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1. Vooraf 
 

In deze Spelregels voor Respect vindt u en jij alles wat we op school doen om het hier zo 

veilig mogelijk te maken. De spelregels helpen iedereen goed samen te werken: ons 

schoolteam, u als ouders, jij als leerling. In de Spelregels voor Respect staat wat we doen 

als we zien dat iemand pest of gepest wordt. Ook staat hier wat we doen en welke 

activiteiten we houden om pesten te voorkomen. Alles valt of staat bij het zien en/of melden 

van pestgedrag. Dus geef het altijd aan ons door als u of jij vermoedt dat iemand pest. 

 

Wat we precies doen rondom pesten, dat kan veranderen; hiervoor bespreken we de 

spelregels elk jaar weer. Ook passen we ze eventueel aan. Want de school en wereld om 

ons heen veranderen ook steeds. Net als de manier waarop we vol respect met elkaar 

omgaan en de manier waarop mensen pesten.  

 

Voor deze Spelregels voor Respect gebruikten we respectprotocollen uit het voortgezet 

onderwijs, www.schoolenveiligheid.nl en adviezen van de VO-raad (de vereniging van 

scholen in het voortgezet onderwijs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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2. Pesten 
 

Wat is pesten? 

We spreken van pestgedrag als iemand dezelfde leerling steeds weer bedreigt en bang 

maakt. Pesten zien we als een vorm van geweld en dat vinden we veel te ver gaan 

(grensoverschrijdend) en heel gevaarlijk. 

 

Waar komt pesten vandaan? 

Er bestaan allerlei ideeën over waarom mensen zo met elkaar omgaan. Eén idee is dat 

geweld niet te voorkomen is. En dat je hooguit kunt zorgen dat mensen hier een weg in 

vinden waar we mee kunnen leven. Een ander idee: geweld komt als mensen ontevreden 

zijn. Dit kun je voorkomen door het volgende:  

1. het ontevreden gevoel weghalen 

2. de omgeving waar men boos in wordt, veranderen 

3. mensen laten terugkijken op hun eigen gedrag 

 

Iedereen heeft ermee te maken als er in een omgeving wordt gepest. Gebeurt het pesten in 

de klas? Dan kunnen alle leerlingen slachtoffer worden. Daarom vinden we dat iedereen 

pestgedrag serieus moet nemen. 

 

Wat maakt pesten voorkomen zo lastig? 

Veel pestgedrag zien we niet. Het gebeurt stiekem. Daardoor kunnen we hier moeilijker wat 

aan doen. En zelfs als iemand het pestgedrag ziet, weten leerkrachten en anderen niet altijd 

wat te doen. 

 

Wat doen we tegen pesten? (informatie voor leerlingen) 

We vinden dat we wel iets moeten doen tegen pesten. Docenten en onderwijsondersteunend 

personeel, samen met u als ouders en jij als leerling. Als leerling mag je weten dat je hulp 

krijgt van volwassenen in de school als je hierom durft te vragen. Wij als volwassenen 

hebben oog voor jou als je aan de bel trekt. We laten zien dat we willen weten en horen wat 

je te vertellen hebt.  

Om dit te laten zien, houden mentoren groepsgesprekken. Ook letten ze op de sfeer in de 

groep en op hoe jij je in groep redt. Ze maken afspraken met de klas en zorgen ervoor dat jij 

en de anderen je aan deze afspraken houden. 
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Hoe wordt er gepest? 

 Pesten met woorden: beledigen, belachelijk maken, dreigen, schelden en bijnamen 

roepen, gemene berichten op social media zetten (zie ook hoofdstuk 6). 

 Pesten door aan te raken: trekken aan kleren, duwen en sjorren, schoppen en 

slaan, krabben en aan haren trekken, wapens gebruiken. 

 Pesten door te achtervolgen: opjagen en achterna lopen, in de val laten lopen, 

klemzetten of -rijden, opsluiten. 

 Pesten door buiten te sluiten: doodzwijgen en negeren, niet uitnodigen voor 

feestjes, niet laten meedoen bij groepsopdrachten. 

 Pesten door te stelen en te vernielen: afpakken van kleren, schooltas, 

schoolspullen, kliederen op boeken, banden lek prikken, fiets beschadigen. 

 Pesten door chantage: dwingen om geld of spullen af te geven, dwingen iets voor 

de pestende leerling(en) te doen. 

 

Waarom wordt een leerling gepest? (voor leerlingen) 

Soms heb je meer kans dan anderen dat iemand je pest. Dat kan komen doordat je andere 

dingen doet. Of iets anders hebt dan je leeftijdgenoten. Bijvoorbeeld: 

 je ziet er anders uit (je trekt bijvoorbeeld andere kleren aan) 

 je doet andere dingen (bijvoorbeeld een andere sport)  

 je hebt een ander gevoel (je houdt van iemand van jouw geslacht) 

 je praat anders 

 je bent beter of slechter in bepaalde vakken 

Bovendien gaan mensen je pas pesten als ze de kans krijgen een slachtoffer te pakken te 

nemen. Dus op onveilige momenten.  

 

Word jij gepest? Grote kans dat je er thuis niet over praat. De reden(en)? Bijvoorbeeld:  

• omdat je je schaamt 

• omdat je bang bent dat je ouders met ons of de pester gaan praten en dat het pesten 

zo nog erger wordt 

• omdat je denkt dat er geen oplossing voor je probleem is 

• omdat je denkt dat je niet mag klikken 
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Hoe herkennen we soms dat een kind wordt gepest  

Kind wil bijvoorbeeld niet 

meer: 

• naar school 

• zijn verjaardag vieren 

• buitenspelen 

• naar een bepaalde club of 

vereniging 

• bepaalde kleren dragen 

• slapen (of wordt vaak 

wakker) 

• alleen ‘n boodschap doen 

• kinderen mee naar huis 

nemen 

 

Kind heeft 

gezondheidsproblemen: 

• vaak hoofdpijn of buikpijn 

• blauwe plekken op 

vreemde plaatsen 

• zelfgemaakte wonden (om 

niet naar school te hoeven) 

Andere opvallende dingen, 

bijvoorbeeld kind: 

• vertelt niet meer over 

school 

• heeft slechtere resultaten 

op school 

• wordt niet meer bij andere 

kinderen gevraagd 

• is vaak spullen kwijt  

• heeft vaak kapotte spullen 

• is verdrietig of (snel) boos 

• plast in bed, heeft 

nachtmerries 

 

Wie is die pester? 

Pesters zijn vaak de sterkeren in een groep. Zij zijn of lijken populair, maar zijn dat 

uiteindelijk niet. Ze dwingen af dat ze populair zijn door stoer te doen, alsof niemand hen wat 

kan maken. Van binnen zijn ze vaak onzeker. Ook proberen ze zichzelf groter te maken door 

een ander kleiner te maken.  

 

Pesters krijgen vaak andere kinderen mee. Hoe dat komt? Wie meedoet, loopt zelf de minste 

kans om slachtoffer te worden. Meestal voelen pesters zich niet schuldig, want het 

slachtoffer vraagt er in hun ogen om dat het gepest wordt. 

 

Redenen om een pester te worden 

Soms spelen er zwaardere redenen voor iemand om te gaan pesten. Zoals: 

• problemen thuis 

• vaak het gevoel dat niemand hem ziet (‘ik besta niet’) 

• rol moeten spelen die niet past 

• strijd om de macht in de klas die steeds doorgaat 

• sfeer op school die niet eerlijk is (een docent laat steeds op een vervelende manier 

zien dat hij de baas is. Dit soort spanningen reageert de pester soms op een 

zondebok af) 
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• gevoel dom te zijn/weinig te kunnen (slechte cijfers of laag niveau) 

• weinig gevoel voor zichzelf te zorgen en verantwoordelijk te zijn 

 

Meelopers en andere leerlingen 

Meelopers zijn leerlingen die af en toe meepesten. Dit gebeurt meestal uit angst om zelf 

slachtoffer te worden. Soms komt het, omdat ze het stoere gedrag wel interessant vinden en 

willen meeliften op de populariteit van de pester. Of ze zijn bang vrienden of vriendinnen te 

verliezen. De meeste leerlingen bemoeien zich niet met het pesten. Ze voelen zich wel vaak 

schuldig dat ze niet opkomen voor het slachtoffer of geen hulp inschakelen. 

 

Digitaal pesten (cyberpesten), een bijzondere vorm van pesten 

Wat is cyberpesten? 

Pest of misbruikt iemand een ander via social media? Dat noemen we cyberpesten of 

digitaal pesten. Met een mobiele telefoon zitten veel jongeren de hele dag online zonder dat 

een volwassene meekijkt. En dat maakt digitaal pesten volop mogelijk.  

Op school of op straat houden leerlingen zich meer in. Online is het makkelijker om niet 

eerlijk te zijn. Of om je niet goed te gedragen. Bovendien kun je je daar verschuilen achter 

een nepnaam en zien veel meer mensen het pesten. Cyberpesten kan dus nog veel erger 

zijn dan pesten op school of op straat. 

Hoe werkt dat, digitaal pesten? 

 pest-berichten (schelden, beschuldigen, roddelen, beledigen) 

 stalking: iemand steeds lastigvallen met haatberichten of dreigen met geweld 

 foto- of filmbeelden sturen die iemand niet wil, bijvoorbeeld van geweld of (kinder)porno 

 vreemde mensen die contact opnemen 

 foto’s (zoals blootfoto’s) die mensen bewaren en online zetten of dreigen dat te doen 

 hacken: informatie stelen, wachtwoorden veranderen, pest-berichten sturen op naam 

van een ander  

Stappenplan na melding cyberpesten (voor docenten) 

1. Bewaar de berichten  

2. Blokkeer de afzender  

Leg de leerling eventueel uit hoe hij dat doet 

3. Probeer de dader te vinden 

Vraag de ICT-ondersteuner hulp  

4. Neem contact op met de ouders van de gepeste leerling  

Vertel wat zij thuis kunnen doen tegen dit pesten 
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5. Stuur de ouders eventueel door  

 onderwijsinformatielijn: tel. 0800-5010 

 vertrouwensinspectie: tel. 0900-11131113: 

 Bureau Slachtofferhulp: tel: 0900-0101, www.slachtofferhulp.nl 

6. Adviseer aangifte bij de politie  

Doe dit als het pesten doorgaat, als het om stalken gaat of als de leerling schade heeft 

(aan lichaam of spullen). 

 

Pesten aanpakken  

Pesten vinden we niet goed. Daar willen we er als school dus duidelijk en krachtig iets tegen 

doen. De grote vraag? Hoe doen we dat het beste? En vooral: hoe doen we dat als téam 

het beste? Dat staat in de volgende hoofdstukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slachtofferhulp.nl/
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3. Spelregels voor Respect 
 

Deze Spelregels voor Respect zijn het bewijs dat we als C.T. Stork College pestgedrag op 

school niet goedvinden. En dat we pesten op een afgesproken manier aanpakken. 

 

Uitgangspunten voor de spelregels 

Deze spelregels werken alleen bij het volgende: 

1. Iedereen ziet pesten als een probleem: van leerkrachten en andere medewerkers tot 

ouders en leerlingen. 

2. Als school doen we ons best voor een veilige sfeer - gericht op groei/opvoeding - en 

vinden we pesten niet goed. 

3. Docenten en medewerkers letten op of iemand pest of gepest wordt. Zij verzetten zich 

duidelijk tegen het pesten.  

4. Wij houden lessen of andere activiteiten die pesten helpen voorkomen. 

 

5 afspraken 

1. Wij zijn verantwoordelijk voor: 

• genoeg informatie voor de directie, mentoren en docenten over pesten in het algemeen 

en de aanpak ervan. 

2. Wij geven steun aan de jongere die gepest wordt, door: 

• het probleem serieus nemen 

• uitzoeken wat er precies gebeurde 

• overleggen over mogelijke oplossingen 

• hulp geven door de mentor en ondersteuningscoördinator 

3. Wij geven steun aan de pester, door: 

• pester zijn gedrag laten zien, plus de gevolgen hiervan voor hem 

• oorzaken achter het pestgedrag proberen te ontdekken 

• pester vertellen dat die zich niet inleeft en dat dat te zien is aan wat hij doet 

• hulp bieden door de mentor en ondersteuningscoördinator 

4. Wij halen de middengroep bij het probleem, door: 

 mentor bespreekt het pesten met de klas 

 mentor noemt de rol van alle leerlingen in het pesten 

 klas en mentor spreken over mogelijke oplossingen en wat de klas kan doen  

 mentor komt hier in de toekomst op terug 
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5. Wij geven steun aan de ouders, door: 

• ouders serieus nemen die zich zorgen maken over pesten 

• samenwerken met de ouders om het pesten aan te pakken 

• advies geven hoe ze kunnen omgaan met hun gepeste of 

pestende kind 

• de ouders waar nodig doorsturen naar hulpverleners 

 

De ouders van leerlingen die gepest worden, vinden het soms moeilijk dat hun kind aan 

zichzelf zou moeten werken; hun kind wordt gepest en dat moet gewoon stoppen, is het 

idee. Dat klopt, het pesten moet stoppen. Toch wil een gepest kind zich niet alleen veilig 

voelen op school, het wil er ook bij horen. En zich prettig en zelfverzekerder voelen. Daar 

kan begeleiding of een training (zoals werken aan je zelfbeeld/sociaal-emotionele training) bij 

helpen.  
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4. Zo helpen we pesten voorkomen 
 

De mentor heeft 1 of meer mentorlessen per week: lessen over onder meer 

afspraken/regels, hoe het werkt in een groep (groepsdynamiek), veiligheid, omgaan met 

elkaar (sociale vaardigheden) en mediawijsheid. Hieronder leest u er meer over. 

 

 Afspraken, veiligheid en hoe het werkt in een groep 

Elke mentor bespreekt aan het begin van het schooljaar de algemene afspraken en regels in 

de klas. In de klas, duidelijk te zien, hangt een bord met 6 plaatjes met de basisregels. De 

mentor praat over plagen en pesten en het verschil hiertussen. Verder bespreekt hij in zijn 

mentorlessen deze Spelregels voor Respect. Ook zegt hij duidelijk dat leerlingen pesten 

altijd moeten doorgeven. En dat dit niet klikken is, maar hulp geven of vragen. De leerlingen 

zetten aan het eind van deze les(sen) hun handtekening onder een aantal samen bedachte 

afspraken: het respectcontract (zie voorbeeld in hoofdstuk 7, bijlage 1). 

Ook in de klassen hebben we het over respect/pesten.  

 

Als een mentor of docent dat nodig vindt, praat hij in een groep uitgebreid en duidelijk over 

respect/pestgedrag. Hierbij noemt hij de rol van de pester, het slachtoffer, de meelopers (de 

leerlingen die de pester ondersteunen in zijn gedrag) en de stille getuigen (de leerlingen die 

het zien gebeuren en er niets mee doen) 

 

 Omgaan met elkaar 

In de mentorlessen geven onze docenten aandacht aan de manier van omgaan met elkaar 

(sociale vaardigheden). Dat doen ze voor klas 1 en 2 met de methode ‘Tumult’. En voor de 

schakelklas via de methode ‘Leefstijl’. 

 

 Mediawijsheid 

In de mentorlessen geven onze docenten aandacht aan mediawijsheid. De coach 

Mediawijsheid coördineert dit. Ook houden we voor ouders een informatieavond. Doel? 

Onder andere digitaal pesten tegengaan (zie hoofdstuk 6). 

 

 Week tegen pesten 

Elk jaar geven we extra aandacht aan het thema respect tijdens ‘de week tegen pesten’ 

(www.weektegenpesten.com).  

 

 

  

http://www.weektegenpesten.com/
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5. Stappenplan na pestmelding 
 

Stap 1: Mentor in actie 

1. Als pesten in of om de klas gebeurt, praat de mentor eerst met de gepeste leerling en 

later met de pester apart. Een hulpmiddel voor deze gesprekken staat in hoofdstuk 7, 

bijlage 2 en 3. Daarna organiseert de mentor een gesprek tussen beide leerlingen en 

probeert hij of ze samen goede afspraken kunnen maken. 

2. Herhaalt het pesten zich? Dan praat de mentor direct over wat er nu verder gaat 

gebeuren: het vervolgtraject (Stap 2). 

3. De mentor praat met de klas. Dit helpt allereerst met herstellen van de groepssfeer. 

Daarnaast vertelt hij in dit gesprek dat elke leerling en ieder lid van een groep een 

verantwoordelijkheid heeft rondom het pesten. 

4. Herhaalt het probleem zich? Dan geeft de mentor het gedrag aan de zorgcoördinator 

door. De mentor overhandigt de ondersteuningscoördinator alle gegevens. Ook zet de 

mentor alle gebeurtenissen en afspraken in het leerlingvolgsysteem SOM.  

 

Stap 2: Ondersteuningscoördinator in actie 

Gaat het pesten door? Of gaat dit verder dan in en om de klas? Dan neemt de 

ondersteuningscoördinator het van de mentor over. 

Dit doet hij dan:  

1. waar nodig gesprek houden met gepeste leerling en pester apart of samen  

2. kijken of gepeste leerling in contact met anderen iets doet wat hem makkelijk slachtoffer 

maakt voor pesters 

3. beslissen of de pester en/of gepeste leerling extra hulp nodig hebben 

4. waar nodig (vrijwillige) hulp aanraden voor pester en gepeste leerling 

Het vervolg 

Gaat de pester door? Of begint hij opnieuw? Dan doet de ondersteuningscoördinator het 

volgende: 

5. alle ouders bijpraten die ermee te maken hebben, vragen om met hun kind te praten en 

vertellen wat er nu gaat gebeuren  

6. met de ouders van de gepeste en de pester praten over mogelijkheden voor hulp 

7. in SOM zetten wat er besproken is en aan mentor doorgeven 
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De ondersteuningscoördinator heeft in contact met de pester 3 doelen: 

 gedrag laten zien (confronteren, zie hoofdstuk 7, bijlage 3) 

 eventuele oorzaken van pesten in beeld krijgen 

 duidelijk vertellen wat er gebeurt als het pesten doorgaat (vervolgtraject) 

 

Los van deze stappen doet de ondersteuningscoördinator waar nodig het volgende: 

1. mentoren hulp geven bij alle stappen rondom het pesten 

2. meehelpen in de mentorlessen 

3. jeugdagent erbij halen 

4. Spelregels voor Respect bijhouden, elk jaar bespreken en aanpassen  

 

Stap 3: Taakopdracht 

Als de ondersteuningscoördinator dat nodig vindt, legt hij de pester straf op: een extra 

opdracht. Zo moet de leerling (in eigen tijd) misschien een boek lezen over pesten. Ook moet 

de pester hiervan eventueel een samenvatting maken en/of een spreekbeurt houden over 

pesten. 

 

Stap 4: Naar huis sturen (schorsen) 

De schoolleiding mag beslissen om de pestende leerling een tijdje naar huis te sturen 

(schorsen). 

 

Stap 5: Uitschrijven  

Gaat de pestende leerling ondanks alle moeite en stappen koppig door met pesten? Dan 

hebben we geen mogelijkheden meer om dit te veranderen. We kunnen en willen dan niet 

meer verantwoordelijk zijn voor hoe (on)veilig het voor de andere leerlingen is. Daarom 

kunnen we de pestende leerling dan alleen nog maar uitschrijven van onze school.  

 

Dit doen de vakdocenten tussendoor 

De vakdocenten letten vooral goed op. Zien zij iemand pesten? Of vermoeden ze pesten? 

Dan reageren zij hierop, vragen ze om hulp en zorgen ze dat er een gesprek volgt.  
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6. Bijlagen 
 

Bijlage 1: Voorbeeld van respectcontract klas 
 

Contract ‘Veilig in school’ 

Ik vind dat iedereen zich veilig moet voelen in school. 

Daarom houd ik mij aan de volgende afspraken: 

1. We hebben respect voor elkaar: iedereen kan zichzelf zijn. 

2. We blijven van elkaar af. 

3. We blijven van elkaars spullen af. 

4. We schelden niet. 

5. We sluiten niemand buiten. 

6. We lossen ruzies op door met elkaar te praten. 

7. Als we vertellen dat iemand gepest wordt, is dat geen klikken. 

8. We laten het duidelijk merken als we iets niet willen. 

9. Als iemand laat merken dat hij iets niet wil, stoppen we.  

 

Deze afspraken gelden ook voor social media! 
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Bijlage 2: Gesprek met gepeste leerling (voor medewerkers) 
 

Feiten 

 Klopt het dat je gepest wordt? - (h)erkenning van het probleem 

 Door wie word 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 mensen 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? 

 

Aanpak 

Bespreek samen met de leerling wat hij kan doen tegen het pesten. En bekijk waar de 

leerling aan wil werken om de situatie te verbeteren. Let daarbij op het volgende: 

 Hoe maakt de leerling contact met anderen? 

 Welke lichaamstaal speelt een rol? 

 Hoe gaat de leerling om met zijn gevoel en hoe laat hij dat anderen merken? 

 Kan de leerling van zichzelf het nodige doen om weerbaarder te zijn als de pester iets 

doet? 

 

Gepeste jongeren denken vaak dat er iets mis is met ze. Daardoor vinden ze opkomen voor 

zichzelf moeilijk. Ergens is er iets in henzelf dat de pester gelijk geeft. Praat hierover, want 

niemand kan een ander klein maken zonder dat hij dat wil.  
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Bijlage 3: Gesprek met pestende leerling (voor medewerkers) 
 

Er zijn 3 doelen voor het gesprek met een pester: 

1. gedrag laten zien (confronteren) plus wat dit doet met de gepeste leerling 

2. eventuele oorzaken van pesten in beeld krijgen 

3. duidelijk vertellen wat er gebeurt als het pesten doorgaat (vervolgtraject) 

 

Hieronder vind je uitleg bij de drie genoemde punten. 

 

1. Gedrag laten zien  

Iemand zijn gedrag laten zien (confronteren) en kritiek geven is niet hetzelfde. Zo werkt 

confronteren: 

 Richt je op het probleem en het gedrag dat je ziet 

Zodra we uitleg (interpretatie) gaan geven aan gedrag, wordt ons contact gericht op 

de persoon.  

Bijvoorbeeld: ‘Je hebt cola in de tas van Piet laten lopen. Dat doe je zeker omdat je 

graag de lolligste bent!’  

Zodra we dus zo’n uitleg gaan geven, reageren we een boos gevoel af op die 

persoon. Dat is het moment dat confronteren stopt en de kritiek begint. 

 Richt je op het goed houden van het contact (relatiegericht) 

Je praat heel duidelijk over de inhoud, over wat je wilt en niet wilt, met de bedoeling 

de relatie met de ander goed te houden.  

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 immers contact houden met de jongere. Kritiek voelt voor hem dan als een 

beschuldiging, een afwijzing. Eigenlijk zeg je daarmee dat de pester een waardeloos 

mens is. 

 Blijf bij het onderwerp  

Je noemt de situatie waar het over gaat en voorkomt gebruik van woorden als ‘altijd’, 

‘vaak’ en ‘meestal’. Kritiek wordt vaak algemeen, dus niet meer speciaal over het 

probleem. 

 Richt je op verandering 

Je noemt feiten. Daarna bekijk je hoe het anders kan. 
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2. Eventuele oorzaken in beeld krijgen 

Nadat je het probleem noemde, praat je verder over het waarom van het gedrag van de 

pester. Stel vragen als: 

 Hoe komt het dat je dit gedrag nodig hebt?  

 Wat levert het jou op?  

 Wat reageer je af op die ander?  

 enzovoort 

 

Laat merken dat de pester door dit gedrag laat zien dat hij zich niet inleeft in de gepeste 

leerling. Vraag de pester: ‘Wat ga je daaraan doen?’ 

 

3. Duidelijk vertellen wat er gebeurt als het pesten doorgaat (vervolgtraject) 

Het pestgedrag moet stoppen. Vertel dus welke stappen volgen, als het pestgedrag niet 

stopt (zie hoofdstuk 5). 
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Bijlage 4: Tips voor leerlingen 
 

Zo help je digitaal pesten en misbruik voorkomen (gedrag) 

 Bedenk: niet alles wat je op internet ziet, is waar. 

 Heb je een vervelend gevoel over iets wat je zag of meemaakte? Vertrouw op je 

gevoel en vertel erover aan iemand die je vertrouwt. 

 Hou het netjes en reageer zelf met respect op anderen; scheld niet terug. 

 Denk na als je je webcam gebruikt. Mensen kunnen jouw beelden opslaan en 

gebruiken om aan anderen te laten zien of anders te gebruiken dan jij wilt. 

 Verstuur zelf geen flauwe grappen, dreigmail of haatmail. 

 

Zo help je digitaal pesten en misbruik voorkomen (acties) 

 Gebruik een apart hotmailadres als je je aanmeldt bij websites. Kies een 

mailadres dat je eigen voor- en achternaam niet helemaal laat zien. 

 Gebruik altijd een bijnaam als chat. 

 Hou je wachtwoorden geheim en maak ze niet makkelijk te raden. Komen mensen  

wel binnen met je wachtwoord? Neem contact op met de beheerder van de site. 

 Ga weg uit de chatroom als er iets vervelends gebeurt. 

 Verwijder onbekende mensen uit je contactlijst. 

 Bel of mail niet zomaar met mensen die je alleen van internet kent. En spreek niet 

met ze af zonder dat je ouders dit weten. 

 Ken je mensen alleen van chatten? Geef dan geen informatie over jezelf. Zeker 

geen foto’s van jezelf. Zo’n foto kopiëren ze makkelijk of plaatsen ze op een andere 

website. Daar blijft die jarenlang te vinden. Mensen kunnen foto’s ook bewerken. 

 

Dit doe je als cyberpesten en misbruik meemaakt 

 Neem het niet persoonlijk als dit pesten komt van mensen die je niet kent. Onthou: 

omdat ze niet bekend zijn op internet, schelden mensen makkelijker. 

 Reageer niet op digitale pesterijen. Verwijder de berichten als dat kan. 

 Reageer niet. Vaak gaan pesters dan op zoek naar iemand anders om te pesten. 

 Blokkeer de afzender.  

 Bewaar de bewijzen. Maak een print of sla ze op.  

 Ga naar je mentor op school. Deze helpt je verder met stoppen van het pestgedrag. 

 Bij stalken: doe aangifte bij de politie. Stalken is strafbaar.  

 

 



 

 20 
 

Bijlage 5: Tips voor ouders 
 

Ouders van gepeste kinderen 

 Hou contact met uw kind; blijf praten. 

 Pesten op school: praat er direct over met de mentor. 

 Pesten op straat: probeer contact te maken met de ouders van de pester(s) en praat 

over het probleem. 

 Geef schouderklopjes of complimenten. Laat uw kind zo meer respect voor zichzelf 

krijgen of het respect terugkrijgen. Laat uw kind merken dat het pesten eens stopt. 

 

Ouders van pester 
 Neem het probleem van uw kind serieus. 

 Raak niet in paniek: elk kind kan pester worden. 

 Probeer de mogelijke reden van het pesten te ontdekken. 

 Maak uw kind gevoelig voor wat het bij anderen veroorzaakt. 

 Zeg het uw kind als het iets doet wat u niet wilt. Noem óók goede dingen die het doet. 

 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat. 

 

Alle andere ouders 

 Neem ouders van het gepeste kind serieus. 

 Moedig uw kind aan op een goede manier met andere kinderen om te gaan. 

 Zeg het uw kind als het iets doet wat u niet wilt. Noem óók goede dingen die het doet. 

 Geef zelf het goede voorbeeld.  

 Leer uw kind voor zichzelf op te komen. 

 Leer uw kind voor anderen op te komen. 
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Bijlage 6: Links voor adressen bij cyberpesten 
 

Algemene zoekpagina’s 

 www.pesten.startkabel.nl  

 www.pesten.startpagina.nl 

 

Pesten (algemeen) 

 www.pestweb.nl  

Informatie, advies en tips over pesten voor kinderen, jongeren, ouders en 

leerkrachten 

 www.pesten.net  

Voor en door slachtoffers. Opgericht door psycholoog en bekende ‘pest-bestrijder’ 

Bob van der Meer 

 www.meldknop.nl  

 

Cyberpesten / veilig internetgebruik / veilige school 

 www.veiliginternetten.nl  

Informatie van Ministerie van Economische zaken over veilig internetgebruik 

 www.schoolenveiligheid.nl  

Stichting School en Veiligheid deelt informatie en kennis over schoolveiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pesten.startkabel.nl/
http://www.pesten.startpagina.nl/
http://www.pestweb.nl/
http://www.pesten.net/
http://www.meldknop.nl/
http://www.veiliginternetten.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
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Bijlage 7: Films over pesten  
 

Bluebird (2005)  

Bluebird vertelt het verhaal van brugklasser Merel. Zij wordt  van de ene op de andere dag 

het slachtoffer van pestende medeleerlingen. Het meisje verandert van een vrolijke tiener in 

een kind dat zich terugtrekt in haar eigen wereld.  

 

Bridge to Terabithia (2007)  

'Bridge to Terabithia' is een bioscoopfilm over pesten, vriendschap, familie en de kracht van 

de verbeelding. Jess is een buitenbeentje op school en binnen zijn eigen gezin. Leslie is het 

nieuwe, opvallende meisje op school. De twee worden al snel de beste vrienden die samen 

alle pestkoppen aankunnen.  

 

Bully (2013)  

Documentaire. Iedereen heeft te maken gehad met pesten. In Bully volgen we een aantal 

kinderen op school om alle kanten van het pesten te zien. 

 

Spijt! (2013)  

Verfilming van het boek van Carry Slee met dezelfde titel over een jongen die wordt gepest 

in de klas. 

 


