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GEESTELIJKE GEZONDHEID
Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al
even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet uit en de
vooroordelen blijven stevig verankerd. Het werken aan correcte beeldvorming ten aanzien van geestelijke
gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allen.
Geringe kennis, schaamte of schuldgevoelens leiden ertoe dat jongeren niet over hun problemen durven
spreken en hebben vaak tot gevolg dat ze niet of laattijdig hulp gaan zoeken.
Wil je het taboe rond geestelijke gezondheid(szorg), bespreekbaar maken in de klas, dan vind je hieronder
een eerste hulpmiddel om wegwijs te worden in het vele aanbod.
Voor educatieve materialen rond het thema geestelijke gezondheid, sociale vaardigheden en weerbaarheid,
verwijzen we graag naar onderstaande websites:
Aan de slag met geestelijke gezondheid
www.noknok.be (jongeren) – www.fitinjehoofd.be (volwassenen)
Voormeer informatie over geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheidszorg en het aanbod in de regio,
kan je terecht op volgende websites:
Aan de slag met geestelijke gezondheid
www.prit.be
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PESTEN EN CYBERPESTEN
We spreken over pesten wanneer één of meerdere personen
iemand anders herhaaldelijk en gedurende een langere periode,
fysiek of psychisch pijn doen. De pester heeft de intentie dit leed te
veroorzaken vanuit een machtsonevenwicht t.o.v. de gepeste’.
Het pesten wordt vaak in stand gehouden door de houding van de
omstaanders. Een of meerdere aanvoerders worden gesteund door
de ‘meelopers’ of getuigen die op hun beurt de pester
aanmoedigen, meelachen of doen wat de pester hen vraagt.
Wil je pesten aanpakken, dan richt je je beter tot de hele groep. Op die manier wordt de negatieve
groepsdynamiek uitgeschakeld en komt en verliezen de pesters hun achterban.
Naar aanleiding van de werkgroep pesten op 14 november 2014, kan u hieronder een niet-limitatieve lijst
terugvinden van educatieve materialen, websites, films, theater, boeken en achtergrondinformatie rond het
thema pesten en meer specifiek cyberpesten.
Het overzicht werd opgemaakt op basis van de vragenlijsten die scholen invulden naar aanleiding van
bovenstaande werkgroep. In een tweede fase werd het aangevuld door het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Largo, het Jongerenaanbod CAW Centraal-West-Vlaanderen, Logo Midden-WestVlaanderen , het CLB Mandel en Leie en het Vrij CLB Roeselare. In laatste instantie werd het document
aangevuld met materialen die aan bod kwamen tijdens de studiedag ‘ Friendly Attac. Bits of help, nieuwe
media inzetten tegen cyberpesten’ (27 februari 2014).
Ter info kan je ook het onderzoek van Groep Intro raadplegen: ‘Sterk genoeg: een onderzoek naar het beleid
rond pesten in Roeselare.’ Voor meer informatie klik hier.
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1. Materialen om aan de slag te gaan met het thema pesten
1.1 Kleuteronderwijs
Een vuurspuwend monster(tje) – Pesten anders bekeken:
pakket / Luk Depondt
Dit is een (voor)lees-kijk-doeboek over hoe om te gaan met
pestgedrag.
Het behandelt het thema via: een realistisch verhaal, een sprookje,
een fabel, gedichten, cartoons en strips. Het bevat een extra
hoofdstuk voor ouders en begeleiders van kinderen met informatie en
belangrijke tips over pesten. Het pakket bevat ook een speels
miniboekje waarin spelletjes, rebussen en collages elkaar afwisselen.
Ook is er een werkmap voor begeleiders van kinderen in onderwijs en
jeugdwerk.
wat: pakket om pesten bespreekbaar te maken bij kinderen
leeftijd: 4-8 jaar ook voor het buitengewoon basisonderwijs

Er zit een schat verborgen in jezelf
Het waardenproject: ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’ is een
project dat alle leerlingen kan boeien om te werken rond vriendschap,
geweldloosheid, beleefdheid, eerbied, verdraagzaamheid, respect,
eerlijkheid,… Speelse, kleurrijke figuurtjes met een diepe symbolische
waarde zetten de hele basisschool aan om allerlei activiteiten te
ontwikkelen en uit te voeren. Via heel wat creatieve impulsen kan
men het project in de school of de klas tot leven brengen. Een
vertelboek, een cd die voor de muzikale noot zorgt, kunnen dit
creatief gebeuren nog verrijken.
wat: Dit kleurrijke (voorlees)boek met bijhorende CD’s én werkmap
neemt kinderen op sleeptouw en laat hen de betekenis van waarden
ontdekken.
voor wie: kleuter en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs
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1.2 Lager onderwijs
1.2.1

Spelmateriaal
Pestkwartet
Dit is een spel om pesten bespreekbaar te maken en kinderen en
jongeren inzicht te geven in alle betrokken rollen bij pesten en hen
bewust te maken van hun eigen rol bij het pesten. Zowel preventief als
curatief te gebruiken in groep. Kinderen kunnen het ook zelfstandig
spelen.
wat: Kwartetspel
voor wie: 8-14 jaar

Vlinderslag – vzw Zinloos Geweld (i.s.m. Centrum Informatieve
Spelen)
Dit informatief spel confronteert jongeren met 15 verschillende soorten
zichtbaar en onzichtbaar geweld: van fysiek, psychisch, verbaal en
intrafamiliaal geweld tot vandalisme, cyberpesten, zelfverminking en
steaming. Het spel leert hun geweld bespreekbaar maken en leert hun
hoe ze hun gevoelens kunnen verwoorden en hoe ze ermee om kunnen
gaan.
wat: Informatief spel
voor wie: 9-15 jaar
tijd: 1 à 2 lesuren

VlinderNET – vzw Zinloos Geweld (i.s.m. Centrum Informatieve
Spelen)
VlinderNET biedt jongeren van 10 tot 15 jaar een speelse invalshoek om
te praten over cyberpesten en veilig internet. Het spel laat hen aan de
hand van situatiekaarten en een gevoelskaart van gedachten wisselen
over cyberpesten en in het bijzonder over de gevoelens die ze daarbij
ervaren. Tussen de besprekingen in spelen de deelnemers een
dobbelsteenspel.
wat: informatief spel
voor wie: vanaf 10 jaar
tijd: 1 à 2 lesuren

Belfedar: Werk samen en overwin!
Belfedar is actief gezelschapsspel met 250 uitdagingen. De spelers leren
samenwerken om samen de overwinning in de wacht te slepen. Op een
amusante manier versterken de spelers hun sociale vaardigheden die
cruciaal zijn om geweld te voorkomen en conflicten op een positieve
manier aan te pakken.
wat: gezelschapsspel om te werken aan sociale vaardigheden
voor wie: vanaf 10 jaar
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1.2.2

Werkvormen en lespakketten

Een vuurspuwend monster(tje) – Pesten anders bekeken: pakket
/ Luk Depondt
Dit is een (voor)lees-kijk-doeboek over hoe om te gaan met pestgedrag.
Het behandelt het thema via: een realistisch verhaal, een sprookje,
een fabel, gedichten, cartoons en strips. Het bevat een extra hoofdstuk
voor ouders en begeleiders van kinderen met informatie en belangrijke
tips over pesten. Het pakket bevat ook een speels miniboekje waarin
spelletjes, rebussen en collages elkaar afwisselen. Ook is er een
werkmap voor begeleiders van kinderen in onderwijs en jeugdwerk.
wat: pakket om pesten bespreekbaar te maken bij kinderen
leeftijd: 4-8 jaar ook voor het buitengewoon basisonderwijs

Pesten. Wat vind jij? – Trix van Dugteren
In 10 overzichtelijke hoofdstukken worden diverse herkenbare
probleemsituaties geschetst. Hierbij komen kinderen zelf aan het
woord. De informatie wordt op een eenvoudige en makkelijk
verstaanbare manier overgebracht. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met
bruikbare tips. Het boekje gaat ook heel concreet in op pesten via
internet
wat: Zelfhulp- en informatieboek over pesten met veel overlevingstips.
voor wie: 9-12 jaar

Pesten. Mijn boek over durf en zelfvertrouwen - Astrid Tulleners
Aan de hand van gerichte vragen en opdrachten kunnen kinderen
opschrijven en tekenen wat pesten met ze doet en hoe ze het kunnen
aanpakken om er iets tegen te doen. Een stappenplan met veel
praktische tips biedt een bruikbaar handvat. Het is zowel individueel te
gebruiken als leidraad bij een meer groepsgerichte aanpak van
pestgedrag.
wat: Uitgebreid en praktisch werkboek over pesten.
voor wie: 9 jaar +

De Coole Kikker
Kinderen die sociaal vaardig zijn en die op een makkelijke manier met
vriendjes om kunnen gaan, voelen zich vaak beter, hebben meer
zelfvertrouwen en kunnen tegen een stootje. Dit kwartetspel is een
simpel spel om kinderen van 8-88 jaar te leren zich meer sociaal te
gedragen. Het kwartetspel bestaat uit negen kwartetten met zorgvuldig
gekozen onderwerpen die ook behandeld worden tijdens sociale
vaardigheidstrainingen.
wat: kwartetspel
voor wie: 8 jaar +
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Er zit een schat verborgen in jezelf
Het waardenproject: ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’ is een project
dat alle leerlingen kan boeien om te werken rond vriendschap,
geweldloosheid, beleefdheid, eerbied, verdraagzaamheid, respect,
eerlijkheid,… Speelse, kleurrijke figuurtjes met een diepe symbolische
waarde zetten de hele basisschool aan om allerlei activiteiten te
ontwikkelen en uit te voeren. Via heel wat creatieve impulsen kan men
het project in de school of de klas tot leven brengen. Een vertelboek,
een cd die voor de muzikale noot zorgt, kunnen dit creatief gebeuren
nog verrijken.
wat: Dit kleurrijke (voorlees)boek met bijhorende CD’s én werkmap
neemt kinderen op sleeptouw en laat hen de betekenis van waarden
ontdekken.
voor wie: kleuter en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs

Pestpreventie met positive behaviour support
Met dit werkboek pestpreventie leer je leerlingen hoe de aandacht van
pestgedrag weggehaald kan worden, en wel door een
driestappenreactie: het gebruik van een stopsignaal, weglopen en
praten met een volwassene. Deze interventie wordt niet alleen
aangeleerd, maar ook geoefend en bekrachtigd.
Aan de orde komen onder andere: omgaan met roddelen, kwetsende
opmerkingen en cyberpesten. Daarnaast is er specifieke aandacht voor
het toezicht houden buiten de klaslokalen en vind je in deze uitgave
achtergrondinformatie over pesten en pestaanpak in het algemeen en
in het bijzonder binnen PBS.
wat: werkboek
voor wie: deze uitgave is zowel voor de lagere school als het secundair
geschikt.

Meidenvenijn is niet fijn! - C. Snoek
Met praatkaarten en heldere illustraties van typische meidenrollen
zoals de ‘Queenbee’ de ‘Roddelaarster’ en ‘het Target’ wordt de groep
verleid zichzelf en anderen hierin te herkennen. Het pakket doorloopt
drie verschillende fasen, die van herkenning via bewustwording naar
een gezondere sociale omgang leiden.
wat: Lespakket om het pestgedrag onder meisjes bespreekbaar te
maken en aan te pakken.
voor wie: Meisjesgroepen van 9-15 jaar
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Pesten stoppen stap voor stap. De ‘No blame’ – aanpak bij pesten
Leefsleutels ontwikkelt materiaal en vormingen voor scholen om het
sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen en jongeren te vergroten.
De ‘No Blame’-aanpak is een niet-bestraffende, probleemoplossende
methode om met pestsituaties om te gaan. Deze aanpak werkt
groepsdynamisch en lost via de invloed van de groepsleden het
pestprobleem op.
wat: Leidraad om de ‘No blame’ - aanpak bij pesten toe te passen
op school of daarbuiten.
voor wie: basisonderwijs

De kleine Vrede
De Kleine Vrede is een actieve werkvorm, aan de hand van enkele
filmpjes discussiëren jongeren over hun reacties in conflictsituaties.
wat: dvd met nabespreking en werkmateriaal
voor wie: vanaf 10 jaar

Tentoonstelling: Pesten voorkomen kan je leren!
Duizenden kinderen leerden al met de hulp van de bever, de pauw, de
uil en de andere dieren meer over sociale vaardigheden en pesten.
Via spelmethodieken, puzzels en teksten onderzoeken de kinderen hoe
zijzelf reageren in gegeven situaties. Bovendien leggen ze de link met
pestgedrag.
wat: tentoonstelling met een werkbrochure voor begeleiders en een
werkkaart voor kinderen en jongeren.
voor wie: van 8 tot 14 jaar

Druppels van verdraagzaamheid
Op de cd ‘Druppels van verdraagzaamheid’ vind je 21 liedjes over
pesten en verdraagzaamheid. De teksten zijn door kinderen en jongeren
geschreven. De muzikale omlijsting namen bekende Vlaamse én
Nederlandse artiesten voor hun rekening: Pieter Embrechts, Bart
Herman, Eric Baranyanka en de Ketnet Band, Kommil Foo, Jo Lemaire,
Jean Bosco Safari, Wigbert Van Lierde, Bram Vermeulen…
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Pestspotter
‘Pestspotter' is een grote, geheimzinnige speelkoffer die een intrigerend
project in zijn binnenste verborgen houdt om op een eigentijdse, unieke
manier rond pesten te werken met een groep kinderen. Tien
uitklapbare modules stellen elk een verschillend aspect van pestgedrag
aan de kaak.
Elke module combineert reflectie met een spelopdracht. Thema's als:
gevoelens, uitsluiten, vooroordelen en de dieren van de axenroos
passeren de revue en geven inzicht in pestgedrag en sociale
vaardigheden. Verrassende opdrachten prikkelen de competitiegeest.
Speelse taken doen een beroep op de creativiteit. Verborgen attributen
zetten aan tot onderzoek. Intrigerende getuigenissen vragen om in stilte
gelezen te worden. Schrijven, acteren, strijden, grabbelen, reageren,
het komt allemaal aan bod in dit spellencircuit. Grote gemene deler van
de modules: pesten is niet leuk. 'Pestspotter' is handig te vervoeren en
simpel op te stellen.
wat: spelkoffer met verschillende materialen
voor wie: 9 tot 12 jaar

Klaas en de drie pestkoppen
Als Klaas Janssens, een jongen van bijna 12 jaar, verhuist naar een ander
dorp krijgt hij het aan de stok met 3 pestkoppen. Enkel van 'het grote,
roze oor' krijgt Klaas hulp. Maar wie zich achter dit personage
verschuilt, is voor hem een raadsel. En welk geheim houdt Rosa, de
moeder van Klaas al jarenlang voor haar gezin verborgen? En juffrouw
Rozenwater, zal zij uiteindelijk ingrijpen? Je komt het allemaal te weten
in 'Klaas en de 3 pestkoppen'.
wat: een strip met achteraan een katern met een woordje uitleg voor
slachtoffers, pestkoppen, middengroep, begeleiders en ouders, kortom
voor iedereen die met pesten te maken kan krijgen.
voor wie: van 10 tot 12 jaar
De werkbrochure kan je hier downloaden.

Sometics - sociogrammen
Sometics maakt het mogelijk om sociale verbindingen en relaties die in
een groep, klas of team spelen zichtbaar te maken.
Wie zijn populair in de groep, wie vallen buiten de groep? Sometics
geeft inzicht in de groepsstructuur op grond van gerichte vragen. Via
diverse modellen (gebaseerd op het sociogram) wordt de groep
vervolgens geanalyseerd.
Het resultaat is een overzichtelijk beeld van de totale groepscohesie en
onderlinge relaties en interacties in de groep. Op basis van de
weergegeven patronen kan de groepsleider de groepsdynamiek
beïnvloeden en over langere tijd zien of de invloed heeft gewerkt.
voor wie: geschikt voor alle leeftijden
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Proactieve cirkel
De proactieve cirkel vormt de basis van alle herstelgerichte gesprekken
en methodieken. De proactieve cirkel is een gesprek met meerdere
mensen (bijvoorbeeld een klas) geleid door de leerkracht of door een
leerling.
Het is een methodiek die (alle) leerlingen de kans biedt om aan bod te
komen over een bepaald onderwerp. voor wie: geschikt voor alle
leeftijden

Lesmethode ‘goed gedaan’
Hoe ga je respectvol met elkaar om? Dat is voor kinderen niet zo
makkelijk. Er zijn namelijk heel veel vormen van voorbeeldgedrag en
reacties op het eigen gedrag. 'Doe eens gewoon' is niet meer
voldoende. Want wat is 'gewoon'?
wat: een lesmethode waarmee u kinderen uit het lager onderwijs kunt
leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een
eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag.
voor wie: lager onderwijs

10

1.3 Secundair onderwijs
1.3.1

Spelmateriaal

Vlinderslag – vzw Zinloos Geweld (i.s.m. Centrum Informatieve
Spelen)
Dit informatief spel confronteert jongeren met 15 verschillende
soorten zichtbaar en onzichtbaar geweld: van fysiek, psychisch,
verbaal en intrafamiliaal geweld tot vandalisme, cyberpesten,
zelfverminking en steaming. Het spel leert hun geweld bespreekbaar
maken en leert hun hoe ze hun gevoelens kunnen verwoorden en hoe
ze ermee om kunnen gaan.
‘VlinderSlag’ wordt gespeeld met 3 tot 30 spelers en neemt 60 tot 90
minuten in beslag.
wat: Informatief spel
voor wie: 9-15 jaar

Pestkwartet
Dit is een spel om pesten bespreekbaar te maken en kinderen en
jongeren inzicht te geven in alle betrokken rollen bij pesten en hen
bewust te maken van hun eigen rol bij het pesten. Zowel preventief
als curatief te gebruiken in groep. Kinderen kunnen het ook
zelfstandig spelen.
wat: Kwartetspel
voor wie: 8-14 jaar

Vlinderslag – vzw Zinloos Geweld (i.s.m. Centrum Informatieve
Spelen)
Dit informatief spel confronteert jongeren met 15 verschillende
soorten zichtbaar en onzichtbaar geweld: van fysiek, psychisch,
verbaal en intrafamiliaal geweld tot vandalisme, cyberpesten,
zelfverminking en steaming. Het spel leert hun geweld bespreekbaar
maken en leert hun hoe ze hun gevoelens kunnen verwoorden en hoe
ze ermee om kunnen gaan.
‘VlinderSlag’ wordt gespeeld met 3 tot 30 spelers en neemt 60 tot 90
minuten in beslag.
wat: Informatief spel
voor wie: 9-15 jaar
tijd: 1 à 2 lesuren
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Belfedar: Werk samen en overwin!
Belfedar is actief gezelschapsspel met 250 uitdagingen. De spelers
leren samenwerken om samen de overwinning in de wacht te slepen.
Op een amusante manier versterken de spelers hun sociale
vaardigheden die cruciaal zijn om geweld te voorkomen en conflicten
op een positieve manier aan te pakken.
wat: gezelschapsspel om te werken aan sociale vaardigheden
voor wie: vanaf 10 jaar

1.3.2

Werkvormen en lespakketten

Ik wil er ook bij horen - M. Hasselaar; A. de Muynck
Uitgangspunt van het boek is dat pesten een groepsprobleem is. En de
aanpak van pesten moet zich dus richten op iedereen die bij het pesten
een rol speelt.
wat: Informatief boek om kinderen te helpen meer weerbaar te zijn
tegen pesten.
voor wie: 12 jaar +

Meidenvenijn is niet fijn! - C. Snoek
Met praatkaarten en heldere illustraties van typische meidenrollen
zoals de ‘Queenbee’ de ‘Roddelaarster’ en ‘het Target’ wordt de groep
verleid zichzelf en anderen hierin te herkennen. Het pakket doorloopt drie
verschillende fasen, die van herkenning via bewustwording naar een
gezondere sociale omgang leiden.
wat: Lespakket om het pestgedrag onder meisjes bespreekbaar te maken en
aan te pakken.
voor wie: Meisjesgroepen van 9-15 jaar

Een schreeuw om hulp. De ‘No blame’ - aanpak bij pesten .
De ‘No blame’ - aanpak is een niet bestraffende, probleemoplossende
methode om met pestsituaties om te gaan. De methode doet beroep
op het empathisch vermogen van de groep en op de persoonlijke
verantwoordelijkheid van elke groepslid. De aanpak heeft niet tot doel de
feiten in vraag te stellen. Evenmin wordt de pester beschuldigd of gestraft.
De groep krijgt de verantwoordelijkheid een aantal voorstellen te doen om
het negatieve gevoel bij het slachtoffer weg te nemen of te verminderen.
wat: Leidraad om de ‘No blame’ - aanpak bij pesten toe te passen
op school of daarbuiten.
voor wie: secundair onderwijs
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Lespakket: ‘Stop Cyberpesten’
Steeds meer jongeren worden geconfronteerd met een cyberpestprobleem.
Voor scholen is het vaak heel moeilijk te weten hoe ze hiermee moeten
omgaan. Daarom ontwikkelde Child Focus dit lespakket voor de eerste en
tweede graad van het secundair onderwijs. Het kan scholen helpen
nadenken over een cyberpestbeleid, en bevat een aantal methodieken voor
leerkrachten. Dit lespakket wil de groepsdruk die kinderen soms motiveert
om te zwijgen, omkeren en motiverend werken om anderen te helpen.
wat: kant-en-klaar lespakket rond het thema pesten, handvatten om een
cyberpestbeleid uit te werken
voor wie: eerste en tweede graad secundair onderwijs

De kleine Vrede
De Kleine Vrede is een actieve werkvorm, aan de hand van enkele filmpjes
discussiëren jongeren over hun reacties in conflictsituaties.
wat: dvd met nabespreking en werkmateriaal
voor wie: vanaf 10 jaar

Druppels van verdraagzaamheid
Op de cd ‘Druppels van verdraagzaamheid’ vind je 21 liedjes over pesten en
verdraagzaamheid. De teksten zijn door kinderen en jongeren geschreven.
De muzikale omlijsting namen bekende Vlaamse én Nederlandse artiesten
voor hun rekening: Pieter Embrechts, Bart Herman, Eric Baranyanka en de
Ketnet Band, Kommil Foo, Jo Lemaire, Jean Bosco Safari, Wigbert Van Lierde,
Bram Vermeulen…

www.pestkoppenstoppen.nl
Op deze website kunnen jongeren meedoen met een programma, waarin ze
allerlei handige dingen leert die hen kunnen helpen met (cyber)pesten te
stoppen.
wat: een website met onlineprogramma waarvoor je een unieke inlogcode
nodig hebt (te verkrijgen via mail)
voor wie: eerste en tweede graad beroepsonderwijs
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Proactieve cirkel
De proactieve cirkel vormt de basis van alle herstelgerichte gesprekken en
methodieken. De proactieve cirkel is een gesprek met meerdere mensen
(bijvoorbeeld een klas) geleid door de leerkracht of door een leerling.
Ze vormen een methodiek waarbij men (alle) leerlingen de kans biedt om aan
bod te komen over een bepaald onderwerp.
voor wie: geschikt voor alle leeftijden

Sometics - sociogrammen
Sometics maakt het mogelijk om sociale verbindingen en relaties die in een
groep, klas of team spelen zichtbaar te maken. Heldere rapportages geven de
totale groepscohesie en onderlinge aantrekking en afstoting tussen
groepsleden weer.
Wie zijn populair in de groep, wie vallen buiten de groep? Sometics geeft
inzicht in de groepsstructuur op grond van gerichte vragen. Via diverse
modellen (gebaseerd op het sociogram) wordt de groep vervolgens
geanalyseerd.
Het resultaat is een overzichtelijk beeld van de totale groepscohesie en
onderlinge relaties en interacties in de groep.
voor wie: geschikt voor alle leeftijden

TOPspel – De Sleutel / Thomas Moore / Die Keure
TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van leerlingen,
positieve groepsdruk , het negeren van negatief gedrag en het belonen van
positief gedrag. Dit alles wordt in een duidelijke spelvorm gegoten, wat zeer
motiverend is voor kinderen én leerkrachten. Het spel is eenvoudig, kort en
krachtig, waardoor de instap erg laagdrempelig is.
wat: een methodiek die je flexibel kan integreren in bestaande lessen.
TOPspel kan gespeeld worden door zowel de klastitularis als de
turnleerkracht, de godsdienstleerkracht,…
voor wie: lager secundair onderwijs
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Kiva
‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van het
bekende en succesvolle Finse antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen er
voor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige,
aangename en stimulerende omgeving ervaren. Pesterijen horen er niet
thuis.
KiVa is het eerste wetenschappelijke onderbouwde antipestprogramma
waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers,
aan de slag kunnen gaan.
Voor wie: lager onderwijs

Re:Pest
Aan de hand van de game leren de leerlingen de vormen van pestgedrag en de
verschillende rollen bij het pesten kennen. Nadenken over het eigen gedrag in
pestsituaties alsook de andere mogelijke manieren van reageren op pestgedrag
komen aan bod. Je kan op de website een korte demo bekijken.
Via een gerichte vorming in de school worden de leerkrachten vertrouwd gemaakt
met de lessenreeks en de game. Bedoeling is dat de leerkrachten nadien de
lessenreeks zelf geven. Het lessenpakket Re:Pest kan vakoverschrijdend door elke
leerkracht met diverse klasgroepen gehanteerd worden.
wat: een lespakket van vier lesuren met een online game, een vorming voor de
leerkrachten en een gids voor ouders
voor wie: eerste en tweede graad secundair onderwijs

Explosive Chickens
Explosive Chickens is een interactief GPS – spel dat werkt aan de veerkracht
En weerbaarheid van een bestaande groep, vb. een klasgroep, leefgroep, …
Het spel wordt gespeeld met tablets die je kan ontlenen bij Cgg Largo.
wat: interactief GPS-spel dat gespeeld wordt met max. 10 personen
voor wie: jongeren tussen 12 en 16 jaar voelen zich het meest aangesproken

Toolbox
Ga aan de slag met jongeren over cyberhaat. Dit educatief pakket bevat
praktijkgerichte methodieken op maat van leerkrachten secundair onderwijs
en jeugdwerkers.
De Toolbox wil jongeren in de eerste plaats bewustmaken van hun eigen
internetgedrag. Dankzij de methodieken krijgen ze de tools en de taal om te
reageren op haatdragende berichten online. Ze krijgen ook de kans om
negatieve berichten om te zetten in positieve.
Jongeren krijgen tips om op een verstandige manier online te functioneren.
voor wie: jongeren tussen 12 en 18 jaar
wat: online en offline speelse en interactieve werkvormen
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1.4 Jeugdwerk
1.4.1

Spelmateriaal

Spel tegen pesten
Zit jij in de jeugdbeweging, ben je actief op een speelplein of begeleid je
kinderen op een andere manier in de vrije tijd.
Dit gratis spel tegen pesten is ideaal om een activiteit mee te starten.
Je kan het spel gratis downloaden via
wat: spelvorm
voor wie: 6-16 jaar

Glenn Gepest
Een actief spel met groepsopdrachten, uitdagingen en stellingen en
spelbegeleiding: 2 begeleiders zakken af om het spel op jouw gewenste
locatie te spelen. Jij voorziet als aanvrager minstens 1 begeleider per 10
deelnemers.
wat: een actief spel
voor wie: van 9 tot 12 jaar
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2. Theater en film
2.1 Theatervoorstellingen
Victor en de Goed gevoelsmachine
Victor en zijn Goedgevoel Machine" is een interactieve schoolvoorstelling (met grapjes, filmpjes, toneel,
gesprekjes, …). Victor is een gekke uitvinder. Samen met Victor gaan de kinderen op zoek naar ‘groene’ en
‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens of naar aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag zoals pesten.
Tijdens de voorstelling krijgen alle kinderen een Goedgevoel latje. Met deze mini Goedgevoel Machine kunnen
ze op een heel laagdrempelige manier tonen en benoemen wat ze voelen en denken.
voor wie: 3e kleuter, 1e en 2e leerjaar

Bram en de OK-Brigade
Bram en de OK-Brigade’ is een interactieve schoolvoorstelling. Bram is een slimme, maar gekke onderzoeker.
Met zijn OK-lab en de hulp van professor X, onderzoekt hij hoe kinderen met elkaar omgaan en waarom ze
soms pesten. Met die kennis wil hij andere kinderen helpen die hem mails en brieven sturen met vragen over
pesten. Na het onderzoek, motiveert hij de kinderen en de leerkrachten om lid te worden van de OK-Brigade.
De leden van de OK-brigade vinden elkaar OK, ze pesten elkaar niet en ze doen hun best om pesten in de klas,
op school en daarbuiten te stoppen. Tijdens de voorstelling krijgen alle kinderen een Goedgevoel latje. Met dit
groenrode latje kunnen ze dag in dag uit aangeven hoe ze zich voelen, maar ze kunnen er bovendien mee
tonen dat pesten niet OK is. De kinderen kunnen na de voorstelling terecht op de website www.ok-brigade.be
of ze kunnen mailen naar bram@ok-brigade.be.
voor wie: 3e en 4e leerjaar

De pest aan pesten – Jo De Rijck
Jo is ontzettend fier want vandaag mag hij voor het eerst naar een nieuwe school! Zijn ouders zijn net verhuisd
en in zijn vorige school had hij zoveel vrienden dat het niet fout kan gaan. Maar dan wordt Jo zwaar gepest
vanaf de eerste dag. Samen met de kinderen ontdekt hij wat je allemaal kan doen om pesten tegen te gaan en
hoe ermee om te gaan als het toch gebeurd.
voor wie: 6 tot 12 jaar

LenNERD – Uitgezonderd. Theater! & Events!
‘LenNERD’ is een voorstelling over een jongen in de vroege puberteit die de richting in zijn leven kwijt raakt
door voortdurende pesterijen. Als een nachtvlinder, verblind door een kaars, probeert hij zich vrij te vechten,
maar brandt telkens zijn vleugels. Elke mogelijke uitweg leidt tot een nieuwe desillusie. Tot hij onverwachts zijn
weg niet meer alleen moet gaan.
Er is een lesmap voorzien
voor wie: 10 – 14 jaar

De Stelling van A – Uitgezonderd. Theater! & Events!
Annelies is verliefd. En hoe! Ze is helemaal zot van Casper, de populairste jongen van de klas. Maar dan loopt
het mis. Casper maakt het uit en Annelies zoekt steun bij Britt, haar beste vriendin. Maar is Britt wel een echte
vriendin? Annelies begint te twijfelen. En als ze plots het slachtoffer wordt van pesterijen, is het hek van de
dam. Annelies en Britt krijgen ruzie. En de pesterijen worden steeds erger en erger. Is hun vriendschap bestand
tegen zoveel druk?
Er is een lesmap voorzien rond het thema cyberpesten en de gevaren van het internet.
voor wie: 12+
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I.H.U.L. – Uitgezonderd. Theater! & Events!
I.H.U.L” vertelt het verhaal van Olivier, een jonge kerel van 17 jaar. Op het eerste zicht een normale jongen met
een liefde voor muziek en computers. In tegenstelling tot veel van zijn klasgenoten is Olivier een buitenbeentje,
het is alsof het zo moest zijn en in dat lot berust hij ook. Dat hij het middelpunt van spot is in de klas is
ondertussen de normaalste zaak van de wereld voor hem. Maar schijn bedriegt vaak, want wanneer Olivier
thuis is begeeft hij zich zonder al te veel woorden naar zijn kamer. De, voor hem, enige plek waar hij alleen kan
zijn met zijn gedachten, zijn fantasieën en zijn muziek! Al gauw blijkt dat al die pesterijen dieper zitten dan het
oog doet vermoeden, Olivier is kapot.
Leerkrachten zien alles gebeuren maar doen niets, zijn ouders vragen er niet naar en hebben verder geen flauw
idee wat er aan de hand is. Voor Olivier is er geen andere uitweg dan “verdwijnen” en dat doet hij ook, het
enige wat hij zijn nabestaanden achterlaat is een online –dagboek met de naam “I.H.U.L” waarvan hij, vlak voor
zijn zelfdoding, een rechtstreekse link stuurt naar zijn grootste vijand: pestkop “Mattias Avoort”. De twee
hebben duidelijk een verleden, dat blijkt wanneer Matti het dagboek van zijn ‘slachtoffer’ Olivier doorleest. Het
betreft een verleden dat heel zijn toekomst zal veranderen…
Er is een lesmap voorzien.
voor wie: 14 +

Geweld, angst en (cyber)pesterijen – Theaterproductiehuis Farce Cancan
Het oorspronkelijke toneelstuk GAP (Geweld, agressie en andere pesterijen) werd omgevormd tot een nieuw
theaterstuk GAC (Geweld, angst en cyberpesten). Een tiental sketches over geweld en pesten op school en in
onze maatschappij werden behouden, maar een viertal scenes werd vervangen door het typische en sinds
enkele jaren woekerende fenomeen van cyberpesten. Zodat een algeheel beeld kon worden geënsceneerd van
agressie in onze samenleving. Deze waar jongeren mee te maken krijgen.
voor wie: 12 tot 14 jaar

De Pest! aan mij – Theatergezelschap O’kontreir
Darwins ‘survival of the fittest’ doorgronden is makkelijker op de speelplaats dan tijdens de biologieles. Eten of
gegeten worden. Wat kies jij?
Marie is jarenlang het favoriete slachtoffer. Wanneer ze van school verandert, besluit ze dat dit haar niet meer
zal overkomen. Ze zoekt en vindt aansluiting bij ‘queen bee’ Gloria. Langzaam maar zeker gaat ze mee andere
leerlingen terroriseren. Tot de gebeurtenissen met haar op de loop gaan…
‘De Pest! aan mij’ brengt de verhalen van slachtoffer en dader bij elkaar in één enkel personage. Zo maakt de
voorstelling komaf met het ‘hokjesdenken’ en stelt ze alle betrokkenen voor hun verantwoordelijkheid. De
bijhorende lesmap helpt de psychologische en sociale mechanismen die aan pestgedrag ten grondslag liggen
doorgronden en misschien zelfs doorbreken.
voor wie: 1e, 2e, 3e secundair onderwijs

Een robbertje (cyber)pesten – Theaterproductiehuis Farce Cancan
In ‘Een robbertje (cyber)pesten' worden in een 15-tal korte sketches vele manieren van (cyber)pesten en
geweld op een indringende manier geënsceneerd. Dank zij voorbeelden uit de realiteit wordt een herkenbaar
gamma aan pesterijen ten tonele gebracht. Toeschouwers worden geconfronteerd met de aanleidingen, het
verloop maar ook de gevolgen van (cyber)pesten.
voor wie: vanaf 15 jaar
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Workshop rond pesten ‘Lach eens met een ander’ – Steven Goegebeur
Doel van “LACH EENS MET EEN ANDER!” is de leerlingen aan den lijve laten ondervinden wat het is om er niet
bij te horen. Pesten op school is dan ook het hoofdthema van ‘Lach eens met een ander!’
Live stand-up-comedy, het verhaal van pestslachtoffer Johan en enkele beeldfragmenten vullen het thema op
een bijzondere manier in. De leerlingen spelen zelf mee. Ze krijgen tips over toneelspelen.
De scènes die ze spelen beelden pestsituaties uit. Ze worden naderhand in groep besproken. Samen met de
leerlingen gaan we op zoek naar oplossingen voor pesterijen.
De inbreng van de leerlingen is groot. Hun opvoeringen en hun reacties spelen een duidelijke en belangrijke rol
in onze zoektocht naar oplossingen voor het pestprobleem.
Er is een aangepast programma voor het buitengewoon secundair onderwijs.
voor wie: 3e graad basisonderwijs, 1e en 2e graad secundair onderwijs
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2.2 Film
Bluebird
Bluebird is een schitterende film, die een zeer actueel thema behandelt en het op subtiele, gevoelige wijze in
beeld brengt. Thema's als pesten en broer/zus-relatie komen in Bluebird aan bod.
Merel is een ijverige leerlinge van twaalf. Ze is het haantje de voorste op school, haalt goeie cijfers, zingt uit
volle borst tijdens de toneelrepetities en laat haar vinger steevast in de lucht prijken bij elke vraag van de
meester. Dat wekt wrevel bij haar medestudenten: langzaamaan wordt Merel het pispaaltje op school.
Het begint met nare briefjes op haar rug, maar later wordt ze ook opgesloten, staat haar agenda vol
bedreigingen en moet ze klappen incasseren. Merel, die ook nog goed kan skateboarden en hele dikke boeken
leest, zwijgt in alle talen tegen iedereen over het pestgedrag. De enige bij wie ze troost vindt, is haar
gehandicapt broertje Kasper.
Er is een lesmap beschikbaar via onderstaande website
voor wie: 1e graad secundair onderwijs

De Superheld
Modulf is 11 jaar oud en vindt zichzelf een held. Een superheld zelfs! Want terwijl hij weer eens met z’n hoofd
in de schooltoiletten wordt geduwd, zorgt hij er tenminste voor dat de andere leerlingen niet gepest worden.
Tot er op een dag een nieuw meisje op school komt; de ultieme superhelden-nachtmerrie! Ze praat gek, ziet er
gek uit en gedraagt zich gek… kortom, een gedroomd pestslachtoffer. Maar Lise zegt precies wat niemand
anders hardop durft uitspreken. Zij neemt Modulf onder handen en leert hem dat het niet oké is om zich
zomaar te laten pesten.
Een hilarische anti-pestfilm met heel originele hoofdpersonages en een superheld zoals je er nog nooit één zag.
Een lesmap is te verkrijgen bij het boeken van de film
voor wie: vanaf 7 jaar

Ben X
Ben is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij lijkt te leven in zijn eigen universum, dat zich voor meer
dan de helft afspeelt in de wereld van online computergames. In de echte, harde wereld van een technische
school is het leven voor hem een dagelijkse hel, met twee kerels die hem het leven bijna letterlijk onmogelijk
maken. Ben heeft een plan. Een plan van één woord: moord! Dan komt zijn internetvriendin Scarlite in zijn
leven. Dat behoorde niet tot het plan.
Er is een lesmap beschikbaar voor zowel leerlingen als leerkrachten (klik hier).
voor wie: tweede en derde graad secundair onderwijs

Cyberbully
Cyberbully volgt het verhaal van Taylor Hillridge, een tienermeisje die het slachtoffer wordt van cyberpesten
en de gevolgen er van voor haar en haar familie.
Taylor is een 17-jarige knappe studente die niet steeds weet hoe zich te gedragen tegenover anderen.
Wanneer ze van haar moeder voor haar verjaardag een laptop krijgt, sluit ze zich aan op een sociale
netwerksite en wordt ze het slachtoffer van cyberpesten. De vrees voor de confrontatie met haar
schoolgenoten en zelfs haar beste vriendin, duwt haar tot het uiterste…
voor wie: tweede en derde graad secundair onderwijs

20

3. Leesboeken voor kinderen en jongeren 1
3.1 Kleuteronderwijs
Hangoor. Nijntje – Dick Bruna
Er komt een nieuwe jongen bij Nijntje in de klas. Hij heet Daan, maar iedereen in de
de klas noemt hem 'hangoor', omdat zijn ene oor niet omhoog blijft staan.
Als Nijntje ontdekt dat hij het helemaal niet leuk vindt om hangoor genoemd te
worden, bedenkt ze een plan…
wat: prentenboek
voor wie: vanaf 2 jaar

Plagen. Floortje maakt graag grapjes – C. Snoeck
Floortje vindt het leuk om andere kinderen te plagen. De hele dag door maakt ze
grapjes en soms flapt ze een plagerijtje er zomaar uit. Zelf heeft ze er veel plezier
om, maar niet ieder kind vindt haar grapjes leuk. Soms worden ze zelfs boos op
Floortje!
Floortje leert van juf een belangrijke les over plagen.
wat: prent- en voorleesboek
voor wie: vanaf 4 jaar

Hekselien en het trollenkind – An Melis
Een trollenkind heeft zich verstopt in het heksenbos.
Hij heet Knolle.
Hij is weggelopen uit trollenland.
Knolle wou graag eens in bad.
Maar de andere trollen lachten hem uit!
Trollen moeten immers vies zijn!
Ze luisterden niet eens naar hem!
Hekselien, Moes en Bonkie willen Knolle helpen.
Samen gaan ze op stap naar trollenland.
Maar dan gaat het helemaal fout.
De trollen nemen hen gevangen!
Ze worden opgesloten in een hol met een zwaar hek.
Hoe komen ze hier weer uit?
Zullen de trollen ooit nog luisteren naar Knolle?
wat: prentenboek
voor wie: vanaf 3 jaar

1

Een uitgebreide boekenlijst vind je terug op www.pestweb.nl
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3.2 Lager onderwijs

Anders, nou en? – Helga van de Sanden
Anders, nou en? is een rijk geïllustreerd boekje dat gaat over pestgedrag van
kinderen naar kinderen en over de gevoelens die daarbij kunnen ontstaan.
In het boek Anders, nou en? staan korte rakende, herkenbare kindgerichte
verhaaltjes waarin kinderen zichzelf zullen herkennen. Dit geldt voor zowel de
pester als ook voor het gepeste kind.
Het boekje is leuk om zelf te lezen, maar ook om voor te lezen aan kinderen. Het is
verder prima geschikt om te gebruiken als inleidend of ondersteunend materiaal bij
gesprekken over pesten.
wat: korte, rakende, herkenbare en kindgerichte verhaaltjes
voor wie: 6-9 jaar

De koningin van 1b. – Anja Vereijken
Het boek gaat over een meisje in een kliekje - ‘de koningin’ - die
overwicht heeft en bepaalt wat er gebeurt, wie er bij het clubje hoort en
wie niet. Zij maakt de regels in denken, doen en zijn. Op subtiele manier
regeert ze over haar hofhouding. Concreet gaat het om pesten, roddelen,
buitensluiten en vervelende opmerkingen maken. Het boek laat zien hoe ernstig de
gevolgen van meidenvenijn kunnen zijn. Het verhaal is geschreven vanuit het
perspectief van de ‘koningin’, haar ‘onderdanen’ en de ‘buitenstaander’. Het maakt
duidelijk hoe pestgedrag kan ontstaan, hoe dat voor het slachtoffer is en hoe de
omgeving daarop reageert.
wat: Jeugdroman over de macht en de kracht van een meidenkliek en
over meidenvenijn: pestgedrag van pubermeisjes onderling
voor wie: meisjes 11 - 14 jaar

Alleen lukt het niet – Benny Braem
Ense wordt op school gepest door de gemene Lisa. Van haar klasgenootjes mag ze
niet veel hulp verwachten, integendeel. Ondertussen doet haar moeder vervelend
over haar cijfers en is haar vader weer op een lange zakenreis vertrokken. Tot
overmaat van ramp ontdekt Ense dat ze wel eens geadopteerd zou kunnen zijn...
Als het gepest op school uit de hand loopt, neemt Ense een grote beslissing: ze pakt
haar koffers en trekt naar haar onbekende opa die in Frankrijk woont.
voor wie: vanaf 9 jaar
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Duivelshanden – Heide Boonen
Duivelshanden is een bekroond jeugdboek dat het meeslepende verhaal vertelt van
een meisje dat alleen staat tegenover ‘de groep’.
Vroeger was Manon een vrolijke meid met een hele hoop vrienden. Maar dat was
vroeger, voor de verhuis. Nu krijgt ze dagelijks af te rekenen met de verregaande
pesterijen van haar klasgenoten. Op een dag wordt het Manon allemaal teveel en
slaan bij haar de stoppen door ...
voor wie: van 10 tot 14 jaar
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3.3 Secundair onderwijs

Banga Slet – Roger Vanhoeck
De mama van Luna heeft grootse plannen met haar dochter. Want waarom voor
verpleegster studeren als je ook dokter kunt worden? In het 'Proffenkot', de
eliteschool bij uitstek, zal Luna alle kansen krijgen.
Maar Luna is verschrikkelijk eenzaam op haar nieuwe school. Ze voelt er zich
helemaal niet thuis, mist haar vrienden, en sluit zich zoveel mogelijk op in haar
eigen wereldje. Net daardoor krijgen een aantal pestkoppen haar in hun vizier. Het
gepest gaat van kwaad naar erger. Tot Luna haar eigen e-mailadres en
telefoonnummer op het internet ontdekt, met het bericht dat ze iedere jongen
naaktfoto's wil sturen. Terwijl Luna helemaal in paniek slaat, probeert de school
naar oplossingen te zoeken. Zullen de leerkrachten en de directie erin slagen het
pesten een halt toe te roepen?
voor wie: vanaf 13 jaar

Het Cupidocomplot
Dion wordt op zijn nieuwe school flink gepest door Marco en diens kompanen. Als
Dion na de zoveelste pesterij door het lint gaat, worden de ouders van beide
jongens naar de school uitgenodigd. Tot grote ontsteltenis van beide jongens klikt
het tussen Marco’s vader – die weduwnaar is – en Dion’s moeder – die gescheiden
is. Dat zou een ramp betekenen voor de jongens. Ze zouden broers kunnen worden
als hun ouders zouden besluiten te trouwen. Om dit te voorkomen sluiten ze een
overeenkomst om de relatie tussen hun ouders stuk te maken. Maar dat blijkt niet
zo eenvoudig.
wat: een boeiend, humoristisch verhaal waarin jongeren zichzelf of andere
leeftijdgenoten zeker zullen herkennen.
voor wie: vanaf 12 jaar

Duivelshanden – Heide Boonen
Duivelshanden is een bekroond jeugdboek dat het meeslepende verhaal vertelt van
een meisje dat alleen staat tegenover ‘de groep’.
Vroeger was Manon een vrolijke meid met een hele hoop vrienden. Maar dat was
vroeger, voor de verhuis. Nu krijgt ze dagelijks af te rekenen met de verregaande
pesterijen van haar klasgenoten. Op een dag wordt het Manon allemaal teveel en
slaan bij haar de stoppen door ...
voor wie: van 10 tot 14 jaar
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4. Meer informatie over (cyber)pesten voor jongeren, ouders en intermediairs.
4.1 Voor kinderen en jongeren2
Pestweb.nl
Op deze website vind je heel wat informatie terug over pesten: de verschillende vormen, het verschil tussen
plagen en pesten, enz. … Je vindt er ook een boekenlijs terug voor lager en secundair onderwijs en eveneens
wat filmsuggesties. Je kan er ook chatten of hulp vragen via telefoon of email.

www.clicksafe.be
Deze website van Childfocus biedt heel wat informatie, filmpjes, tutorials, en spelletjes voor jongeren, ouders
en leerkrachten rond het thema ‘veilig internetgebruik’ en meer specifiek cyberpesten.

www.web4me.be
Saferinternet.be is een samenwerkingsverband tussen Child Focus en het Onderzoeks- en Informatiecentrum
van de Verbruikersorganisaties. Het project en de site promoten het veilig gebruik van internet en de nieuwe
online technologieën, in de eerste plaats voor ouders en leerkrachten.
Binnen het project zijn er ook initiatieven die rechtstreeks tot de jongeren gericht zijn, zoals de website
web4me.be

4.2 Voor ouders

Meer informatie over pesten, vind je op Klasse.be
Voor ouders:
http://www.klasse.be/ouders/dossiers/pesten

Pestweb.nl
Op deze website vind je heel wat informatie terug over pesten: de verschillende vormen, het verschil tussen
plagen en pesten, enz. … Wat doe je als je kind pest of gepest wordt? Wat is cyberpesten? De rol van de
school? Klacht indienen? Enz. …

Ecops.be
De website voor het melden van misdrijven op internet

www.clicksafe.be
Deze website van Childfocus biedt heel wat informatie, filmpjes, tutorials, en spelletjes voor jongeren, ouders
en leerkrachten rond het thema ‘veilig internetgebruik’ en meer specifiek cyberpesten.

www.saferinternet.be
Saferinternet.be is een samenwerkingsverband tussen Child Focus en het Onderzoeks- en Informatiecentrum
van de Verbruikersorganisaties. Het project en de site promoten het veilig gebruik van internet en de nieuwe
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online technologieën, in de eerste plaats voor ouders en leerkrachten. Met behulp van de verstrekte informatie
en tools kunnen zij kinderen en jongeren beter begeleiden naar een verantwoord gebruik van deze
technologieën. Binnen het project zijn er ook initiatieven die rechtstreeks tot de jongeren gericht zijn, zoals de
website web4me.be.

www.friendlyattac.be
Friendly ATTAC (Adaptive Technological Tools Against Cyberbullying) is een vierjarig (februari 2012-februari
2016), interdisciplinair onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door IWT (Agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie). Het project gaat na op welke manier technologische middelen kunnen worden
ingezet in gezondheidsinterventies rond cyberpesten bij jongeren.
Op de website kan je een aantal interessante onderzoekstudies terugvinden zoals ‘Zes jaar onderzoek naar
cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten. Een overzicht van de bevindingen.’

4.3 Voor scholen, jeugdverenigingen en jongerenorganisaties

Meer informatie over pesten, vind je op Klasse.be
http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/ze-spuwen-op-me/
http://www.klasse.be/leraren/themas/pesten/
http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/cyberpesten/

Leven met een pestverleden – Gie Deboutte
Een serie indringende interviews met volwassenen, zowel slachtoffers als
daders van pesten geweest. Gie Deboutte doorbreekt het ongenuanceerd
denken over pesten.
Pestgedrag blijft een van de meest onderschatte maatschappelijke
problemen. De origine ervan situeert zich nog steeds in de kindertijd en in de
schoolloopbaan. Elk kind heeft ermee te maken, of als slachtoffer, of als
dader, of als getuige. De laatste twee komen er vaak goed mee weg, maar de
slachtoffers dragen de gevolgen hun hele verdere leven met zich mee.
In dit boek publiceren de auteurs een serie indringende interviews met
volwassenen, zowel slachtoffers wier leven is getekend door het pestgedrag
als slachtoffers die er zich gelukkig hebben kunnen overheen zetten. Het
interview met een dader doorbreekt het ongenuanceerd denken over
pesters.
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Pesten in het jeugdwerk
Dit boek is speciaal geschreven voor leiders in het jeugdwerk en brengt een
combinatie van theorie en praktijk. Enerzijds wordt het fenomeen pesten in
zijn totaliteit verklaard, anderzijds worden concrete tips aangereikt om
pestgedrag in de groep te voorkomen of te verhelpen. Het geheel wordt
aangevuld met diverse methodieken rond pesten.

Van pesten naar samenwerken. De supportgroep: oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag in school
– Sue Young
Pesten heeft verstrekkende gevolgen voor het gepeste kind: aspecten als veiligheid, geluk, eigenwaarde en
leerresultaten komen in het geding. Ook voor de pester zijn er consequenties, en niet te vergeten voor de rest
van de klas. De impact op de sfeer in de groep en het welbevinden van de kinderen is bij pestgedrag heel
ingrijpend.
Het grootste deel van de methodes die op scholen gebruikt worden tegen pesten, is echter probleemgericht.
Dit is anders bij de Supportgroep-aanpak, waarbij op een oplossingsgerichte manier pestgedrag omgezet wordt
in positief en betrokken gedrag in de klas. In deze door Sue Young ontwikkelde aanpak, wordt niet gesproken
over ‘pesten' en ‘schuld'. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen voor
elkaar. Dit gaat verder dan symptoombestrijding: de supportgroep zorgt ervoor dat de rest van de klas meegaat
in een positieve spiraal, met als resultaat een betere sfeer en een veilig klimaat.

Pestbeleid op school
Via de website www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag vind je meer informatie over de opmaak van een
anti-pestbeleid op school.

www.limits.be
Sinds 1997 verzorgt vzw Limits in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming het Steunpunt
Ongewenst gedrag op school. Het Steunpunt heeft als voornaamste opdracht voor iedereen die bij het
onderwijsgebeuren betrokken is (schoolbesturen, directies, leerkrachten, vertrouwenspersonen, CLB,
leerlingenbegeleiders, ouders, leerlingen, …) een laagdrempelig en ruim toegankelijk aanspreekpunt te
verzorgen.
Limits is ook lid van het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’. Het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen
Pesten’ is een vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen die expertise
hebben met betrekking tot het pestthema en die de keuze maken om op dit specifieke terrein de krachten te
bundelen en een gezamenlijke koers te varen.
Limits kreeg van het Ministerie van Onderwijs de opdracht om het Beleidsplan ter Preventie en Bestrijding van
Geweld, Pesten en Ongewenst Seksueel Gedrag op School te actualiseren.
De bedoeling van dit plan is het ondersteunen van de scholen bij de toepassing van de betreffende wetgeving.
de krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen. De geactualiseerde versie van het beleidsplan kan
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je via onderstaande link raadplegen:
http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/maatregelen/Beleidsplan-Limits.htm
Op de website ‘antisociaal gedrag’ vind je ook andere publicaties en nuttige informatie rond dit onderwerp. Ga
zeker eens een kijkje nemen via volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/

Kies Kleur tegen Pesten
Het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’ stelt zich tot doel het pestprobleem bij kinderen en jongeren te
helpen voorkomen en terug te dringen.
Op de website vind je informatie terug over de Vlaamse week tegen Pesten en kan je materialen bestellen om
de Week tegen Pesten op jouw school kracht bij te zetten (affiches, bladwijzers, ballonnen, enz. …)

Pestweb.nl
Op deze website vind je heel wat informatie terug over pesten: de verschillende vormen, het verschil tussen
plagen en pesten, de gevolgen van pesten, enz. … Je vindt er ook een boekenlijst terug voor lager en secundair
onderwijs en eveneens wat filmsuggesties.
Je kan er ook affiches, flyers of het lespakket van Pestweb.nl bestellen.

www.saferinternet.be
Saferinternet.be is een samenwerkingsverband tussen Child Focus en het Onderzoeks- en Informatiecentrum
van de Verbruikersorganisaties. Het project en de site promoten het veilig gebruik van internet en de nieuwe
online technologieën, in de eerste plaats voor ouders en leerkrachten. Met behulp van de verstrekte informatie
en tools kunnen zij kinderen en jongeren beter begeleiden naar een verantwoord gebruik van deze
technologieën. Binnen het project zijn er ook initiatieven die rechtstreeks tot de jongeren gericht zijn, zoals de
website web4me.be.

www.clicksafe.be
Deze website van Childfocus biedt heel wat informatie, filmpjes, tutorials, en spelletjes voor jongeren, ouders
en leerkrachten rond het thema ‘veilig internetgebruik’ en meer specifiek cyberpesten.
schoolzonderpesten.be

www.friendlyattac.be
Friendly ATTAC (Adaptive Technological Tools Against Cyberbullying) is een vierjarig (februari 2012-februari
2016), interdisciplinair onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door IWT (Agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie). Het project gaat na op welke manier technologische middelen kunnen worden
ingezet in gezondheidsinterventies rond cyberpesten bij jongeren.
Op de website kan je een aantal interessante onderzoekstudies terugvinden zoals ‘Zes jaar onderzoek naar
cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten. Een overzicht van de bevindingen.’

Cyberpesten.be
Op deze website kan je algemene informatie terugvinden over cyberpesten: wat is cyberpesten, het profiel van
dader en slachtoffer, wat maakt cyberpesten zo populair, educatief materiaal, enz. … Je vindt er ook
onderzoeksgegevens terug en informatie over preventie en begeleiding.
Naast cyberpesten gaat de website ook in op cyberpesten op het werk.

Cyberpesten… pesten in een modern jasje
Via de gezinsbond kan je een infoavond organiseren rond het thema cyberpesten

http://www.pesten.net/
Deze website biedt heel wat informatie en voorbeelden over het uitwerken van een beleidsplan tegen pesten
op school en ondersteuning bij het thema.
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www.pesten.biz
Deze website biedt materialen aan die je als school – en tegen betaling - kan bestellen indien je wil werken
rond het thema pesten en cyberpesten. De materialen richten zich naar het kleuteronderwijs en lager
onderwijs. Je kan er terecht voor kleurplaten ‘Beertje Anders’, polsbandjes, enz. …
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