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Volwassenenacties



Peeracties



Zelfacties



FASE 3: Focusgroepen

7 focusgroepsgesprekken

met telkens 8 à 9 jongeren



FASE 4: Terugkoppeling 
leerlingenbegeleider



Definitie pesten

Herhaling



Agressief gedrag
Definitie pesten



Machtsverhouding

Definitie pesten



Intentioneel

Definitie pesten



Pesten is een groepsprobleem



Middelgrote scholen

Populatie



Stedelijke scholen

Populatie



Ervaring met mogelijke signalen
van pestgedrag
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Ervaring met 
pesten / gepest worden



JA
28%

EERDER WEL 19%

EERDER NIET 12%

NEE 41%

HEEFT IEMAND JOU OOIT AL EENS GEPEST?

53%

47%



JA
11%

EERDER WEL 15%

EERDER NIET 15%

NEE 59%

HEB JIJ OOIT AL EENS IEMAND GEPEST?

74%

26%



Succes en risico 
van de acties



Spreidingsdiagrammen



Volwassenenacties



Acties 
uitgevoerd door

volwassenen







Ouders pester uitnodigen 
voor een gesprek op school



De ouders moeten wel weten dat het 
kind niet goed bezig is, zodat die 
kunnen misschien verandering in 

kunnen brengen.



Directie praat met pester



Als den directeur jou aanspreekt, dan 
trekt ge u dat meer aan dan als een 

leerkracht je aanspreekt […] Omdat die 
meer te zeggen heeft.



Gedrag van de pester 
in ’t oog houden



Ik had ook een volgkaart en 
mevrouw, zo na een hele week 

kwam die [de klastitularis, n.v.d.r.] 
praten en ja, dat was wel goed.



Sociale media van de 
pester controleren



In elk geval, ik denk dat ... stel je 
voor: iemand pest jou, dan gaat gij 

de social media checken, bozer 
worden, ik denk dat dat gewoon gaat 
gebeuren dat die erger gaat pesten, 

dat dat niet gaat stoppen.



De pester laten nablijven



Jongere 1: Nablijven gaat niets doen.

Jongere 2: Ja, nablijven gaat niets doen.

Interviewer: Nee? Waarom gaat nablijven 
niets doen?

Jongere 1: Omdat je gewoon, allee ja, daar is 
niet iemand die met jou praat of zo, dat is 
gewoon één uur blijven wachten en dan naar 
huis.

Jongere 2: Dat zou beter zijn als er zo 
iemand dan met jou praat tussen die tijd, zo 
van “Waarom doe je dat? Je hoeft dat niet te 
doen” en zo.



Ze doen eigenlijk bijna niets aan 
pesten, allee ja. Dan ga je dat 
zeggen hij krijgt misschien zo 
nablijven of zo maar daarna gaat die 
dat weer doen en dat blijft zo gaan.



Tegen de pester zeggen dat 
die moet stoppen



Jongere: Ja, sommige leraren hier zijn 
echt zacht. Zij durven zo niet veel te 
zeggen.

Interviewer: Ja, ik hoor hier ook zeggen 
“Alstublieft niet meer doen”.

Jongere: Ja, maar die “alstublieft” moet 
gewoon weg.



Aan heel de school 
duidelijk maken dat 
iemand een pester is



Pester en gepeste 
samen aan een taak 
laten werken in de klas



Gele volwassenenacties
• De politie laten komen

• De pester tijdelijk schorsen

• De leerlingenbegeleider praat met de pester

• Pester leren begrijpen dat pesten kwetsend is

• Samen met pester en gepeste praten over de pestsituatie

• Te weten komen waarom iemand pest

• Meer toezicht op de speelplaats en in de gangen

• Meteen reageren als iemand iets gemeens zegt in de klas of op de speelplaats

• CLB praat met pester

• Vrienden van de gepeste vragen om op te komen voor de gepeste



Blauwe volwassenenacties
• Een groepsgesprek doen met de klas over de pestsituatie

• Klasafspraken maken om het pesten te doen stoppen

• Tegen de hele klas zeggen dat pesten niet oké is

• Luisteren naar de gepeste

• Samen met de pester, gepeste en hun vrienden praten over de 
pestsituatie

• De pester een straf voor zichzelf laten bedenken

• Zeggen dat iedereen in de klas verantwoordelijk is om de pestsituatie te 
stoppen



FILMPJE ENGLANDER



Acties uitgevoerd 
door medeleerlingen





Peeracties



Opkomen voor de 
gepeste







Melden aan
leerlingenbegele
ider / leerkracht



Ik zou dat liefst anoniem melden. Zo 
van: “Er wordt een leerling in mijn 
klas gepest.”



Samen met de gepeste 
melden aan 
leerlingenbegeleider/leerkrac
ht



Ik had vorig jaar een klasgenoot en 
euh, zij werd gepest als klein duimpje. 
En ze vond dat echt erg dus wij zijn 
met haar meegegaan naar de 
directrice en we hebben dat gezegd 
tegen haar en dat is echt opgelost.



Pestsituatie negeren en 
erover zwijgen



Boos zeggen tegen de 
pester om ermee te 
stoppen



De pester terugpakken



Een groffe reactie 
terugsturen naar de pester 
via sociale media



Roddelen over de pester



Sturen via sociale media 
tegen de pester dat die 
moet stoppen



• Een online pestsituatie melden bij de 
leerlingenbegeleider/leerkracht

• Tijdens de pestsituatie de gepeste weghalen

• Samen met pester en gepeste praten over de 
pestsituatie

• Eigen mening geven tijdens een klasgesprek over de 
pestsituatie

Gele peeracties



Blauwe peeracties

• De pester afleiden terwijl die aan het pesten is

• Vriendelijk vragen aan de pester om ermee te stoppen



Acties uitgevoerd door 
jongeren die gepest worden 





Zelfacties



Print-screen maken 
(bewijs verzamelen) van 
online pesten en die aan 
volwassenen geven





De pester terugpakken



Gewoon proberen niet te raken, 
gewoon hem eigenlijk laten 
verschieten. Dat hij ziet dat als dat nog 
eens gebeurt dat hij jou echt gaat 
slagen. Dat hij dat beseft, dat hij 
daarmee moet stoppen. *

* In de focusgroepen vertelden jongeren ons vooral waarom deze actie wel 
kan werken.



Boos zeggen tegen de pester 
om ermee te stoppen



Groffe reactie terugsturen 
via sociale media



Roddelen of slechte dingen zeggen 
over de pester



Grapjes maken over de 
pestsituatie



Sturen via sociale media naar de pester 
dat die moet stoppen



• Een pestsituatie op school melden bij de 
leerlingenbegeleider/leerkracht

• Medeleerlingen zoeken die aan jouw kant staan

• Iemand online blokkeren

• Weggaan uit de pestsituatie (geen contact meer hebben met 
de pester, geen contact op de speelplaats, niet meer naast 
zitten in de klas)

• Weggaan uit de pestsituatie (van klas veranderen, van 
school veranderen)

• Een online pestsituatie melden bij de 
leerlingenbegeleider/leerkracht

Gele zelfacties



Blauwe zelfacties

• De pester negeren

• Een persoon of bericht melden/rapporteren op sociale 
media

• Zeggen tegen de pester hoe je je voelt

• Vriendelijk vragen aan de pester om ermee te stoppen



ACTIES 
DIE VOLGENS JONGEREN

HET MEEST INGEZET WORDEN 
OP SCHOOL



Volwassenenacties 
die volgens jongeren het meest 
ingezet worden

Tegen heel de klas zeggen dat pesten niet oké is

Tegen de pester zeggen dat die moet stoppen

Het gedrag van de pester in het oog houden (via 
wekelijkse gesprekken, volgkaartsystemen, 
begeleidingscontracten, …)



Peeracties 
die volgens jongeren het meest 
ingezet worden

Opkomen voor de gepeste

Boos zeggen tegen de pester om ermee te 
stoppen

Een online pestsituatie melden bij de 
leerlingenbegeleider/leerkracht



Zelfacties 
die volgens jongeren het meest 
ingezet worden

Medeleerlingen zoeken die aan de kant van de 
gepeste staan

Weggaan uit de pestsituatie (geen contact meer 
hebben met de pester, geen contact op de speelplaats, 
niet meer naast gaan zitten in de klas, …)

Boos zeggen tegen de pester om ermee te stoppen



VERBANDEN 
TUSSEN VARIABELEN ?



Correlatie
ervaring met de 
actie ingeschatte succes

Ja

Nee



Correlatie
geslacht

ingeschatte succes

Jongen

Meisje



Correlatie
geslacht ingeschatte succes 
‘harde’ acties

Jongen

Meisje



Correlatie
geslacht ingesc
hatte risico

Jongen

Meisje



Correlatie
geslacht ingeschatte risico ‘harde’ 
acties

Jongen

Meisje



Correlatie
A-/B-stroom ingeschatte succes

B-stroom

A-stroom



Correlatie
A-/B-stroom ingeschatte 
risico 

B-stroom

A-stroom



Correlatie
ervaring met 

ingeschatte risico
gepest worden

Ja

Nee



Infographics
voor
leerlingen



















Infographics
voor
volwassenen
op school





























Vragen?




