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Deel 1: Een algemene brochure 

 

1. Wat is pesten/plagen 

Pesten: Pesten is het opzettelijk en herhaaldelijk kwetsen van anderen voor een langere tijd. 
Als er gepest wordt is er sprake van machtsongelijkheid, die zowel verbaal als fysiek kan 
zijn. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het “slachtoffer”, maar ook soms voor de “dader” 
op lange termijn. 

 

Plagen: Bij plagen zijn er gelijkwaardige partners, gebeurt de interactie in twee richtingen en 
is er geen bedoeling om te kwetsen. 

Soorten: Pesten kan gebeuren op verschillende manieren:  

• Verbaal 
 Verbaal pesten wil zeggen dat de “pester” onaangename dingen zegt tegen het 

“slachtoffer”. Dit kan schelden zijn, maar ook het kind bang maken met woorden. 
 

• Fysiek 
 Fysiek pesten wil zeggen dat de “pester” het “slachtoffer” gaat pijn doen of fysiek 
dingen gaat doen die het “slachtoffer” niet fijn vindt. Voorbeelden hiervan zijn slaan, 
schoppen, spuwen, enz. 
 

• Materieel 
 Materieel pesten gaat over het kapot maken, afnemen of verstoppen van de 
spullen van iemand anders. 
 

• Relationeel 
 Met relationeel pesten wordt bedoeld dat het kind wordt gekwetst doordat de 
“pester” de relaties met leeftijdsgenoten gaat manipuleren of controleren, waardoor 
het kind bijvoorbeeld wordt uitgesloten. 
 

• Cyberpesten 
 Onder cyberpesten verstaan we alle pesterijen die gebruik maken van informatie- 
en communicatietechnologieën zoals het internet, gsm, computer, om “slachtoffers” 
lastig te vallen, te bedreigen of te beledigen. 
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2. Pestrollen 
 
Er zijn 3 grote pestrollen, waaronder bij sommigen nog enkele onderverdelingen: 
 

• Pesters: “Pesters” zijn de kinderen die anderen opzettelijk kwetsen.  
Bij “pesters” kunnen we 2 onderverdelingen maken: 
 

 Meelopers: “meelopers” gaan de “pester” volgen in wat hij doet. Ze gaan 
actief mee pesten. 
 

 Aanmoedigers: “Aanmoedigers” gaan vaak mee lachen of toekijken met 
de pesterijen van de “pester”, maar gaan niet actief mee pesten. 
 

• Slachtoffers: Dit zijn diegenen die gepest worden. Onder “slachtoffers” kunnen we 
nog één andere rol plaatsen. 
 

 Verdedigers: “Verdedigers” gaan ingaan tegen de pesterijen van de 
“pester”. Ze komen op voor het “slachtoffer” en gaan deze verdedigen.  
 

• Buitenstaanders: “Buitenstaanders” gaan niet actief of passief mee doen met de 
pesterijen, maar gaan het ook niet opnemen voor het “slachtoffer”. Dit vaak uit schrik 
om ook zelf “slachtoffer” van pesten te worden. 

 
Het is heel belangrijk om de “pester” en het “slachtoffer” (en de andere benamingen) als 
rollen te zien en niet als stempels. Terwijl een stempel vaak iets permanent is, zijn rollen een 
tijdelijke toestand. Rollen en gedrag kunnen veranderen. Indien een stempel wordt gebruikt 
en het kind steeds wordt benoemd met “pester” of “slachtoffer”, bestaat de kans er in dat ze 
zich volgens deze rol gaan gedragen, net omdat ze zo genoemd worden. Daarom moet er 
gefocust worden op het gedrag en niet op het kind zelf. Niet het kind moet veranderen, wel 
het gedrag. Op die manier krijgt het kind het idee dat de situatie en zijn gedrag wel kunnen 
veranderen, zonder dat het kind er permanent op zal worden afgerekend.  
 
Pestrollen zijn ook “Dynamisch”. Dit wil zeggen dat een kind/persoon kan veranderen van de 
ene rol naar de andere. Een kind dat vroeger gepest is geweest bijvoorbeeld, kan later zelf 
beginnen pesten of omgekeerd. Een kind/persoon kan dus verschillende pestrollen 
doorlopen. 
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3. Aanpak 

Doelstellingen:  

De doelstellingen voor de aanpak van pesten kunnen worden opgesplitst in twee niveaus.  

•  Korte termijn: Bij een acuut probleem moet er worden ingezet op korte termijn. Dit wil 
zeggen dat als er zich pestsituaties voordoen op school, deze meteen aangepakt en 
gestopt moeten worden. De korte termijn doelstelling is dan een zichtbare 
vermindering van het pesten op school teweeg brengen. Dit noemt men ook de 
curatieve aanpak. 
 

•  Lange termijn: Het is belangrijk dat de school ook een lange termijn doelstelling heeft.  
Deze doelstelling is dan het pesten zo veel mogelijk voorkomen. Dit noemt men de 
preventieve aanpak. 
 

Interventies: 

Om pesten op school aan te pakken zijn er 3 grote basisinterventies, die de school kan 
invullen op hun eigen manier. De interventies verlopen in grote lijn in 3 stappen: 
sensibiliseren, signaleren en interveniëren. 

• Sensibiliseren: Betrokkenheid verhogen 
 
Sensibiliseren wil zeggen dat de betrokkenheid van alle partijen zo veel mogelijk 
verhoogd moet worden. Dit gebeurd door alle partijen goed te informeren. Hoe meer 
partijen worden geïnformeerd, hoe groter de betrokkenheid en hoe groter de 
draagkracht. De belangrijkste betrokkenen zijn leerlingen, leerkrachten, directie en 
ouders. 
 
Hoe: Het informeren kan gebeuren via een brief, klasgesprekken, themadagen, 
ouderavonden, anti-pest slogans, anti-pest affiches, … 
 

• Signaleren: Melden 
 
Ook signaleren is belangrijk. Dit wil zeggen dat pesterijen zo veel mogelijk gemeld 
moeten worden. De bedoeling is dat pestgedrag zo snel mogelijk wordt opgemerkt en 
dat het niet onbesproken voorbijgaat. Onder signaleren verstaan we ook het melden 
van een vermoeden van pesten. Belangrijk hierbij is dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid draagt omtrent signaleren. Directie, ouders, leerlingen, 
leerkrachten en ander personeel op school moeten alert zijn en pestgedrag of 
vermoeden van pestgedrag meteen melden.  
 
Er zijn ook andere voordelen aan signaleren. Door een goede communicatie wordt 
duidelijk dat pesten ernstig wordt genomen. Voor “pesters” kan dit een 
waarschuwingsmiddel zijn, waardoor het pesten verminderd. Voor kinderen die 
gepest worden kan dit net een duwtje in de rug zijn om te praten over het pesten met 
ouders, leerkrachten of vertrouwenspersoon. Er wordt een boodschap gegeven dat 
het “oké is” om te praten over pesten. 
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Hoe: Om dit goed te kunnen uitvoeren moet er een meldpunt zijn voor pestgedrag. 
Dit kan één persoon zijn voor de hele school (bv. directie), maar het kan ook dat er 
een vertrouwenspersoon per graad, studiejaar of klas wordt aangeduid (bv. 
leerkracht). Het is van belang dat er duidelijk naar alle partijen toe wordt 
gecommuniceerd over waar ze terecht kunnen met hun melding. Naar de ouders, 
leerkrachten en personeel toe kan dit gecommuniceerd worden via een brief of een 
infomoment. Voor leerlingen is een klasgesprek een goed communicatiemiddel. 
 

• Interveniëren: Voorkomen of ingrijpen 
 
Interveniëren gaat over het voorkomen van of ingrijpen bij pesten. Belangrijk daarbij 
is dat iedereen dezelfde methode hanteert. Het voorkomen gaat over een beleid op 
lange termijn en het ingrijpen over een beleid op korte termijn. 
 
Hoe: Een beleid uitschrijven en zorgen dat dit beleid door heel de school wordt 
doorgetrokken. 
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Deel 2: Aanpak van de school 

Op de A-HA!school zijn er al heel wat maatregelen genomen omtrent pesten. Deze worden 
hieronder opgelijst. Er is een opdeling gemaakt tussen sensibiliseren, signaleren en 
interveniëren. Zo wordt de structuur van het basisbeleid, beschreven in de algemene 
brochure, gevolgd. 

4. Maatregelen op school 

Sensibiliseren: 

• Sociogrammen: 
 
Minstens één maal per schooljaar wordt in elke klas een sociogram afgenomen. Elk 
leerling van de lagere school wordt daarbij bevraagd. De afname gebeurt individueel 
via Schoolonline. Elke leerling beoordeelt de relaties met zijn klasgenoten.  Groen wil 
zeggen dat ze graag met deze persoon samen spelen of werken. Wit is neutraal. Dit 
wil zeggen dat ze niet zo vaak met de persoon spelen of werken.  Rood wil zeggen 
dat ze niet graag met die persoon samen spelen of werken.  
 
Nadien worden de resultaten in kaart gebracht door Schoolonline. Zo krijgen de 
leerkrachten een duidelijk overzicht van de sociale relaties binnen de klasgroep. 
Opvallende resultaten worden indien nodig gemeld aan de betrokken ouders.  
 

• Anti-pestweek: 
 
Tijdens de anti-pestweek wordt de aandacht rond pesten verhoogd. Tijdens de 
weekopening op maandagochtend wordt de anti-pestweek aangekondigd. Doorheen 
de week worden er in de klas enkele activiteiten rond sociale vaardigheden 
uitgevoerd.  

Signaleren: 

• Brievenbus: 
 
De zorgbrievenbus bevindt zich in de inkomhal naast het secretariaat. Bij de 
brievenbus hangen formulieren die de leerlingen kunnen invullen als het sociaal-
emotioneel moeilijk loopt. Soms durven leerlingen iets niet te vertellen. Het 
opschrijven van hun gedachten en gevoelens kan  drempelverlagend werken. Op het 
formulier vullen de leerlingen eerste enkele algemene gegevens in: naam, klas, 
datum.  Vervolgens wordt er aan hen gevraagd om aan te duiden hoe ze zich op 
school voelen en wat ze graag willen vertellen. De zorgcoördinator of de directie 
kijken de brievenbus regelmatig na. De inhoud van het geposte formulier wordt eerst 
met de betrokken leerling besproken tijdens een individueel gesprek. Er wordt samen 
naar mogelijke oplossingen gezocht. Na een conflict op de speelplaats wordt er een 
herstelgesprek gevoerd met de betrokken leerlingen. Bv. Het verfrommelen van een 
blad papier en het nadien weer glad proberen te strijken kan leerlingen helpen inzien 
dat de kreuken (kwetsuren) blijven. Indien nodig neemt de directie contact op met de 
ouders om de inhoud van het gesprek terug te koppelen.  
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• Leraar als vertrouwenspersoon: 

 
De leerlingen kunnen altijd bij de leraar terecht als er een probleem is. De leraar heeft 
naast zijn rol als didacticus ook een rol als vertrouwenspersoon voor de kinderen. 
 

• Melding aan alle leerkrachten: 
 
Indien er sprake is van een pestproblematiek, wordt dit gemeld op een vergadering 
waar alle leerkrachten aanwezig zijn. Doordat iedereen op de hoogte is kan er veel 
sneller worden ingegrepen, omdat elke leerkracht een extra oogje in het zeil zal 
houden voor de betrokken leerlingen. Ook weten ze beter hoe ze op de situatie 
moeten inspelen, doordat ze geïnformeerd zijn en weten wat er reeds ondernomen is. 

Interveniëren: 

• No blame aanpak: 
 
Op de school wordt de no blame aanpak gehanteerd. Dit wil zeggen dat er een 
probleemoplossende benadering wordt gekozen in plaats van een beschuldigende en 
straffende benadering. Het idee hier achter is dat er wordt ingespeeld op de empathie 
van de “pester” zodat deze zal beseffen wat de gepeste doormaakt. Een gesprekje, 
geleid door een volwassene (klasleraar, zorgcoördinator, directie, …) is hiervoor de 
ideale manier. De pesterijen en gevoelens worden besproken, zodat het besef van de 
impact van het pestgedrag zal vergroten. 
 

• EQ-babbelspel: 
 
Indien er gemerkt wordt dat een leerling het sociaal emotioneel moeilijk heeft, kan er 
geopteerd worden om het EQ-babbelspel te spelen. Dit is een spel met als basis 6 
rubrieken: empathie, communicatie, stress/zelfbeheersing, zelfbeeld, omgaan met 
emoties en omgaan met anderen. Het spel kan gespeeld worden met 2 tot 8 spelers, 
naargelang de situatie. Tijdens het spel worden verschillende kaartjes getrokken met 
vragen of opdrachten binnen deze rubrieken. De begeleider, meestal juf Ellen, zal 
dan inspelen op de actuele situatie. 
 

• Wat vind ik van mijn school? 
 
De boekjes over “Wat vind ik van mijn school?” (enquête CEGO) kunnen worden 
ingevuld door de leerlingen. Als er gemerkt of gemeld wordt dat een leerling zich niet 
zo goed voelt op school, kan de leerling zo’n boekje invullen. Het welbevinden, de 
betrokkenheid en de competenties worden bevraagd. Zo krijgen we een algemeen 
beeld van het welbevinden van het kind op school. Daarna wordt het boekje met de 
leerling besproken en wordt er gekeken wat de school kan doen aan de zorgen van 
het kind. 
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