; Stop Cyber Bullying; Bullying
- Info over veilig internetten vind je op de websites Action Innocence, Saferchat, Mijn
leerling online, http://www.saferinternet.be
-De ‘Federal Computer Crime Unit’ van de federale politie meer info op http://www.polfedfedpol.be/crim/crim_fccu_nl.php
- In het boek ‘Veilig op het internet’ ˆ Pascal Vyncke ˆ uitgeverij Lannoo
- Er bestaan ook leuke spelletjes om pesten en cyberpesten bespreekbaar te maken en aan te
pakken: kwartet, ganzenbord,…
- Week tegen pesten organiseren. Al is dit zeker niet voldoende om het probleem aan te
pakken.
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9. B RONNEN
http://www.cyberpesten.be
http://www.google.be/
http://www.kieskleurtegenpesten.be/joomla/
http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/cyberpesten/
http://www.orthopedagogiek.com/pesten.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_nl.php
http://www.saferinternet.be/safer_internet_accueil_nl.html
http://www.superkrediet.be/blog/2007/04/04/cyberpesten-neemt-toe-bij-jongeren/
www.veiligonline.be
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