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Pestprotocol van de NSV 2 
 

1. Doel van het pestprotocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen en vertrouwen krijgen, 

zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken te maken kunnen 

kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar hierop 

aanspreken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen 

in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 

2. Belang van ons pestprotocol 

Ons pestprotocol geeft onze kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers duidelijkheid over 

hoe gehandeld wordt wanneer er sprake is van pesten op de NSV2. Door het protocol te 

volgen ontstaat een samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten 

en ouders. Deze vorm van samenwerken noemen we de Vijfsporenaanpak. Deze aanpak 

wordt bij punt 7 uitgelegd.  

3. Definitie van Pesten 

Definitie van pesten: Een kind wordt gepest wanneer het herhaaldelijk last heeft van 

negatieve acties van een ander op fysiek, verbaal, psychologisch, direct, via internet of 

mobiel, die op hem of haar zijn gericht, en waarbij de macht ongelijk is verdeeld. Pesten 

gebeurt per definitie achter de rug van degene die kan ingrijpen, zoals ouders of 

leerkrachten.  

Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag? Het is 

belangrijk om het verschil duidelijk te hebben, voor kinderen, ouders en leerkrachten. Het 

meest eenvoudig onderscheid is dit: Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Plagen 

zie je vaak bij mensen die elkaar wel mogen. Men neemt elkaar in de maling, zonder dat er 

een dreigende situatie ontstaat. Een beetje plagen kan zelfs de sfeer verbeteren. Pesten 

gebeurt achter de rug van leerkrachten en ouders. Bij pesten is er een duidelijk slachtoffer en 

een dader. De dader heeft de intentie om het slachtoffer te beschadigen. Pesten gebeurt 

meestal niet openbaar. Daarom is het vaak moeilijk te constateren en merk je het pas als het 

al een tijdje aan de gang is. 

4. Wat doet de NSV2 aan preventie? 
 
De NSV2 maakt gebruik van de methode Kanjertraining en het sociaal-emotionele 
leerlingvolgsysteem van Kanvas. Daarnaast hanteert de NSV2 gedragsregels. Deze worden 
door de kinderen en leerkracht opgesteld. Ze hangen zichtbaar in ieder klaslokaal.  
Van ouders verwachten wij ook een bijdrage aan preventie. Deze zijn te vinden in bijlage 1.  
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5. Methode Kanjertraining 

De methode Kanjertraining werkt met kanjerafspraken. 
De Kanjerafspraken:                                                                                                                                          

We vertrouwen elkaar                                                                                                                                         

We helpen elkaar                                                                                                                                                  

We werken samen                                                                                                                                                

We hebben plezier                                                                                                                                                

We doen mee      

Bij de Kanjertraining horen ook petten die staan voor het gedrag wat de kinderen vertonen. 

Het is de bedoeling dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag, de gevolgen 

ervan en dat ze voor bepaald gedrag kunnen kiezen. We willen met de Kanjertraining 

bereiken dat alle kinderen zich gaan gedragen alsof ze een witte pet dragen. Elk met hun 

eigen karakter als basis. 

Witte pet/ Tijger: De tijger is een kanjer. Hij/zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf 

op en voor anderen. Maar weet ook wanneer het tijd is om weg te lopen. 

Rode pet/ Aap: Neemt niemand serieus ook zichzelf niet, hij/zij lacht overal om. Het is een 

meeloper en hij/zij versterkt hierdoor het gedrag van de pestvogel.  

Gele pet/ Konijn: Heeft een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf op of voor anderen. 

Loopt liever snel (bang) weg. 

Zwarte pet/ Pestvogel: Vindt zichzelf geweldig en anderen helemaal niks. En laat dat aan 

andere kinderen voelen. Alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet. 

Hij/zij pest andere kinderen.  

 
6. Kanvas 
 
Kanvas is het sociaal- emotioneel leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen in: 

o 2 keer per jaar een sociogram 
o 2 keer per jaar een leerlingenvragenlijst 
o 1 keer per jaar een sociale veiligheidsvragenlijst Kanvas 

 
Leerkrachten groep 1 t/m 8 vullen in: 

o 2 keer per jaar, ook de duo’s, een docentenvragenlijsten  
o Om het jaar een sociale veiligheidsvragenlijsten WMKPO 

 
Ouders: 

o Als er signalen uit al deze preventies komen, worden ouders uitgenodigd voor een 
gesprek en vullen ouders de oudervragenlijst in van Kanvas. Leerkracht en ouders 
bekijken samen aan welke interventies gewerkt gaat worden thuis en op school. 

o 1 keer per 2 jaar een sociale veiligheidsvragenlijst WMKPO. De opbrengsten worden 
in kaart gebracht en de acties die daaruit voortkomen worden als interventies in de 
groep en eventueel thuis ingezet.  
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o 1 keer per 4 jaar een tevredenheidsonderzoek van WMKPO. De opbrengsten worden 
in kaart gebracht en gedeeld met ouders en indien nodig omgezet naar interventies 
binnen de school. 

 

7. De Vijfsporenaanpak 

Onze school maakt ook gebruik van de Vijfsporenaanpak. Deze aanpak richt zich op alle 

betrokken partijen. Daarbij worden gebeurtenissen die te maken hebben met de pestsituatie 

vastgelegd, zodat het verloop gevolgd kan worden. Hierdoor ontstaat helderheid voor alle 

partijen. We zetten deze aanpak in wanneer er een signaal is dat er sprake is van pesten. 

1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt. 

Naar het kind luisteren en zijn probleem serieus nemen. Samen met het kind overleggen 

over mogelijke oplossingen. Zo nodig te zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, 

bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining om weerbaar te worden. Eventueel 

doorverwijzen naar externe instanties. Denk hierbij onze schoolmaatschappelijk werker of de 

huisarts. Zorgen voor voortgangsgesprekken. 

2. Steun bieden aan het kind dat zelf pest. 

Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent. Het kind helpen om op een 

positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen en om zich aan regels en 

afspraken te houden. Zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat 

doen om het pesten te stoppen. Grenzen stellen en daar consequenties aan verbinden. 

Zorgen voor voortgangsgesprekken. 

3. De ouders van het gepeste, pestende kind steunen en de ouders van de 

middengroep (rest van de klas) indien noodzakelijk informeren. 

Ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen en op de hoogte houden van 

pestsituaties. Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan 

worden aangepakt. In samenwerking met school en ouders, het pestprobleem aanpakken. 

Wanneer nodig, ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning. 

4. Mobiliseren van de zwijgende middengroep (rest van de klas). 

Met de kinderen praten over pesten en wat hun eigen rol hierin is. Met de kinderen 

overleggen over mogelijke oplossingen en wat ze daarin zelf kunnen bijdragen.  

5. De algemene verantwoordelijkheid  van de school en professionalisering van de 

leerkrachten. 

Voor gesprekstechnieken 5 sporenaanpak zie bijlage 2.                                                   

School zorgt dat het team voldoende informatie heeft over pesten in het algemeen en het 

aanpakken van pesten in de eigen groep. In bijlage 4 zit een literatuurlijst. De school werkt 

met een pestprotocol en werkt hieraan aan de veiligheid van leerlingen. 
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11. Contactpersonen en instanties 

Vertrouwenspersonen van de NSV2: 

Lyëtte Wullems - lyette.wullems@nsv2.nl 

 

Kanjercoördinator en pestcoördinator: 

Lyëtte Wullems - lyette.wullems@nsv2.nl 

 

Vertrouwenspersoon Conexus: 

Pieter-jan Landsheer 

NIM maatschappelijk werk 

NIM maatschappelijk werk 

 

  

mailto:lyette.wullems@nsv2.nl
mailto:lyette.wullems@nsv2.nl
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Bijlage 1  

 Kanjertaal voor ouders: 

1. Maak dagelijks echt contact met je kind  

Werk aan een goede relatie met je kind  

Een kind heeft behoefte aan een goede relatie met jou. Het wil zich gezien en gehoord voelen door 

vader en moeder.  

Individuele aandacht  

Persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je kind zich door jou voelt gezien.  

Het kind doet er toe voor papa en mama, het kind is geliefd, er wordt van haar/ hem gehouden.  

De waan van de dag  

In veel gezinnen hebben de ouders het druk met hun werk en het regelen van de dagelijkse dingen. 

Probeer toch met regelmaat iets met je kind alleen te doen. Een uurtje winkelen, een spelletje 

spelen, enz. is vaak al genoeg.  

2. Laat merken dat je kind waardevol is. Geef geregeld oprechte complimenten of zeg 

waarderende woorden.  

Kinderen hebben dagelijks waardering (voeding) nodig  

Kinderen groeien in zelfvertrouwen en positief bewustzijn als zij worden  

aanvaard zoals zij zijn. Hun ‘liefdestank’ wordt door de opvoeders gevuld.  

Waarderende woorden, een knuffel of een aai over de bol, tijd en aandacht aan je kind besteden, 

een klein presentje of je kind willen helpen doen wonderen.(uit ‘de 5 talen van de liefde van het 

kind’)  

Agressieve, bazige kinderen zijn erg gevoelig voor complimenten  

Maak gebruik van hun altruïsme.  

Complimenten verbeteren de sfeer thuis. Het onderling vertrouwen neemt toe.  

Zo voorkom je negatieve beelden over elkaar.  

Beloon het proces in plaats van het eindresultaat  

Dus niet: ‘Wat een goed cijfer heb je’, maar ‘Ik kan zien dat jij goed je best heb gedaan’.  

3. Blijf altijd rustig en respectvol in taalgebruik en houding  

Blijf in de wereld van de rust/ respectvol naar jezelf en de ander  
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Laat je niet leiden door irritatie of angst en onmacht.  

Zie je kind als de moeite waard en durf rustig maar duidelijk gedrag te begrenzen.  

Laat je leiden door mededogen.  

Je bent voorspelbaar in je gedrag voor kinderen  

Kinderen weten waar ze met jou aan toe zijn, je biedt hen veiligheid en geeft hen vertrouwen.  

Kinderen doen opvoeders na, wees je dat bewust.  

Als jij rustig en respectvol een conflict aan gaat, dan ziet je kind hoe op een fatsoenlijke manier 

conflicten zijn op te lossen. Fatsoen is thuis de norm.  

Onze lichaamstaal straalt uit wat we denken  

Wees je bewust van je opvattingen over je zoon of dochter. Denk niet in problemen, maar in 

oplossingen. Als een kind dwars doet, dan is er iets bijzonders aan de hand.  

4. Reageer duidelijk op ongewenst gedrag; de benzinepomp en de motor. Oogcontact, een gebaar, 

hand op schouder; corrigeer van dichtbij.  

Corrigeer, in eerste instantie, van nabij (als dat kan)  

Je voorkomt dat het gedrag direct ‘groot’ en zichtbaar wordt gemaakt voor andere kinderen in het 

gezin of voor vriendjes en vriendinnetjes.  

Wees alert op ‘kleine’ dingen die de rust verstoren  

Er is vaak al veel gebeurd voordat gedrag echt vervelend wordt.  

Blokkeer direct de “benzinepompjes” die je kind mogelijk voeden in het gedrag.  

Voorkom dat je boos wordt, geef vriendelijk en duidelijk leiding  

Zet een kind niet voor schut.  

Ga niet schreeuwen of belerend spreken.  

Je wijst het gedrag af, niet het kind. Wees daar duidelijk in.  

5. Herinner aan het verlangen dat een kind goed wil doen. Verwacht het goede. Reageer als ouder 

uit die verwachting  

Gebruik zinnen als:  

“Wil je daar mee stoppen”…..  

Laat je niet verleiden tot een machtsstrijd met een je kind.  

Blijf rustig en beheerst reageren.  
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Blijf rustig, ook als je merkt dat je kind op je ziel zit.  

6. Gebruik de ‘ik boodschap’. ”Ik zie, ik hoor, ik voel…daar heb ik last van, wil je daar mee 

stoppen?”  

Je benoemt hier het gedrag en geeft een duidelijk signaal  

Veel kinderen reageren vaak direct met gewenst gedrag op deze vraag.  

Je benoemt hier: wat je ziet/hoort, wat het met je doet, en wat je wilt  

Situatie → effect op jou → gewenste situatie  

Bedank een kind als het positief reageert  

‘Fijn, dank je wel’  

Complimenteer dit kind wat later met haar/ zijn positief gedrag  

“Wat fijn dat je nu zo rustig/lief doet, nu is het gezellig voor ons allemaal”  

Wat als een kind niet gewenst reageert of in herhaling valt….?  

7. Neem duidelijk de regie en durf krachtig te zeggen “kijk me aan, ga zitten”. Durf leiderschapstaal 

te gebruiken (directief taalgebruik).  

Je begint altijd volgens de norm van het fatsoen (wederzijds respect)  

Geef aan wat je verlangt en geef dat rustig aan.  

Reageert je kind niet na herhaald verzoek, gebruik dan “leiderstaal”  

D.w.z. Je spreekt je kind duidelijk en krachtig aan.  

Sommige kinderen hebben dat nodig  

Je bent liefdevol als je het kind geeft wat het kan begrijpen  

Je bent liefdevol als jij de regie houdt en grenzen durft aan te geven  

Blijft een kind volharden in dwars gedrag, dan is er iets raars aan de hand.  

Zeg dan zoiets als: “Ik kom zo bij je terug. Er is iets met je aan de hand.”  

8. “Ik kom zo bij je terug. Er is iets met je aan de hand”.  

Ga verder met waar je mee bezig was.  

Zeg: ‘Ik weet niet wat er met …..aan de hand is. Laat haar/hem nu maar even.’  

 Kap benzinepompen (broertjes, zusjes, vriendjes of opa’s en oma’s) direct af:  

‘Stoppen met benzine geven!’  
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Hernieuwde poging tot contact met het kind:  

9.”Ik schrik van jouw gedrag. Zo ben jij helemaal niet. Dit gedrag kan niet. Is dit echt wat je wilt? Ik 

geloof het gewoon niet”.  

Hiermee refereer je aan het werkelijke verlangen van je kind  

Probeer er achter te komen of je kind wil stoppen met het grensoverschrijdend gedrag.  

Bij JA: ‘Daar ben ik blij om…..’  

‘Dan ga je nu zitten en zie ik dit gedrag niet meer!’  

Op een geschikt moment, als alles weer rustig is, kun je met je kind bespreken wat er nu precies aan 

de hand was.  

Bij NEE: ‘Dat meen je niet. Ik wil dit niet geloven van je!  

Ik kom over vijf minuten terug. Denk nog eens na of je werkelijk meent wat je nu allemaal zegt.’  

Je kind blijft volharden/doorgaan:  

10. Je past een geschikte sanctie toe. “Is dit echt wat je wilt?”  

‘Ik schrik hier erg van. Je bent een prachtige meid/ jongen. Ik houd van je en begrijp hier niks van. Jij 

bent de moeite waard, maar dit gedrag moet echt stoppen.’  

Het kind volhardt/gaat door:  

Het kind moet naar een strafplek. Een stoel, de trap of haar/zijn slaapkamer.  

Het ‘gedrag’ wordt geïsoleerd.  

Keuze:  

Na enige tijd ga jij naar het kind en geef jij het de keuze:  

‘Je doet weer gewoon mee, dan…’ (gewenste gedrag benoemen)  

Of  

‘Je gaat door met dit gedrag, wat wil je?’  

Bij doorgaan:  

‘Dat vind ik jammer, als jij kiest om weer gewoon te doen mag je bij me komen.’  

Het kind doet pas weer mee als het zelf kiest voor positief gedrag.  

11.Betrek het gezin bij de gewenste gedragsverandering van een kind  

Ik heb erg last van dit gedrag, wie van jullie heeft hier ook last van?  

Doe dit altijd respectvol, vanuit de gedachte: ’We helpen elkaar’.  
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(Je maakt op die manier “de macht van het fatsoen” zichtbaar*.)  

Je vraagt aan de anderen of zij dit ook vervelend gedrag vinden en er last van hebben. Meestal zullen 

de anderen uit het gezin op jouw hand zijn als jij je van meet af aan respectvol hebt gedragen. Zijn er 

momenten dat jij je zelfbeheersing verloor, dan keren de anderen zich soms ook tegen jou.  

Gelukkig heb jij je zelfbeheersing niet verloren. Alles gaat daarom goed en nu kun je het gedrag van 

de dwarsligger samenvatten met:  

‘Ik heb hier last van, wij hebben hier last van… Nu is het mooi geweest!’  

*Groepsdruk is een discutabel fenomeen. De Kanjerouder mag hier alleen gebruik van maken als 

hij/zij dat doet zonder gevoelens van irritatie, wraakzucht, onverschilligheid, angst, onzekerheid. Het 

doel is inzicht geven enerzijds en anderzijds aan te sluiten op het verlangen goed te willen doen. Het is 

groepsdruk in positieve zin: doe elkaar recht. Kwaadaardige groeperingen daarentegen maken 

gebruik van groepsdruk in negatieve zin, gericht op onderdrukking, machtshandhaving. Middelen: 

intimidatie, angst aanjagen. Uiteraard houdt u zich daar verre van. Groepsdruk is alleen in de 

positieve variant toegestaan.  

12.”Jij bent de moeite waard, maar dit gedrag kan niet!”  

Je wijst het gedrag af en nooit het kind.  

Laat merken dat je hoge, positieve verwachtingen hebt van het kind.  

Geef jezelf en de ander iedere dag weer een nieuwe kans  

Vraag je af wat je werkelijke overtuiging en bedoeling is met jouw kind.  

Laat zien dat je oprecht blij bent met het kind  

Let op je gedachten over dit kind en je aannames/ intenties  

13. De Kanjerouder begrijpt dat bijna alle leerkrachten in positieve zin met hen willen 

samenwerken als het gaat over het welbevinden van hun kind. De Kanjerouder durft met school in 

gesprek te gaan.  

De Kanjerouder laat zich niet bepalen door gevoelens van irritatie, onmacht, angst en 

onverschilligheid.  

Ouders en leerkrachten hebben bijna altijd het goede voor met hun kind, met de andere  

kinderen en met de andere ouders.  

N.B. Feedbacklessen in de bovenbouw vanaf groep 6  

Vraag de school of je bij de les mag zijn, waar jouw kind van klasgenoten krijgt te horen  

hoe zij over haar/hem denken. Neem daarbij altijd de regels van fatsoen en respect  

in acht en praat met respect over andere kinderen en andere opvoeders. Spreek positief.  
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Kinderen die niet durven  

Een kind neemt altijd vrijwillig deel aan deze oefening. Het kind moet zelf rustig naar  

anderen kunnen en durven luisteren.  

Neem als ouder een liefdevolle ontspannen houding aan als uw kind niet durft. Bij de  

Kanjertraining staat veiligheid en geborgenheid voor het kind voorop. Bijna alle kinderen  

doen deze oefening overigens met veel plezier.  

Stoornis in het autistisch spectrum  

Als ouder met het kind meegaan naar school en erbij zijn als het feedback krijgt of vraag of de 

leerkracht een foto kan maken van de uitslag.  

Thuis kun je nog eens bespreken wat er op school gebeurde.  

14. Aandachtspunten  

1. Bespreek regelmatig met je partner hoe het gaat.  

 

Durf elkaar ook op een liefdevolle manier op valkuilen te wijzen.  

2. Trek naar de kinderen toe een lijn, dat geeft duidelijkheid en rust.  

3. Vraag hulp als het niet goed gaat met je kind en jij niet meer weet wat je moet doen.  

 

Dit kan bij vrienden, familie, op school, enz.  

(Zo nodig ondersteuning door Stichting Kanjertraining dmv ouder-kind trainingen.)  

4. Laat gedragsproblemen niet sudderen  

 

De kans bestaat dat dit uiteindelijk escaleert als het kind ouder wordt. Vraag op tijd hulp.  

5. Sta thuis voor een veilig klimaat voor de kinderen  

 

Durf het normale te beschermen en treedt grensstellend op  

6. Zie school als partner van je schoolgaande kind.  
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Bijlage 2  

Kenmerken van de verschillende rollen bij pesten 

Kenmerken passief slachtoffer 

 Zenuwachtig en onzeker 

 Bedachtzaam 

 Gevoelig 

 Stil 

 Huilen of terugtrekken 

 Negatief zelfbeeld 

 Eenzaam 

 Lichamelijk zwakker 
 
Kenmerken provocerend slachtoffer 

 Combinatie van zenuwachtig en agressief reactiepatroon 

 Concentratieproblemen 

 Veroorzaken irritatie en spanning 

 Soms hyperactief 

 Provocerend gedrag 

 Driftig 
 
Kenmerken pester 

 Agressie tegenover peers (een peer kan omschreven worden als een leefstijlgenoot). 
Een peer deelt een aantal eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, cultuur of 
woonplaats) met andere peers, heeft gelijkwaardige ervaringen (levensstijl of 
scholing) en behoort tot eenzelfde groep. 

 Positieve houding ten opzichte van geweld 

 Impulsief 

 Behoefte om te overheersen 

 Vijandigheid naar de omgeving 

 Weinig invoelingsvermogen 

 Positief zelfbeeld 

 Fysiek sterker 

 Niet populair 
 
Kenmerken meelopers 

 Pesten actief mee, maar beginnen niet met pesten 

 Zijn vaak bang om zelf het slachtoffer van pesten te worden 

 Ze kunnen ook het stoere gedrag interessant vinden en denken daardoor populair in 
de groep te worden 

 Voelen zich niet schuldig 

 Versterken het succes van de pestende kinderen door op een afstandje toe te kijken 
en te lachen om wat er gebeurt 

 
 
Kenmerken middengroep 

 De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten, zij vormen de middengroep. 
Deze middengroep bestaat uit verdedigers, buitenstaanders en meelopers. 

 De middengroep speelt geen actieve rol bij het pesten, maar is wel medebepalend 
voor het voortduren van het pesten. De pestende kinderen voelen zich gesterkt door 
de instemming van de toeschouwers. Als andere kinderen het gepeste kind te hulp 
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komen of tegen de pester zeggen dat hij/zij moet ophouden, verandert de situatie 
aanzienlijk. Het pesten wordt dan minder vanzelfsprekend. 

 Het kan ook helpen als kinderen die minder betrokken zijn bij het pesten, de 
leerkracht inlichten. 

 
Kenmerken verdedigers 

 Komen af en toe op voor het slachtoffer 

 Zijn meestal populair in de groep 

 Worden aardig gevonden 

 Hebben invloed in de klas 

 Kunnen helpen het pesten te stoppen 
 
Kenmerken buitenstaanders 

 Pesten niet, maar doen ook niets om het pesten te stoppen 

 Merken vaak niet dat er gepest wordt of willen het niet weten 

 Durven vaak niets tegen het pesten te doen, omdat ze zelf bang zijn om gepest te 
worden 
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Bijlage 3 

Vijfsporenaanpak: Gesprekstechnieken 

Wanneer u de Vijfsporenaanpak toepast kunt u gebruik maken van de onderstaande 

voorbeelden van gesprekstechnieken. Afhankelijk van de situatie kunt u per spoor één of 

meerdere van de onderstaande technieken toepassen. 

Spoor 1: Hulp aan het gepeste kind 

1.1 Oriënterend gesprek 

Doel: Nagaan wat er aan de hand is. Achterhalen of het probleem dat verteld wordt het echte 

probleem is, of dat er een probleem achter zit. 

Werkwijze: De ander vrijelijk laten vertellen. Gerichte, open vragen stellen. 

Kenmerken: Kort, de situatie wordt in kaart gebracht. 

Vaardigheden: Aandacht geven. Luisteren. Vragend aansluiten. Terugkoppelen, 

samenvatten. 

Open vragen stellen: Open vragen geven de ander veel vrijheid om duidelijk te maken wat 

hem bezig houdt. 

Open vragen stel je om: 

- Een gesprek te beginnen. 

- Tijdens het gesprek dieper op zaken in te gaan. 

- Tijdens het gesprek de aandacht op bepaalde onderwerpen te richten. 

- Te voorkomen dat je de leerling de woorden in de mond legt. 

 

1.2 Oplossingsgericht gesprek 

- Zorg dat u niet meteen iets onderneemt. 

- Luister en stel vragen, laat zien dat u wilt helpen, maar doe nog niks. 

- Bespreek wat de leerling al heeft gedaan om het pesten te stoppen. 

- Bedenk samen de volgende stap, wat gaan we nu samen doen. 

- Zorg dat de leerling zich veilig voelt en leg uit wat jij daaraan gaat doen als 

leerkracht/Anti Pest Coördinator. 

- Doe niets buiten de leerling om. 

- Ga niet voor de leerling staan, maar er naast of er achter. 

 

1.3 Bemiddelingsgesprek 

Doel: Nadat er individuele gesprekken hebben plaatsgevonden met de pester en het gepeste 

kind, kan één van de bedachte oplossingen een bemiddelingsgesprek zijn. De leerkracht/ 

Anti Pest Coördinator probeert hierbij een dialoog mogelijk te maken tussen de partijen die 

op elkaar zijn vastgelopen. 

Kenmerken: Twee kinderen hebben een conflict waar zij zelf niet meer uit kunnen komen. 

Beide kinderen hebben persoonlijke emoties overgehouden n.a.v. vorige botsingen. Beide 
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kinderen denken het recht aan hun kant te hebben en vinden dat de ander onjuist handelt. 

De bemiddelaar moet weer beweging in de situatie krijgen, zonder dat er partijen het gevoel 

hebben dat ze gezichtsverlies lijden. 

Werkwijze: voorafgaand aan het gesprek heeft u zich een duidelijk beeld gevormd waar de 

zaak over gaat en welke beleving de beide kinderen hebben. Nodig beide kinderen uit 

toelichting te geven op de zaak, zo nodig verhelderen door terugkoppelen, samenvatten en 

vragen stellen. In wisselwerking met beide kinderen een probleemstelling formuleren. Beide 

kinderen laten verklaren dat deze situatie om beweging vraagt van beide kanten. Beide 

kinderen bereidheid vragen in beweging te komen. 

Vaardigheden: Zich open stellen. Luisteren. Terugkoppelen. Ordenen. Vragen aansluiten. 

Vragend toevoegen. Adviseren. 

Spoor 2: Hulp aan de pester 

2.1 Confronterend gesprek 

Doel: De leerkracht/ Anti Pest Coördinator maakt de ander duidelijk welk probleem hij heeft 

met het gedrag van het kind. Er wordt besproken wat het pesten voor de ander betekent. 

Aan het kind wordt om medewerking gevraagd om zo te komen tot een acceptabel 

leefklimaat binnen de school. 

Kenmerken: De leerkracht/ Anti Pest Coördinator neemt initiatief tot dit gesprek. 

Werkwijze: Informeer het kind welk gedrag als hinderlijk wordt ervaren. Leg dit uitvoerig uit, 

gebruik ik-boodschappen. Overtuig je ervan dat de ander begrepen heeft wat het probleem 

is. Ga serieus in op negatieve emoties van de ander. Nodig de ander oprecht uit om mee te 

werken aan het veranderen van het schoolklimaat. Stel grenzen. Spreek goede voornemens 

uit en maak afspraken. 

Vaardigheden: Duidelijke bewoording kiezen. Open staan voor kritiek van het kind. Aandacht 

geven, empathisch reageren. Reflecteren op gevoelens van de ander. Verwoorden van de 

eigen gevoelens. Ik-boodschap gebruiken. Niet in de verdediging gaan, maar met een ik-

boodschap de kritiek ontvangen. Duidelijk maken dat het gedrag van de ander te maken 

heeft met het gedrag en niet met de persoon van de ander. 

Naast of in plaats van een confronterend gesprek kunt u ook een oriënterend, 

oplossingsgericht of bemiddelingsgesprek toepassen (zie spoor 1). Bij het 

oplossingsgerichte gesprek wordt er besproken hoe de leerling graag met andere kinderen 

om wil gaan en hoe de leerkracht/ Anti Pest Coördinator het kind kan helpen om de relaties 

met andere kinderen te verbeteren. 

Spoor 3: Professionaliseren van/ hulp bieden aan ouders 

Doel: Professionaliseren van/ hulp bieden aan ouders. Ondanks het gezamenlijke doel (‘het 

beste voor het kind’) kunnen er bij de leerkracht/ Anti Pest Coördinator en de ouders vanuit 

hun verschillende rollen tegenstrijdige ideeën zijn over wat dat doel precies inhoudt en hoe 

dit bereikt kan worden. 

Naast de drie punten op het document over de Vijfsporenaanpak kunt u gebruik maken van 

de volgende technieken: 
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- Onderhoud face-to-face contact: elkaar direct spreken biedt ruimte voor non-verbale 

communicatie. Dit is de meest directe en informatieve vorm van contact met de 

minste kans op miscommunicatie. 

- Toon begrip: geef ouders de ruimte. Erken hun emoties. Toon interesse door vragen 

te stellen. Toon waardering voor hun inzet. 

- Benoem de deskundigheid van de ouders: benoem waar de deskundigheid van de 

ouders ligt. 

- Maak aanspraak op verantwoordelijkheid van ouders: vraag ouders wat zij zelf 

denken te kunnen doen, wat zien zij als hun rol. 

- Maak verwachtingen expliciet: vraag ouders welke verwachtingen zij hebben van de 

school en vertel welke verwachtingen de school van hen heeft. 

- Wees duidelijk, eerlijk en realistisch: maak afspraken die waar te maken zijn om te 

voorkomen dat het vertrouwen wordt geschaad. Geef hierbij de eigen grenzen aan. 

- Wees bereikbaar: onderhoud kleine contactmomenten tussendoor. Bijvoorbeeld in de 

wandelgangen of telefonisch. Hierdoor is het contact laagdrempelig. 

Spoor 4: Mobiliseren van de zwijgende middengroep 

4.1 Klassengesprek 

Doel: Mobiliseren van de zwijgende middengroep. 

Bij een klassengesprek over pesten staat veiligheid voorop. Bespreek met het gepeste kind 

dat er een klassengesprek gaat plaatsvinden. Overleg met het kind of het anoniem wil blijven 

of dat de huidige situatie besproken mag worden. 

Benoem eerst dat pesten een belangrijk onderwerp is waar u het graag over wilt hebben met 

de klas. Check daarna bij de klas of u erop kunt vertrouwen dat ze het gesprek serieus 

ingaan zonder anderen uit te lachen of te veroordelen. Op deze manier maakt u kinderen zelf 

verantwoordelijk voor het verloop van het gesprek en kunt u ze daar ook op aanspreken. 

Anoniem 

Neem de gesprekken en de pesters in bescherming door geen namen of concrete incidenten 

te bespreken in dit gesprek. Zo zorgt u dat de gepesten tijdens het gesprek niet bang hoeven 

te zijn dat zij in het middelpunt komen te staan. Ga in dit gesprek juist aan de slag met 

fictieve pestsituaties waarin u de klas laat nadenken over mogelijke oplossingen. Op de 

website www.pestweb.nl staat een uitgebreid overzicht van lespakketten, boeken en films die 

u in kunt zetten om pesten bespreekbaar te maken. 

Niet anoniem 

Praat met de kinderen over de pestsituatie in de klas en hun eigen rol bij pesten. Bespreek 

aanpakken en oplossingen (die al eerder met het gepeste kind en de pester besproken zijn), 

overleg hoe ze actief kunnen bijdragen aan de oplossingen. 

  

http://www.pestweb.nl/
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Bijlage 4 

Samen sterk tips voor ouders, kinderen en leerkrachten 

Samen sterk tips voor ouders 

Ga als ouder in gesprek met je kind als je signalen van pesten herkent (voorbeelden van 

signalen: weinig vrienden hebben, niet naar school willen, klagen over buikpijn, geen zin in 

eten hebben, misselijkheid, in bed plassen, verdrietig zijn, somber zijn, wisselende 

stemmingen hebben, niet alleen naar school willen, met kapotte spullen thuis komen, 

Verwondingen hebben, rare verklaringen voor zijn/haar gedrag hebben, weigeren te vertellen 

hoe het op school gaat, zich terug trekken).  

Ga als ouder in gesprek met de leerkracht van je kind. Zien zij dezelfde signalen? Welke 

signalen? Stel samen een plan op. Spreek een vervolggesprek af (na ongeveer twee 

weken). 

Bespreek dagelijks de leuke en minder leuke dingen van de dag na. Creëer een vast 

moment hiervoor. 

Geef je kind zelfvertrouwen of zoek hulp van mensen die het zelfvertrouwen bij het kind 

kunnen vergroten. 

Geef je kind complimenten en schenk hem/haar vertrouwen. Zoek zijn/haar kwaliteiten en 

versterk deze.  

Overweeg bij ernstige klachten hulp buiten school te zoeken (o.a. kinderpsycholoog, sociale 

vaardigheidstraining). 

Tips bij cyberpesten voor ouders: Vraag regelmatig of je kind weleens vervelende teksten 

toegestuurd krijgt. Zet de computer in de woonkamer. Bewaar alle e-mailtjes, sms-jes en 

appjes, bij cyberpesten, als bewijs! Ook via de provider kan bewijsmateriaal teruggevraagd 

worden. Doe eventueel aangifte bij de politie. Denk eraan dat iemand ook via de naam van 

een ander en een ander e-mailadres pestmailtjes kan sturen. 

Samen sterk tips voor leerlingen 

Praat over het pesten. Vertel het, als je er zelf niet uitkomt, aan je ouders, je vrienden, je 

leerkracht, de vertrouwenspersonen op school of aan wie jij het graag wil laten weten. Praten 

over pesten is opkomen voor jezelf! Als je niet over het pesten praat, duurt het pesten langer. 

Houd het dus nooit geheim. Praten over pesten is geen klikken! 

Als je het aan niemand persoonlijk durft te vertellen bel dan de kindertelefoon  

( 0800-0432 of kijk op de site www.kindertelefoon.nl) of surf naar www.pestweb.nl. Hier kun 

je je problemen met iemand delen. 

Kom voor jezelf op, maak jezelf sterk (bijvoorbeeld door samen met je ouders, je leerkracht, 

je vrienden, de hulplijn via www.pestweb.nl hier hulp voor te zoeken). Doe dingen die jij leuk 

vindt. Zeg wat jij van iets vindt. 

Zorg voor een goede sfeer in de groep. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor ieder kind dat 

bij jullie in de groep zit. Help een kind dat gepest wordt. Laat je klasgenootje er niet alleen 

http://www.pestweb.nl/
http://www.pestweb.nl/
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voor staan! Met zijn allen zorgen we ervoor dat we op een fijne manier naar school kunnen 

gaan. 

Bedenk samen een lijst met spelletjes voor buiten en binnen. Neem spelletjes mee. Praat 

met elkaar, probeer veel van elkaar te weten te komen. Verveling kan een aanleiding zijn om 

iemand te gaan pesten. Voorkom dit, samen met je leerkracht. 

Stel samen met je leerkracht regels op over hoe jullie willen dat ieder met elkaar omgaat in 

jullie groep. Praat regelmatig over ‘hoe het gaat in de groep’ samen met de leerkracht. 

Durf jezelf te zijn! 

Lach met elkaar. 

Geef elkaar complimenten voor dingen die goed gaan in jullie groep. 

Begroet je klasgenoten. 

Betrek klasgenoten bij activiteiten, nodig ze hiertoe uit. 

Samen sterk tips voor leerkrachten 

Herken de signalen van pesten (buitenstaander zijn, geen of weinig vrienden in klas, meestal 

alleen, blijft over bij het kiezen van teams, is regelmatig te zien in de buurt van de leerkracht 

en maakt regelmatig contact met hem/haar, wordt gecommandeerd, is doelwit van grappen, 

wordt geprovoceerd en op die manier bij conflicten en ruzies betrokken, zoekt regelmatig zijn 

spullen of spullen zijn regelmatig kapot gemaakt, vindt het moeilijk zich voor de klas te uiten, 

lijkt onzeker, angstig, verdrietig, stil, haalt slechtere cijfers, komt onregelmatig op school) 
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Bijlage 5 

Boeken en materialen die ingezet kunnen worden ter voorkoming van pesten 

Boeken: 

 Bateman, B. (2008). Waar komt dit gedrag vandaan? 20 tips voor 

interventiestrategieën voor leerkrachten. Pica. 

 Jeninga, J. (2008). Tel dan eerst even tot 10. Amersfoort: CPS 

 Ruigrok, J. (2010). Handboek alles over pesten. Quirijn. 

 Serie ‘Hé, doe je mee?’ Interactieve werkvormen voor het basisonderwijs en het 

jeugdwerk.  

 

Materialen: 

 Energizers. 

 Babbelspel. 

 Het coole kikker kwartet. 

 Het coole kikkerplan. 

 Eigenwijsjes. 

 Pestkwartet. 

 In de put-uit de put.  

 Kracht van 8. Kaartspel. Coöperatief samenspel voor de groep 1 t/m 8. 

 

 

 

 


