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Inleiding 
 

1.1 Persoonlijke identiteit 

1.1.1 Wie ben ik als leraar? 

Ik heb afgelopen jaren heel wat geleerd over het huidige basisonderwijs in Nederland. Ik had dit 

leerrendement voor mijn Lio-stage nog niet door. Ik dacht na elke periode, wat heb ik er nou 

aangehad. Maar nu ik mijn Lio-stage loop, vallen eerdere behandelde vallen eerdere 

praktijkvoorbeelden en theorieën op hun plek.  wat heb ik nu eigenlijk geleerd. Door deze theorie en 

praktijkervaring  sta ik nu met zelfvertrouwen voor de klas. Ik ben een pedagoog in ontwikkeling die 

streeft naar een veilig klassenklimaat waar kinderen zich vrij voelen en willen leren.  

Om dit te bereiken praat ik veel met de kinderen. Wat doen de kinderen in hun vrije tijd en waarmee 

zijn ze dan bezig. Doordat je interesse toont, bouw je een band op met de leerlingen.  Hoe kun je 

immers verwachten dat kinderen naar jou luisteren als jij niet naar hun luistert. Vooral in het begin 

van mijn loopbaan zullen kinderen mij blijven uittesten. Door consequent te handelen en kinderen 

positief te stimuleren op momenten dat het wel goed gaat hoop ik toch voor iedereen een zo goed 

mogelijke leeromgeving te creëren. 

 

Wanneer je kinderen lesgeeft, ben je te gelijkertijd bezig met opvoeden. Opvoeden doe je nooit 

alleen en daar zijn altijd de ouders vrij betrokken.  Ook vind ik dat ouders op de hoogte moeten 

gehouden worden van de ontwikkeling van het kind. Mochten in het opvoeden of met de lesstof 

problemen zijn, zal ik dit met de ouders dienen te bespreken.  

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen. Ik ben van mening dat dit het beste lukt met 

adaptief onderwijs. Wanneer kinderen onderwijs op maat krijgen zullen ze uiteindelijk een passende 

richting  het voortgezet onderwijs. Ook blijven ze op deze manier succeservaringen beleven en 

daardoor gemotiveerd. Dit kost echter wel wat organisatorische capaciteiten. Dit gaat me steeds 

beter af.      

Waar moet ik nog aan werken? 

Afgelopen periode ben ik erachter gekomen dat ik een aantal kwaliteiten bezit die mij in de praktijk 

van pas komen. Dit gaf mijn mentor aan. Toch zijn er een aantal valkuilen waar ik soms in dreig te 

stappen. Ik steek veel tijd in deze valkuilen. Ik wil voor mijzelf de perfecte leerkracht worden! 

Enkele valkuilen voor  mij zijn: niet boos kunnen worden, planningen maken en te veel willen 

uitleggen. Door hier bewust van te zijn, kan ik hier steeds beter mee omgaan. 

Wie zijn mijn docenten? 

Er zijn enkele personen tegen wie ik op kijk. Een van deze personen is mijn vader. Hij heeft zelf ook 

de Pabo gedaan en zit al vanaf z twintigjarige leeftijd  in het onderwijs. Er zijn al vele uitdagingen op 

zijn pad gekomen, waardoor hij erg veel ervaring heeft gekregen in het onderwijs. Ik laat bijna al mijn 

verslagen door hem lezen en hecht  veel waarde aan zijn oordeel. 

Een ander persoon waar ik tegen opkijk is meneer Halma. Deze meneer was in havo 3 mijn docent 

maatschappijleer.  Deze meneer stond bekend om het “snappen”. Door hem ben ik in gaan zien dat 

ik de leerstof niet moest leren, maar moest snappen. Deze wijsheid pas ik toe in mijn onderwijs. 
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 Verder kijk ik op tegen elke stagementor bij wie ik in de klas heb gestaan. Ik geef 2 voorbeelden.  

Kees  zijn creatieve kant. In mijn eerste jaar had ik moeite om voor een groep kinderen te staan. 

Doormiddel van toneelstukjes ben ik hierin gegroeid en durfde ik me rol van de leerkracht 

(informatie overbrengen) aan te nemen.  

Jose  haar adaptieve kant. Ze kende de kinderen van top tot teen en probeerde alle kinderen zowel 

persoonlijk aandacht, als onderwijs op maat te geven.  

 

1.1.2 Waar sta ik op het gebied van godsdienst/levensbeschouwing? 

Tot vorig jaar had ik mij in nog geen enkele godsdienst verdiept. Pas tijdens de lessen op de Pabo 

kreeg ik kennis aangeboden over de vijf grote goddiensten. We moesten voor dit vak een leerverslag 

en een theoretische toets maken. Voor het maken van het leerverslag ben ik naar een Moskee en 

een Hindoeïstische tempel geweest. Daarbij heb ik ook een les gegeven over godsdienst / 

levensbeschouwing. Ik heb een verhaal vertelt en daarna met de kinderen hier over gepraat.  

Door deze theoretische toets heb ik kennis opgedaan over de vijf grote godsdiensten. Deze kennis 

was vrij algemeen. Tijdens het leren ben ik erachter gekomen dat mijn levensvisie gelijkenissen heeft 

met het Boeddhisme.   

 

In 4 havo heb ik tijdens kunstgeschiedenis informatie gekregen over het Christendom. Dit ging vooral 

over de macht die de kerk had en hoe ze die uitspeelde tegen de gelovigen. Hierdoor werd de kerk 

erg rijk en machtig. Deze mensen volgende de kerk op hun woord en dachten zelf niet meer na. Dit 

wekte bij mij frustratie op. Hierdoor heb ik negatieve gevoelens voor de kerk gekregen. Dit alleen 

maar versterkt door de afgelopen zedenschandalen.  

 

Ik hecht veel waarde aan mijn opvoeding. Na mijn idee hebben mijn ouders mij opgevoed met de 

juiste normen en waarden. Wanneer ik om me heen kijk wil ik wel eens schikken van de woordkeus 

en de handelingen die mensen verrichten. Ik ben benieuwd of mijn opvoeding overeen komt met die 

van een Christen. 

 

De volgende leervragen zijn in mij opgekomen.  

De leervragen: 

 

- Hoe kan ik er voorzorgen dat de kinderen uit de klas elkaar respecteren en zo elkaar willen helpen 

wanneer er problemen zijn.  

- Wat is de overeenkomst tussen een Christelijke en mijn eigen opvoeding. 

 

 

 

 



6 
 

1.2 Onderzoeksvraag 
 
1.2.1. Mijn eigen ervaring  
 

Ik heb gekozen voor het onderwerp pesten. Wanneer ik aan pesten denk, schieten er vele vragen in 

mijn op zoals: waarom pesten kinderen  en hoe kun je uit de slachtofferrol komen. 

Op de basisschool had ik tot en met groep 6  twee beste vrienden.  Eentje behoorde tot de populaire 

groep en de andere tot  de gedupeerde groep. In groep 7/8 werd het pestgedrag naar deze 

gedupeerde door mijn ogen te erg en kwam ik voor deze jongen op. Hierdoor was ik mijn populaire 

vriend kwijt. 

Ik ben vroeger nooit zo veel gepest, maar mijn broer wel. Ik vond dit vreselijk om te zien en ik heb 

altijd veel medelijden met hem gehad. Ik zag wat het met hem deed. Ik denk dat je basisschooltijd 

een belangrijke periode is, waarin je je ontwikkelt. Zowel in cognitieve ontwikkeling als de je 

persoonlijkheids- en sociale ontwikkeling. Wanneer een kind in deze periode continue gepest wordt 

zal het kind anders uit deze periode komen dan wanneer hij volledig door de groep wordt 

geaccepteerd.  

 Zo heb ik het idee dat hij meer zelfvertrouwen zou hebben en sneller sociale contacten zou hebben 

wanneer hij vroeger niet was gepest. Doordat ik dit bij mijn broer gezien heb, heb ik altijd een zwak 

voor gepeste mensen gehad. Ik kreeg altijd medelijden met ze en nam zelfs enkele op in mijn 

vriendengroep.  

Wanneer ik pestgedrag zie op het schoolplein, grijp ik gelijk in. Ik vind het alleen lastig hoe ik dit 

grondig op kan lossen. Pesten stopt niet wanneer de pester een half uur straf krijgt. De pester moet 

er achter komen dat hij zijn medemens niet op een negatieve manier moet beïnvloeden en de 

gepeste leerling moet sterker in zijn schoenen komen te staan.  

Het lijkt me erg interessant om me hier in te gaan verdiepen.  

Onderzoeksvraag: 

Met behulp van mijn eigen ervaring heb ik de volgende onderzoeksvraag samengesteld: 

Ik onderzoek het gedrag van pestende en gepeste kinderen, ten eerste om dit gedrag te kunnen 

verklaren  om vervolgens een beter klimaat in de klas te creëren. 
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1.2.2 Mijn deelvragen. 

Om een antwoord te kunnen geven op mijn onderzoeksvraag heb ik een aantal deelvragen 

opgesteld.  

 

Deelvragen 

 

- Wat is pesten? 

- Zijn er verschillende vormen van pesten? 

- Wat is het verschil tussen pesten en plagen? 

- Wat doet het ‘pesten’ met de pester? 

- Wat doet het ‘pesten’ met de gepeste? 

- Hoe komt pesten terug in de maatschappij? 

- Welke rol spelen ouders in het onderwerp pesten? 

- Welke rol speelt de media in het onderwerp pesten? 

- Hoe gaan christenen om met kenmerken van pestgedrag? 

- Hoe gaat de bijbel om met de kenmerken van pestgedrag? 
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3. Theorie 
 

Na de deelvragen te hebben opgesteld ben ik opzoek gegaan naar de theorie. Ik wilde niet alleen 

meer weten over pesten, maar ik wilde me er ook in verdiepen.  

Uiteraard vormt de theorie ook mijn theoretische verantwoording van het onderzoek. 

Ik heb de theorie op de volgende plekken gezocht: 

- Kranten 

- Internet 

- Xplora Avans Hogeschool Breda 

- Bibliotheek Rijen. 

Aan de hand van de theorie en mijn deelvragen heb ik de volgende hoofdstukken gemaakt in mijn 

verslag: 

1. Wat is pesten? 

2. Pesten en de maatschappij 

3. Christenen en pesten 

4. Christenen en vrijheid 

5. Bemin je naaste als jezelf 

6. De bijbel en kenmerken van pesten 
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3. 1 Wat is pesten? 

3.1.1 Definitie pesten 

Ik ben op zoek gegaan naar verschillende definities die er gebruikt worden voor het 

begrip pesten. Ik ben de volgende definities tegengekomen:  

- ·ten pestte, h gepest 1 treiteren 2 een bep. kaartspel spelen1 
- Met de term pesten wordt het gedrag bedoeld waarin één persoon herhaald en gedurende 

langere tijd door een of meerdere anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot 
fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel 
geweld en afpersing. Een enkele keer resulteert dit in de zelfmoord van het slachtoffer.2 

- Onder pesten wordt verstaan: het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk 
geweld door een persoon of een groep tegen een eenling die niet in staat is zich te 
verdedigen. Pesten is een vorm van agressie en kan vele vormen aannemen. Kinderen 
kunnen worden nageroepen, uitgescholden of belachelijk gemaakt worden. Soms worden 
kinderen ook vernederd of wordt er geslagen, geschopt, geknepen of onder dwang 
vastgehouden. Maar pesten kan ook een passievere vorm aannemen, waarbij het kind wordt 
buitengesloten en genegeerd, of er worden vieze gebaren gemaakt en gezichten getrokken, 
iets wat net zo pijnlijk kan zijn als schelden of slaan.3 

- a person is being bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative 
actions on the part of one or more other persons4 ( een persoon wordt gepest wanneer hij of 
zij, in het openbaar, herhalend en vaker dan normaal, negatieve acties wordt aangedaan 
door een of meerdere personen.)  

- Een of meerdere mensen vinden het leuk om een ander op de kast te jagen, te voeren, in 
verlegenheid te brengen of onzeker te maken.5  

 
3.1.2. Eigen definitie 

Het leven van een ander persoon zuur maken, waarbij de pester geniet en het gevoel krijgt alsof hij in 

een hogere status verkeerd.   

3.1.3. Wat houd het begrip pesten in? 

Pesten is een breed begrip, waar verschillende definities aan zijn gekoppeld.  Dit is hierboven te zien.  
Het boek binken en bangeriken heeft de  definitie:  Een of meerdere mensen vinden het leuk om een 
ander op de kast te jagen, te voeren, in verlegenheid te brengen of onzeker te maken.5   

Ik vind deze, net als de  definitie van Van Dale, erg vaag en oppervlakkig. Ik krijg hierbij geen duidelijk 

beeld wat bijvoorbeeld het verschil is tussen pesten en plagen. Dit beeld krijg ik wel bij de tweede en 

derde definitie. Wanneer ik deze definities lees voel ik de pijn die een gepest persoon kan hebben.  

Iedereen heeft wel ervaring gehad met pestgedrag. Je hoeft niet zelf iemand te pesten of zelf gepest 

te zijn om te weten wat pesten inhoud. Wanneer je tien mensen zou vragen een definitie te geven 

omtrent pesten, zou je tien verschillende antwoorden krijgen. Pesten is een abstract object. Het is 

een gevoel waarbij ieder persoon eigen ervaringen heeft en vanhier uit een eigen definitie 

ontwikkeld.  

                                                             
1http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands
&searchQuery=pesten 
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesten_(gedrag)#cite_note-olweusdef-0 
3 http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Watispesten/tabid/105/Default.aspx 
4 http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/Supervision/Master/Kolstein.pdf 
5Hertroys B. Kersten W., (1985), Binken en bangeriken. Haarlem: De Toorts 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geweld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afpersing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfmoord
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=pesten
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=pesten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesten_(gedrag)#cite_note-olweusdef-0
http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Watispesten/tabid/105/Default.aspx
http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/Supervision/Master/Kolstein.pdf
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3.1.4. Verschillende vormen van pesten.6 
 
Bij pesten kan er een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten pestgedrag: 
- Incidenteel pesten: Af en toe pesten. Een enkele opmerking, enkele keer duwen, enkele keer 
prikken met een pen enz. 
 
- Structureel pesten:  deze leerlingen zijn continu het slachtoffer van pesten. Wat ze ook doen, het is 
nooit goed. Er zijn leerlingen die zich continu gedragen als pestkoppen. Ze genieten van hun eigen 
pestgedrag. 
 
Enkele vormen van pestgedrag. 
Er zijn verschillende vormen om een slachtoffer te pesten. Deze pesterijen kunnen, mentaal, verbaal, 
materieel, fysiek of sociaal geuit worden. 
 

- Verbale pesterijen: 
Schelden/ scheldnaam geven 
Bijnamen geven 
Kwalijke opmerkingen, zoals “Doe niet zo dom joh, sukkel”. 
 Na-apen, praten met dezelfde intonatie en woordkeuze 
Naroepen/uitlachen/belachelijk maken bijvoorbeeld: 
                        - Neus dichtknijpen als de “zondebok”passeert 
                        - Jimmy., ha,ha, heeft weer in z’n bed geplast” 
                        -“He bruine, ben je in de poep gevallen?”   
 

- Fysieke pesterijen: 
Trekken aan het haar 
Schoppen, slaan, krabben 
Prikken met een pen 
Pootje haken 
Omduwen bij het fietsen 
Vechten 
 

- Materiële pesterijen: 
Fietsbanden leeg laten lopen 
Pen vernielen 
Tas afpakken 
Snoep/brood afpakken en zelf opeten 
 

- Mentale pesterijen:  
Bedreigingen of dingen laten doen 
 

- Sociale pesterijen: 
Uitsluiten van groepsspel of sportactiviteit 
Nadoen, imiteren (bijvoorkeur; sterk overdreven) bijvoorbeeld 
Achter iemand aanlopen 
Gekke bekken trekken  

                                                             
6http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Verschillendevormenvanpesten/tabid/112/Default.as
px 

http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Verschillendevormenvanpesten/tabid/112/Default.aspx
http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Verschillendevormenvanpesten/tabid/112/Default.aspx
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3.1.5. Het verschil tussen pesten en plagen. 

Pesten wordt vaak verward met plagen. Ieder kind plaagt wel eens, maar pesten is toch wat anders. 

Pesters hebben er lol in om iemand tot slachtoffer van hun gedrag te maken. Ze vinden het leuk als 

dat zo iemand in verwarring raakt , verdrietig of driftig wordt. Het geeft de pesters de mogelijkheid 

om in de groep hun eigen status te verhogen. In een groep vervuld vaak één persoon deze 

slachtofferrol. De pesters en de meelopers reageren vaak hun spanning en hun mogelijke onderlinge 

agressie vaak af op die zondebokken. Zo hoeven ze niet tegen elkaar te knokken, en heeft men de 

beschikking over een ideaal persoon  waarmee men lekker kan “dollen”. 

 

Onder plagen verstaan we meer grapjes met en over andere maken, waarbij er spraken is van humor. 

Hierbij worden de grenzen in de gaten gehouden. Men is er niet op uit om de ander te vernederen of 

om de andere agressief te maken, maar men wil met elkaar gein maken. Als het om plagen gaat kan 

het slachtoffer er  meestal ook wel om lachen, al hangt dat natuurlijk wel af van het karakter van het 

desbetreffende persoon.  De ene persoon kan makkelijker om zich zelf lachen dan de andere.  

 

 

 

3. 1. 6 Wat doet pesten met kinderen. 

- De pester 

- Het gepeste kind 
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De pester. 

Pesters zijn overal. Ze zijn er van alle leeftijden, van de basisschool tot op de werkvloer. Toch doe je 

pesten niet zomaar. Vaak komt het overeen met het gezegde: Jong geleerd is oud gedaan. Ook 

blijken pesters vaker in aanraking te komen met criminaliteit en verslavingen. Op het moment zelf 

maar ook later in iemand zijn leven, kan gepest worden leiden tot een verhoogd gebruik van de 

gezondheidszorg.7 

Pesters hebben vaak snel in de gaten welk personen ze aan kunnen. Ze zijn vaak de sterkste 

(mondeling en lichamelijk) van een groep. Pesters zien het slachtoffer als oud vuil.   

Pestkoppen zijn vaak impulsief, hebben een sterke behoefte om andere te domineren en hebben 

relatief een positief zelfbeeld of juist een negatief zelfbeeld. Vaak hebben pesters niet het vermogen 

om zich in te kunnen leven in een kind dat gepest wordt, tenzij ze zelf gepest wel eens gepest zijn. In 

dat geval genieten ze vaak van de macht die ze nu wel hebben. Het gevoel van macht wint het dan 

van empathie.   

De pesters dwingen populariteit in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal 

durven. Een aantal leerlingen pest omdat ze denken dat ze dan stoer zijn, omdat ze er zo bij horen, 

omdat ze slechts op een gepeste manier met andere om kunnen gaan, of omdat ze denken dat het 

van hen wordt verwacht. Pesters pesten meestal in een groep. Op deze manier zullen ze hun eigen 

status verhogen, door die van het slachttoffer naar beneden te halen. Ze zijn dan in een veilige 

omgeving en genieten van de aandacht. Wie mee doet, loop minder kans zelf slachtoffer te worden. 8 

Ook kan de plaats in het gezin de oorzaak zijn van kinderen die pesten.  Een kind dat bijvoorbeeld 

thuis altijd moet opboksen ten een oudere broer of zus, zal op school sneller concurreren met 

anderen. Heel algemeen zou je kunnen zeggen dat de redenen waarom iemand gaat pesten voor een 

groot deel terug te voeren zijn op de manier waarop die persoon thuis behandeld is. Als de relatie 

met de ouders al vroeg slecht was en zij maar weinig belangstelling toonden voor het kind, heeft dat 

kind grote kans een treiteraar te worden. Grote kans dat de pester dus zelf ook een probleem heeft , 

al ziet hij dat zelf vaak niet.  

De pester heeft een duidelijk macht en invloed  en dat geeft een prima gevoel. De dingen worden 

vaak gedaan zoals hij het wil. Moeilijke vervelende karwijtjes kan hij door andere laten opknappen. 

Door zijn macht  hoeft hij niet gauw ergens bang voor te zijn, al is angst een emotie die bij ons 

allemaal leeft.  

Ondanks de macht en invloed dreigt toch steeds de opstand, mogelijk verzet tegen zijn persoon. 

Want diep in hun hart pikken mensen het niet om voortdurend overheerst te worden. Eigenlijk  heeft 

een pester geen echte vrienden. Als zijn macht ophoudt, zullen zijn groepsgenoten hem ofwel willen 

terugpakken ofwel hem gewoon in de steek laten. Een pester kan maar moeilijk zijn zachte kant laten 

zien. Hij is bang dat dat als zwakheid wordt gezien.9    

Pesters kunnen zelf ook vaak niet stoppen met pesten en weten vaak niet waar zij mee bezig zijn.  

                                                             
7 http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/Supervision/Master/Kolstein.pdf 
8 http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Watispesten/tabid/105/Default.aspx 
9Hertroys B. Kersten W., (1985), Binken en bangeriken. Haarlem: De Toorts 
  

http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/Supervision/Master/Kolstein.pdf
http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Watispesten/tabid/105/Default.aspx
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Het gepeste kind.  

Het gepeste kind heeft een lage status in de klas. Het gepeste kind heeft vaak uiterlijke kenmerken 

waarop hij gepakt kan worden. Er is aangetoond dat kinderen die gepest worden later vaak te maken 

krijgen met depressies, een laag zelfvertrouwen bezitten en moeite hebben om relaties te 

onderhouden.10 

Een gepest kind heeft meestal weinig vrienden in de klas en is voor een aantal kinderen een 

makkelijk doelwit. Vaak reageert een gepest kind fel en vol paniek, het geen weer heerlijk is om hem 

daarmee te pesten. Op zijn opvallende uiterlijk reageren kinderen vaak onverdraagzaam. Voor 

buitenstaanders is het vaak onbegrijpelijk dat het gepest kind zo bang is.   

Veel kinderen die worden gepest hebben moeite om voor zichzelf op te komen. Ze voelen zich 

machteloos tegenover de pestkoppen. Vaak zijn ze onzeker in een groep omdat ze bang zijn om 

uitgelachen te worden. Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam en  hebben weinig vrienden om 

mee te spelen. Ze zijn vaak onhandig in sport en spel11 

Angst is een emotie die wij allemaal goed kennen. Angst is heel goed voelbaar. Je hart gaat sneller 

kloppen, het bloed gaat sneller stromen, je voelt klam aan en bent meer gespannen. Bij agressief 

gedrag speelt altijd angst een rol. Vanzelfsprekend bij de slachtoffers maar ook bij de pesters. 

Tenslotte loop je bij elk conflict gevaar. Een stoer iemand zal zijn angst overschreeuwen, zodat 

anderen niet merken dat hij bang is. En als hij geen blijk geeft van zijn angst zal de andere misschien 

nog banger worden.  

 De gepeste  kan van zich afbijten  door middel van schoppen, slaan, of ander onmiddellijk geweld. 

Hij is bang dat anderen hem zullen pakken. In feite is hij veel te vlug met zijn aanval. Hij lijkt op een 

kat die in het nauw rare sprongen maakt. Hij voelt zich heel gauw bedreigd en denkt vaak 

aangevallen te worden. De ander begint dan zogenaamd meestal. Een angstbijter raakt als het ware 

een beetje in paniek en begint dan bijvoorbeeld te rammen. Een gepest persoon heeft heel weinig 

vertrouwen in anderen en in zichzelf. Dit kan komen doordat ze vroeger op een vervelende manier 

door andere behandeld zijn.  

Door het snelle en agressief reageren op andere zal hij er soms voor zorgen dat die andere hem met 

rust laten. Maar deze situatie speelt eigenlijk alleen maar op momenten waarin sprake is van echt 

agressief gedrag ten opzichte van de gepeste.  

Het verlies is daarentegen veel groter. Anderen vinden het waarschijnlijk vaak leuk om te gaan 

treiteren omdat de gepeste namelijk raar reageert. Hij zal weinig populair in de groep zijn omdat hij 

overal gevaar en vermoedelijke dreiging in ziet en daarop zijn gedrag afstemt. De gepeste leeft veel 

te gespannen in een wereld vol dreiging. Hij zit in een vicieuze cirkel, waar hij steeds moeilijker 

uitkomt. 12    

  

                                                             
10  http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/Supervision/Master/Kolstein.pdf 
11 http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Hetgepestekind/tabid/108/Default.aspx 
12 Hertroys B. Kersten W., (1985), Binken en bangeriken. Haarlem: De Toorts 
 

http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/Supervision/Master/Kolstein.pdf
http://www.jufmirjam.nl/pesten/Pesteninhetalgemeen/Hetgepestekind/tabid/108/Default.aspx
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3.2 Pesten en de maatschappij. 

3.2.1 De geschiedenis van het pesten 

Net als nu werd er ook vroeger gepest. 

Er zijn bijvoorbeeld bewijzen dat in de Romeinse geschiedenis bendes ruwe jongeren voorbijgangers 

lastig vielen 

In 461 vC kwamen in Rome twee mannen, Lucius en zijn broer Volscius, op weg naar huis een 

zuipende en dronken bende tegen: ”Eerst lachten zij ons uit en beschimpten ons, zoals jonge mensen, 

dronken en arrogant als zij waren, geneigd zijn te doen tegen de minder bedeelden”. Heel 

onverstandig probeerde Lucius tegen de bende in te gaan, maar werd bewusteloos geslagen. Toen 

Volscius zijn broer probeerde te helpen, gebeurde hem het zelfde. Lucius stierf laten aan de gevolgen 

van het pak slaag, terwijl Volscius het ternauwernood redde.  

Pesten is een in alle landen en culturen bekend verschijnsel. De manier van pesten verscheelt alleen 

per cultuur. Zo zal er de ene keer meer mondeling gepest worden en de andere keer meer fysiek 

contact gezocht worden.  

3.2.2. De huidige maatschappij 

 

Ik denk dat het pestgedrag wordt bepaald door de samenleving waarin het kind zich bevind. In de 

huidige maatschappij mag elk individu zijn mening geven waardoor er veel gepraat wordt. Door de 

vrijheid van meningsuiting vervagen de grenzen van wat wel gezegd kan worden en wat taboe is. Een 

grote rol hierin speelt de media.   

We weten dat beelden invloed hebben op kinderen en dat zij deze kunnen kopiëren. Wat moeten wij 

dan met alle soaps, internetspellen videoclips en reality tv shows? Geven deze bovenstaande 

voorbeelden een realistisch beeld  van hoe mensen met elkaar omgaan? Gaan wij echt zo met elkaar 

om?   Het lijkt erop dat er op tv een soort afzeikcultuur is ontstaan, die sommige kinderen kopiëren 

in hun eigen sociale leven. 13       

Door de ontkerkelijkingen en de individualisering zijn onze oude normen en waarden weggevallen. 

Ouders zijn in principe in staat hun eigen normen en waarden over te dragen op hun kinderen, maar 

de opvoedingsstijlen veranderen. In plaats van duidelijke grenzen te stellen zijn ouders bezig om 

goede vrienden van de kinderen te worden.  Volgens ontwikkelingspsycholoog Heleen Niemijer 

vinden ouders het niet makkelijk om confrontaties aan te gaan met hun kinderen. Ze komen liever na 

een onderhandeling tot een compromis. Door het wegvallen van duidelijke regels vanuit de 

thuissituatie , vergroot de invloed van de media.   

 

Ik denk dat er in de huidige samenleving meer aandacht is voor pesten. Dit gebeurd dankzij de 

media. Het lijkt nu alsof er meer gepest wordt als in andere culturen en jaren. Dit is echter niet waar. 

We leven in een tijd/ samenleving dat er over pesten gesproken wordt en dat er door meerdere 

psychologen naar een oplossingen wordt gezocht14  

                                                             
13 Stones, R.(2000) Pesten of gepest worden. London: Evans. 
14 Delver B, Hop L, (2007), Pesten is laf!:cyberpesten is laffer. Colofon 
 



15 
 

We leven momenteel ook in een materialistische samenleving. We worden gemanipuleerd om 

merkspeelgoed en merkkleren te kopen. We denken daar gelukkiger van te worden, maar in plaats 

daarvan worden we zwakker omdat we de dagelijkse kleine frustraties niet leren overwinnen. We 

kunnen namelijk niet alles hebben, wat we willen bezitten en we moeten er hard voor werken. 

Op scholen zijn er geen regels over merkkleding. De dragers van merkkleding vallen vaak op en 

daardoor wordt er een groep gevormd die geen merkkleding draagt. Juist de dragers van 

merkkleding vallen op, waardoor de groep die geen merkkleding draagt, het gevoel kan krijgen dat ze 

niet bij de kinderen met rijke ouders horen. Kinderen die graag merkkleding willen, proberen zichzelf 

misschien te verzekeren van erkenning en acceptatie binnen de groep. Het zou kunnen zijn dan 

merkkleding wordt  beschouwt als een bewijs van succes. 15 

 

Een niet te vergeten onderdeel is de rol van de volwassenen van de huidige jeugd. Een kind is net een 

spons, het absorbeert taalgebruik en gedrag uit zijn omgeving. Zo zijn er ouders die hun kind slaan 

en/of uitschelden. Kinderen kunnen dit gedrag kopiëren en op school toepassen.  

Ik denk het voor een groot deel aan de ouders ligt of een kind wel of niet gaat pesten. Wanneer er 

een veilige thuissituatie is en het kind normen en waarden geleerd krijgt, zal het kind minder snel 

gaan pesten. Wanneer het kind broertjes of zusjes heeft, kan het zelfs oefenen in ruzie maken en 

oplossen. Het is aan de ouder hoe de ruzies worden opgelost; gaat een ouder slaan, wordt er een 

kind voorgetrokken. Dit zijn allemaal situaties waarin kinderen ervaring in opdoen.  

Nu heb ik het volgende krantenartikel gevonden die daarop aansluit.  

‘Roep niet: Hou op met ruzie maken!’16 

Het krantenartikel geeft tips hoe je broers/zussen ruzies het best kunt oplossen.  

Bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

 

Ik had nog nooit over deze rivaliteit nagedacht. Wanneer een kind vaker te horen krijgt, “kijk is hoe 

goed je broer dit of dat doet”, kan een kind zich minderwaardig gaan voelen. Door dit gevoel kan een 

kind zich op school anders gaan gedragen. Hij kan dan op een negatieve manier aandacht gaan 

vragen. Dit zou een aanleiding kunnen zijn tot pestgedrag.   

                                                                                                                                                                                              
 
15 http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/22317-zin-en-onzin-over-merkkleding.html 
16 Huut v T. (2011) Roep niet: hou op met ruzie maken! De volkskrant, dinsdag 11 januari 
 

Wat doen ouders niet goed? 
‘Ze kiezen vaak nog onbewust een kant. Als Tomas bijvoorbeeld zijn kamer 
heeft opgeruimd, dan zeggen zijn ouders:”Kijk eens Bente, hoe goed 
Thomas zijn kamer heeft opgeruimd.’Als ouder denk je dan dat je Thomas 
een complimentje geeft en dat Bente wordt aangespoord om haar kamer 
ook op te ruimen. In werkelijkheid benadruk je de rivaliteit tussen de 
kinderen. 

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/22317-zin-en-onzin-over-merkkleding.html


16 
 

 

 

 

 

Als ouders op deze manier blijven reageren zullen de kinderen met boze/verdrietige gevoelens 

blijven zitten. De problemen worden niet opgelost en de kinderen nemen hun problemen mee naar 

school. Doordat een kind niet lekker in zijn vel zit kan hij afleiding gaan zoeken bij een kind met een 

lagere status deze gaan pesten, om zo aandacht te krijgen van medeklasgenoten. Deze kinderen 

leren niet om met hun gevoelens om te gaan, zullen deze opkroppen en daardoor prikkelbaar blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik denk dat dit een goede manier is van problemen oplossen. De kinderen hebben ruzie en er wordt 

door de volwassene begrip getoond voor het probleem. Deze legt het probleem nog eens duidelijk 

uit en laat de kinderen een oplossing bedenken. Hierbij stimuleert de volwassene de kinderen hierbij 

ook nog eens door te zeggen, dat ze zeker weet dat ze er samen uit kunnen komen. Allebei de 

kinderen worden gelijk behandeld en het probleem wordt door de kinderen opgelost. Wanneer de 

kinderen niet binnen 10 minuten bij de ouder is, zou de ouder eigenlijk aan de kinderen moeten 

vragen wat ze tot nu toe hebben besproken. Dat worden de problemen thuis opgelost en kunnen ze 

deze succeservaring op school toepassen.  

  

Wat als ze elkaar in de haren vliegen? 
Ouders zeggen te snel dat de kinderen simpelweg moeten ophouden met 
ruzie maken. ‘Jongens, houd even op met dat geschreeuw.’Maar dat 
werkt juist averechts,  het conflict woedt dan onderhuids verder.  
 

De oplossing: 
De kern van deze theorie is dat je als ouder niet zegt: ‘Stop met ruzie maken’, maar dat je 
het probleem uitlegt en de gevoelens benoemt. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Toby speelt 
nu met de speelgoedauto en Marc wil ook, maar er is maar één auto. Dat is een serieus 
probleem, maar ik weet zeker dat jullie er samen uit komen.’Als je dan de speelgoedauto 
meeneemt totdat de kinderen een oplossing hebben gevonden, is dat heel wat anders dan 
als je de auto direct afpakt en zegt: ‘Als jullie ruzie maken, dan mag er helemaal niemand 
mee spelen.’ Toby en Marc moeten samen een oplossing verzinnen. Als dat is gelukt, geeft 
dat ze allebei een goed gevoel.’     
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Christenen en pesten 

3.3.1 Normen en waarden17 

De christenen leven volgens de normen en waarde die in de bijbel staan. Veel wetten en 

voorschriften hebben ze overgenomen van het Jodendom. Hierdoor is de kern van het Christendom 

en het Jodendom identiek. Zo houden beide geloven zich aan de leefregels die Mozes op een stenen 

plaat heeft gegraveerd.  Aan de hand van deze tien geboden leven Christenen hun leven. Het grote 

voordeel hiervan is, dat alle Christelijke kinderen zich ook aan deze leefregels moeten houden. 

Hierdoor zijn kinderen sneller aan te spreken op hun gedrag en zullen ze minder snel zeggen:”Dat 

mag thuis wel”.  

 

De gedachte achter de tien geboden is  dat je moet kijken naar betekenis van de geboden. Zo staat er 

in het 5e gebod, toon eerbied voor u vader en moeder…, dat wil niet zeggen dat je tegen de buurman 

mag schelden. Je moet eerbied hebben voor alle mensen om je heen, anders worden vader en 

moeder boos op je en dan doorbreek je een gebod. Deze achterliggende gedachtes komen terug in 

de bijbelverhalen.  

Deze achterliggende gedachtes kun je ook betrekken op het onderwerp pesten.  

 

 

 

Theoretisch gezien zouden Christelijke kinderen dus niet kunnen pesten. In de praktijk werkt dit 

echter niet altijd. Zo hoorde ik van mijn vader een verhaal over kinderen waarbij de ouders streng 

                                                             
17 Schepper, J. D. (2006). Wat christenen geloven. Tielt: Lannoo. 

 

De wet van God 
1. Vereer naast mij geen andere 

goden. 
2. Maak geen godenbeelden. … 
3. Misbruik de naam van de Heer uw 

God niet. … 
4. Houd de sabbat in ere, het is een 

heilige dag. …  
5. Toon eerbied voor uw vader en 

moeder. … 
6.  Pleeg geen moord. 
7. Pleeg geen overspel 
8. Steel niet. 
9. Leg over een ander geen vals 

getuigenis af. 
10. Zet uw zinnen niet op het huis van 

een ander en evenmin op zijn 
vrouw, slaaf, zijn slavin, zijn rund of 
zijn ezel, of wat hem ook maar 
toebehoort.  

De wet tegen pesten 
1. Heb vertrouwen in jezelf 
2. Zet jezelf niet boven een ander.  
3. Heb respect voor de mensen om je 

heen. 
4. Houd de eer aan je zelf.  
5. Sluit niemand buiten  
6. Blijf van een ander af. 
7. Vertoon geen achterbaks gedrag.  
8.  Eigendommen van andere worden 

niet; stukgemaakt, afgepakt of 
verstopt. 

9. Er wordt niet gescholden of kwalijke 
opmerkingen gemaakt over een 
persoon. 

10. Men vertoon geen mentaal, sociaal, 
verbaal, materieel en fysiek negatief 
gedrag naar de ander toe.  
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Christelijk waren. Deze kinderen werden thuis streng Christelijk opgevoed en deden  buitenhuis alle 

dingen die God hun thuis verbood.    

3.3.2. De huidige situatie. 

De invloed die de kerk heeft op Christelijke kinderen, heeft bij de huidige niet gelovige kinderen, de 

media. Zowel tv-series als computerspelletjes laten het tegenovergestelde zien van de tien geboden. 

Bij enkele computerspelletjes moet je zoveel mogelijk mensen vermoorden om punten te kunnen 

verdienen en bij vele tv series wordt er bedrogen en gestolen. Het is aan de ouders in hoeverre deze 

beelden invloed hebben op het gedrag.  

 

3.4 Vrijheid en pestgedrag. 

3.4.1 Hoe gaan christenen om met vrijheid? 

Volgens Christenen zijn mensen vrij om in God te geloven. “Zelfs de almachtige God kan mensen niet 

dwingen om van Hem te houden.” 

In de bijbel komen verhalen voor, waar de vrijheid van keuzes van de mensen worden getest. 

Wanneer er een keuze wordt gemaakt die tegen de tien geboden ingaat, wordt de mens in zijn 

vrijheid gestraft (pijn, harde arbeid of de dood). Een mens kan niet uitmaken wat goed of kwaad is.  

Vele regels van de bijbel zijn wegwijzers naar de vrijheid: vrijheid van je zelf en andere. Regels zijn 

nodig om de vrijheid van verschillende mensen op elkaar af te laten stemmen. Ook denken 

Christenen dat mensen ondanks alle invloeden eigen keuzes kunnen maken en daarvoor 

verantwoordelijk zijn. Wanneer z’n keuze niet goed uitpakt wordt je er niet op vast gepint, je kunt 

altijd opnieuw beginnen. Een Christenen kan zo vaak biechten als hij maar wilt.   

 

3.4.2. Vrijheid in relatie tot pestgedrag.  

In de huidige samenleving verstaan we onder vrijheid: doen wat je wilt. Er zijn kinderen die door 

gebrek aan normen en waarden, hun vrijheid misbruiken. In plaats van kattenkwaad en plagen, kan 

het gaan naar pesten en vernielen. Net als de Christenen aangeven, moet vrijheid met regels worden 

afgestemd. Aangezien de jeugd dit niet leert van de kerk en de tv, zullen ouders deze normen en 

waarde mee moeten geven.  

 

De meeste kinderen groeien op met een mening. Dit is op zich geen probleem, want iedereen mag 

een mening hebben. Maar het probleem is dat kinderen die pestgedrag vertonen, vaak denken alles 

te weten. Ik merk dit in mijn eigen stage. Vaak bekennen deze kinderen geen schuld. De ander is 

altijd begonnen en ze hebben zelf niks verkeerd gedaan.   
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3.5.1. Bemin je naasten als jezelf.18 

 

Dit is een van de meest bekende uitspraak van de Christenen. Om dit te kunnen wordt er beroep 

gedaan op de term: naastenliefde. “De vraag is niet wie je naaste is, maar hoe jezelf  tot naaste kunt 

maken van ieder die je nodig heeft.” 

Dit komt terug in de bijbel met het verhaal over de barmhartige Samaritaan. 

In het verhaal weigeren een priester en een leviet (beide Joden) om een slachtoffer van een 

geweldmisdrijf langs de weg te helpen. Later blijkt een Samaritaan ( een door de Joden geminacht 

volk destijds) wel hulpvaardig. De achterliggende gedachte is dat het telt wat iemand doet en niet 

wat hij is. 19 

Christenen gaan ook uit van een gezonde eigen liefde. Ze zijn bekend met de spraak: Wie zichzelf niet 

bemint, kan de ander ook niet beminnen.  

 

Ook al had ik nog nooit van deze uitspraak gehoord,toch was ik  al bekend met de betekenis: Je kunt 

pas wat van jezelf aan een ander geven als je van jezelf houd.  

Ik heb dit uit een liedje van Harry Hekkers. Hij heeft een liedje geschreven met de titel “Ik hou van 

mij”. Hij sluit zijn liedje af met de zinnen: 

Ik hou van jouw is niet de sleutel tot de ander 

maar ik houd van mij al klinkt het bod en slecht. 

Want wie van zichzelf houdt , die geeft pas echt iets kostbaars, 

als ik hou van jou tegen de ander zegt20 

Dit is een van mijn levensvisies geworden.  

Wanneer het gaat om “bemin je naaste als jezelf”zijn pesters erg kortzichtig. Ze denken meestal 

alleen maar aan hun eigen gevoel. Het kan zijn dat deze kinderen niet lekker in hun vel zitten door 

een gebeurtenis dat thuis heeft plaats gevonden. Ze gebruiken dan andere kinderen om zichzelf 

beter te laten voelen. Pesters kiezen juist hun slachtoffers door in te spelen op wat hij mist. Hij ziet 

niet wat zijn slachttoffer wel kan. 

Ondanks dat de pester veel met zichzelf bezig is, wil dit niet zeggen dat hij van zichzelf houdt. In 

tegendeel zelfs. Er zijn pesters die zichzelf niet kunnen uitstaan en door andere te pestten krijgt hij 

aandacht, hetgeen de pester een goed gevoel geeft..  

Een pester probeert door omstandigheden, voor zichzelf een feesteiland te creëren, waar hij de baas 

is, maar zodra zijn roem op is, zal het slechts een onbewoond eiland zijn. 

 

 

 

                                                             
18 Schepper, J. D. (2006). Wat christenen geloven. Tielt: Lannoo. 

19 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkenis_van_de_Barmhartige_Samaritaan 
20 http://www.youtube.com/watch?v=kzgDz5kOTZA&feature=related 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkenis_van_de_Barmhartige_Samaritaan
http://www.youtube.com/watch?v=kzgDz5kOTZA&feature=related
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3.6 In gesprek met een (bijbel)verhaal21  

Stap 1: Wat weet je al? 

Toen ik de bijbel voor me zag liggen, wist ik al ongeveer wat ik aan ging treffen. Ik weet dat de bijbel 

uit twee delen bestaat: het oude testament en het nieuwe testament. Door eerdere gemaakte 

verslagen op de pabo en door enkele gegeven lessen op de basisschool kende ik al enkele verhalen 

van het oude testament. Verhalen over Mozes, Adam en Eva en Noach. Ik weet dat in het nieuwe 

testament verhalen staan over het leven van Jezus, maar wat hij allemaal heeft meemaakt wist ik 

niets. Ik had nog nooit een bijbel open gehad, laat staan gelezen. Het was voor mij een grote vraag 

welk Bijbelverhaal ik ging kiezen. Ik heb eerder in het verslag iets gelezen over de Samaritaan. Op 

wikipedia had ik gelezen dat de achterliggende gedachte is dat het telt wat iemand doet en niet wat 

hij is. In principe past dit onderwerp goed bij mijn onderzoek, maar aangezien ik geen 

vergelijkingsmateriaal had, heb ik vele verhalen uit de bijbel gelezen. Na urenlang verhalen gelezen 

te hebben uit de bijbel, heb ik er toch voor gekozen om in gesprek te gaan met het verhaal “De 

barmhartige Samaritaan”.  

 De onderwerpen “hoge status versus lage status” en “vooroordelen”, hebben veel verband met het 

onderwerp pesten.   

Stap 2: Wat lees ik. 

Jezus en zijn vrienden zijn op weg naar Jeruzalem. In een van de dorpen onderweg kwam een man 

naar hen toe. Deze man is een Bijbelgeleerde bij de grote tempel in Jeruzalem en hij had een aantal 

vragen voor Jezus. Er kwamen veel mensen om hen heen staan, want als z’n knappe man aan Jezus 

moeilijke vragen ging stellen, dan kon het wel eens spannend worden. Er was één koopman die 

doorliep. Het was een norse man.  ‘Let maar niet op hem’, zei de geleerde man. ‘Dat is een van de 

Samaritanen.’Die vinden Jeruzalem niet goed genoeg. Ze hebben hun eigen heilig gebouw. Die 

mensen zijn zo ouderwets, die lezen alleen het oude gedeelte van de bijbel. Maar ik, ik kom uit 

Jeruzalem, en dat is de belangrijkste plaats voor God. En ik vraag u: Wat moet ik doen om gedaan te 

krijgen dat ik heel dicht bij god leef. ‘Makkelijke vraag’,zei Jezus. ‘Wat staat er in de bijbel?’ 

Hou van God en van wie je naaste is, ‘zei de man, dat weet ik heus wel.  ‘Goed zo’ ,zei Jezus. ‘Doe dat, 

dan krijg je gedaan dat je echt leeft.’ ‘Maar wie is nou mijn naaste?’,zei de man. ‘Is dat iedereen, een 

goddeloos en slecht mens ook?’ Toen kwam Jezus met het volgende verhaal: 

Iemand liep over de weg van Jeruzalem naar Jericho. Hij had goed verdient in Jeruzalem. In de 

bergen woonde mensen die geld nodig hadden om wapens te kopen om te vechten tegen de 

Romeinen. Hij werd door een van deze mannen overvallen. Ze sloegen hem neer en gingen er met 

het geld vandoor. Ze lieten hem half dood liggen.  Toen kwam er een priester langs. Hij zag de man 

liggen. Misschien waren de overvallers er nog wel, dacht hij en hij liep er met een grote boog 

omheen. Even later kwam er een hulp van een tweede priester aan. Ook hij zag de man liggen. Hij 

dacht: “Ik heb net in de tempel met schone handen gouden schalen voor God gedragen. Dan mag ik 

mijn handen niet vuil maken”. En ook hij liep weg. Maar nu kwam er z’n Samaritaan langs, zo iemand 

die een hekel heeft aan al dat gedoe in Jeruzalem. Die ziet die man liggen en dacht alleen maar: “Ik 

hoop dat hij in leven blijft. Hij tilde hem op zijn ezel en nam hem mee naar een pension waar er voor 

de man gezorgd werd. De Samaritaan betaalde alles vooruit en ging verder.’ 

En zo, ‘zei Jezus tegen de geleerde man, ‘kan het mij schelen wie voor jouw je naaste is. Maar als jij 

                                                             
21 Theo van der Zee, 2008, Het verhaal gaat verder, handreiking voor leerkrachten om betekenisvol met Bijbelverhalen aan de slag  te gaan, 

uitgave Bond KBO en IKO 
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die man bent die neergeslagen is, wie is dan het dichtste bij je? ‘Die eh Samari… Ik bedoel die man 

die geholpen heeft, ‘zei de bijbelgeleerde. ‘Dat dacht ik ook, ‘zei Jezus.22 

 

3a. Wat staat er tussen de regels? 

Het onderwerp van het verhaal is naastenliefde. De geleerde man wilde weten hoe hij dicht bij God 

kan komen te staan. Jezus antwoord hierop: ‘Hou van God en van wie je naaste is.’ 

Enkele deelonderwerpen die in het verhaal verscholen zitten zijn, vooroordelen en hoge status 

versus lage status. Dit zijn beide onderwerpen die verband hebben met pestgedrag. Zo zegt de 

geleerde man: 

“Let maar niet op hem, dat is een van de Samaritanen. Die vind Jeruzalem niet goed genoeg. Ze 
hebben een eigen heilig gebouw. Die Samaritanen zijn zo ouderwets, die lezen alleen maar de 
oudste stukken van de bijbel. Maar ik, ik kom uit Jeruzalem, dat is de belangrijkste plaats voor God   
 

De geleerde man zet zichzelf boven de Samaritanen. Hij vindt dat hij een hogere status verdient; 

omdat hij uit Jeruzalem komt en de Samaritanen een ander gebouw heilig vinden en slechts de 

oudste Bijbelteksten lezen. Hij bevooroordeelt de man op zijn geloof en niet op zijn daden. Jezus 

doorbreekt deze gedachte met zijn verhaal.  

Ik vind het een goed verhaal. Ik erger me vaak aan mensen die vooroordelen hebben. Ik vind vaak dat 

mensen te snel over andere mensen oordelen. Vaak wordt dit dan geuit in grapjes over deze 

persoon. Ik vind het zwak en makkelijk om hierover grapjes te maken. 

De geleerde man praat negatief over de Samaritaan en neemt hem niet op in de groep. Hij is erg 

kortzichtig en heeft geen idee dat deze man ook een gevoel heeft en dat het een van zijn naaste is. 

Dit zijn kenmerken die je ook terug vind in het pestgedrag van kinderen.  

Wat zegt dit verhaal over God? 

Jezus vertelt het verhaal tegen de geleerde man. Hierbij is het volgende fragment belangrijk. 

Toen kwam er een priester langs. Hij zag de man liggen. Misschien waren de overvallers er nog wel, 
dacht hij en hij liep er met een grote boog omheen. Even later kwam er een hulp van een tweede 
priester aan. Ook hij zag de man liggen. Hij dacht: “Ik heb net in de tempel met schone handen 
gouden schalen voor God gedragen. Dan mag ik mijn handen niet vuil maken”. En ook hij liep weg. 
Maar nu kwam er z’n Samaritaan langs, zo iemand die een hekel heeft aan al dat gedoe in 
Jeruzalem. Die ziet die man liggen en dacht alleen maar: “Ik hoop dat hij in leven blijft. Hij tilde hem 
op zijn ezel en nam hem mee naar een pension waar er voor de man gezorgd werd. De Samaritaan 
betaalde alles vooruit en ging verder.’ 

 

Jezus vertelt nu het verhaal met als reddende engel een Samaritaan, maar dit verhaal is met elk 

persoon/ras in te vullen. Jezus speelde in op de vooroordelen van de geleerde man. God probeert 

hiermee te zeggen dat je open moet staan voor de mensen om je heen. Help ze wanneer ze hulp 

                                                             
22 http://kids.aciweb.nl/bijbelverhalen_files/vanaf%2010/bijbelverhalen-
gelijkenis%20van%20de%20barmhartige%20Samaritaan.html  
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nodig hebben en wie weet helpen ze jouw dan ook wanneer jij hulp nodig hebt. Leef een 

onbevooroordeeld leven. 

 

4. Wat doe je met wat je gelezen hebt? 

  Ik vond het een fijn verhaal om te lezen. Ik leefde al met een vrij open houding toe naar andere 

mensen, maar dat is hier mee alleen maar vergroot. Het is erg makkelijk om mensen zwart te maken 

die er niet het zelfde uit zien of dezelfde gedachtes hebben, maar dit wil niks zeggen over hun daden.  

Ondanks ik geen Christenen ben, ben ik het wel met de gedachte “sta open voor andere mensen” 

opgevoed. Ik merk dit goed aan mijn broer en zusje. Die hebben dezelfde insteek. Wanneer ik kijk 

naar mijn beste vrienden zie ik een aantal verschillen. Niet iedereen is zo zorgzaam ingesteld. Zo was 

er op de middelbare school een jongen die gepest werd. Ik wilde hem graag opnemen in mijn 

vriendengroep, ondanks hij een beetje anders was. Ik wilde dat hij ook terug kon kijken op een leuke 

middelbare schooltijd. Mijn vrienden dachten hier echter anders over. De gepeste jongen was sociaal 

niet heel sterk en had ook had ook zijn houding niet mee. Ik heb me niet laten kennen en heb hem 

toch bij enkele activiteiten uitgenodigd. Na de middelbare school zijn mijn vrienden en ik vrienden 

gebleven en daarna heb ik de gepeste jongen bijna niet meer gezien. Deze jongen heeft toch kunnen 

genieten van zijn laatste middelbare schooljaar. Zijn moeder is me nog altijd dankbaar.   

In mijn studententijd heb ik veel mensen leren kennen.  En het zou er voor een aantal goed zijn om 

ook dit verhaal te lezen. Ik vind dat veel mensen met oogkleppen leven.  

 

Ik als pedagoog moet er voor zorgen dat kinderen niet deze oogkleppen krijgen. Je kunt niet in je 

eentje van het leven genieten, daar heb je andere mensen voor nodig. Ik wil proberen om 

vooroordelen weg te nemen en er voor te zorgen dat kinderen elkaar accepteren. Zo zal uiteindelijk 

het pestgedrag verdwijnen het slechts bij plagen blijven.  
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4.1  Conclusie op de theorie. 
 

4.1.1. Mijn verantwoording 

Om de deelvragen te beantwoorden, heb ik heel wat boeken, artikelen en internetsites bekeken en 

gelezen.  Door dit werkstuk ben ik wijzer geworden over het onderwerp pesten en de verschillende 

deelonderwerpen. Per hoofdstuk heb ik niet alleen informatie gegeven, maar ook vertelt wat de 

informatie doet met mij of met het onderwerp pesten. Hierdoor kreeg het onderzoek voor mij meer 

betekenis. Zo heb ik bijvoorbeeld bij de verschillende definities ook een eigen definitie bedacht.  

Door me te verdiepen in het pestgedrag van kinderen ben ik niet alleen te weten gekomen wat het 

met de kinderen doet maar ook welke rol de maatschappij hierin heeft. Ik had er niet bij stil gestaan 

dat de media zo veel invloed had op de jeugd.  Ik hoorde vroeger volwassen wel eens klagen over de 

Power Rangers, maar ik hoor tegenwoordig helemaal geen klachten over de series op tv. Terwijl er 

tegenwoordig alleen maar meer series zijn met geweld.  Kinderen zijn net sponsen. Ze nemen alles 

op wat ze horen en zien.  

 

Ik kan me nu beter inleven in een pester. Een pester mag niet de kans krijgen om te pesten. Wanneer 

een kind pestgedrag vertoont zal ik meteen navraag doen over de thuissituatie van het kind. Ik ben 

geschrokken van de consequenties die er kunnen zijn, wanneer ze blijven pesten. Er bestaat namelijk 

een grote kans dat, ze later in het criminele circuit belanden, als ze dit pestgedrag op de middelbare 

school blijven houden. 

Ook ben ik geschrokken voor de consequenties voor het gepeste kind. Nu ik dit weet wordt het 

aanpakken van pesterijen een MUST. De “levenslange schade” die een kind van pestgedrag kan 

oplopen, mag een basisschool niet op zijn geweten hebben.  

 Ik heb mijn deelvragen onderverdeeld in verschillende onderwerpen. In hoofdstuk 4 ben ik uitgaan 

zoeken wat de verbanden zijn tussen kenmerken van pestgedrag en het Christendom. Dit zijn twee 

verschillende werelden. Pestgedrag is het tegenovergestelde van een Christelijke levenswijze. Nu ik 

dit weet, kan ik de Christelijke levensvisie toepassen in mijn lessen.  Ik vond het erg interessant om er 

achter te komen dat een Christelijke levensvisie erg sociaal is. Ik merk dat veel eigenschappen  van 

mij overeenkomen met de levensvisie van het Christendom. Ik had dit niet verwacht. 

Ook heb ik voor het eerst een bijbel opengeslagen. Ik had niet verwacht dat ik dit ooit nog zou doen. 

Aangezien ik niet veel begreep van een volwassene bijbel, al die namen en begrippen, heb ik een 

kinderbijbel gepakt. Ik heb veel verhalen gelezen om te kijken welke het beste bij mijn onderwerp 

past. Ik vond de verhalen interessant en leuk om te lezen en de betekenis achter de verhalen erg 

interessant (soms ook wel overdreven, of makkelijk opgelost).  

Dit werkstuk heeft me aan het denken gezet. Ik wil niet alleen tegen de kinderen  zeggen dat pesten 

niet kan en mag, maar ook vertellen waarom. Ik wil ze hierbij ook kritisch laten kijken naar de 

maatschappij, de rol van de media en de digitale wereld.  
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Antwoord op mijn hoofdvraag.  

Ik onderzoek het gedrag van pestende en gepeste kinderen, om dit gedrag te kunnen verklaren  om 

teneinde een betere klimaat in de klas te creëren. 

Doordat ik er in de theorie achter ben gekomen wat pesten en gepest worden precies inhoud, zal ik 

het nu moeten koppelen aan de praktijk. Ik moet ervoor zorgen dat kinderen een vorm van 

naasteliefde gaan ontwikkelen zodat ze elkaar gaan accepteren.  

Ik wil geen lessen waarin ik vertel: “Pesten mag niet”. Ik wil anti pestlessen, zonder het woord 

“pesten” te gebruiken. Nu is mijn oog gevallen op het woord “conflicten”. Het woord ‘conflicten’ vind 

ik minder dreigend overkomen als het woord ‘pesten’. Door sociaal-emotionele en 

levensbeschouwelijke aspecten in de lessen te verwerken, hoop ik zowel bij, de pesters als bij de 

gepeste, vaardigheden aan te leren waardoor het pestgedrag stopt. 
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Lessenoverzicht 
 Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 

D
o
el
st
el
li
n
g 

De leerlingen 
ontdekken dat er 
verschillende 
manieren zijn om op 
een conflict te 
reageren.  

De leerlingen ontdekken 
hoe conflicten kunnen 
groeien . Ze oefenen in 
het benoemen van hun 
gevoelens bij conflicten.  

De leerlingen 
onderzoeken 
vooroordelen en 
meningen over elkaar 
en de ander en leren 
die te ‘zeven’ door de 
drie zeven van 
Socrates. 

1.De leerlingen leren kijken 
naar het standpunt van de 
ander om het conflict op te 
lossen.  
2.De leerlingen leren elkaar 
te vertrouwen. 

I 
n
h
o
u
d 

Inleiding 
De leerlingen 
ervaren hoe de 
leerkracht een 
conflict uitdaagt en 
beantwoorden 
hierover enkele 
vragen. 
Kern 
Door toneelstukken 
bij deze teksten te 
maken moeten 
leerlingen zich 
inleven in de 
gevoelens van een 
ander en ontdekken 
ze dat er 
verschillende 
manieren zijn om 
een conflict op te 
lossen.  
 
 
Afronding 
De leerlingen leren 
dat er in de 
maatschappij veel 
conflicten zijn en dat 
er sommige 
conflicten uit de 
hand kunnen lopen.  

Inleiding 
De leerlingen kijken 
letterlijk en figuurlijk 
naar hen zelf en 
schrijven drie positieve 
en drie negatieve 
eigenschappen op.  
 
Kern 
Door de tekst “Jakob bij 
de Jabbok” te 
bespreken, zien de 
leerlingen een gevolg 
van een conflict. 
Hebben de leerlingen 
een vergelijkbare 
situatie meegemaakt? 
Daarna gaan ze een 
oplossing verzinnen 
voor een gegeven 
conflict.  
 
Afronding 
De leerlingen leren dat 
er veel conflicten 
worden besproken in 
liedjes.  

Inleiding 
De leerlingen komen 
in aanraking met 
vooroordelen en 
geven hierover hun 
mening.  
 
 
Kern 
De leerlingen maken 
kennis met de ‘drie 
zeven van Socrates’.  
 Daarna gaan de 
leerlingen hier 
doormiddel van een 
toneelstuk mee aan de 
slag. De leerlingen 
gaan dan zelf verhalen 
‘zeven’.  
 
 
 
Afronding 
De leerlingen leren dat 
er veel vooroordelen 
zijn in de huidige 
maatschappij.  

Inleiding 
De leerlingen beginnen 
met een gesprek waarin ze 
een situatie bespreken 
waarbij zij hun gevoelens 
moesten beheersen.  
 
 
Kern 
De kinderen lezen het 
verhaal over de woede-
etende demon. Door deze 
tekst te bespreken leren de 
kinderen hoe ze tegen een 
conflict aan kunnen kijken.  
Daarna gaan de leerlingen 
een activiteit uitvoeren 
waarbij ze met elkaar gaan 
communiceren en elkaar 
moeten vertrouwen.  
 
 
Afronding 
De vier lessen worden 
nabesproken 

W
e
r
k
w
ij
z
e 

Inleiding 
Klassikaal 
 
Kern 
In drie- á viertallen  
 
Afronding 
Klassikaal 

Inleiding 
Individueel/klassikaal 
 
Kern 
Klassikaal en in drie- á 
viertallen.  
Afronding 
Klassikaal 

Inleiding 
Klassikaal 
 
Kern 
In drie- á viertallen 
 
Afronding 
Klassikaal  

Inleiding 
De leerlingen zitten in 
groepjes. 
Kern 
Klassikaal en in tweetallen.  
 
Afronding 
Klassikaal 
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A
a
n
p
a
k 

Inleiding 
Door serieus te 
acteren probeer ik 
werkelijk een conflict 
uit te lokken, zodat 
de kinderen “puur” 
reageren. 
 
Kern 
Ik maak gebruik van 
de T-kaart “actief 
deelnemen”. 
Ik wil dat de 
kinderen actief 
deelnemen aan de 
opdracht en ik wijs 
per groep één 
iemand aan die de 
zin: “hoe denk jij 
hierover?” meerdere 
keren moet 
uitspreken.  
Ik laat de kinderen 
zelf groepjes maken 
zodat ik hierop kan 
inhaken tijdens de 
nabespreking. 
  
 
 
 
Afsluiting.  
Ik laat het liedje 
horen van Lange 
Frans en Baas B –
Zinloos. 
Ik laat kinderen 
eigen ervaringen 
vertellen over 
conflicten die in hun 
omgeving zijn 
voorgekomen.   

Inleiding 
Ik wil duidelijk maken dat 
alle leerlingen positieve 
en negatieve kanten 
hebben en dat deze niet 
altijd aan de buitenkant 
zichtbaar zijn.  
 
Kern 
Ik leg de nadruk op het 
nabespreken van het 
verhaal en weerleg de 
situatie van Jacob naar 
eigen ervaringen van de 
leerlingen. 
Zowel tijdens het maken 
en het nabespreking 
van de toneelstukken 
gebruik ik de T-kaart 
“elkaar aanmoedigen”. 
Ik wil dat de leerlingen 
“glimlachen” en zinnen 
gebruiken als: goed 
gedaan, klinkt goed, ik 
vind het leuk wanneer 
je… 
 Ik stel de tweetallen 
samen. Ik laat “minder 
populaire” kinderen 
samen werken met 
“populaire” leerlingen. 
Afsluiting 
Ik laat het liedje horen 
van Winne – Wij zijn 
één.  Ik wil de leerlingen 
laten ervaren dat er 
veel mensen zijn tegen 
vooroordelen.  

Inleiding 
Tijdens de inleiding let 
ik erg op de veiligheid 
van de kinderen. 
Kinderen kunnen voor 
sommige 
vooroordelen gevoelig 
zijn.   
Kern 
Ik laat samen met 
twee leerlingen een 
voorbeeld zien aan de 
rest van de klas.   
Daarna wil ik dat de 
leerlingen het zelf 
gaan proberen. Ik leg 
hierbij de nadruk op 
de T kaart ‘bijdrage 
leveren’. De leerlingen 
moeten ‘dicht bij 
elkaar zitten’ en ik wil 
zinnen horen als ‘ik 
denk dat, misschien 
kunnen we, zijn er nog 
andere ideeën?’ 
Ik stel de groepjes 
samen. Ik laat “minder 
populaire” leerlingen 
samen werken met 
“populaire” leerlingen. 
 
Afsluiting 
Ik laat het liedje horen 
van Ali B – Geweigerd. 
Welke vooroordelen 
komen hier in voor? 
Welke vooroordelen 
ken je nog meer? 

Inleiding 
Ik maak gebruik van de T-
kaart “actief luisteren” 
Ik wil dat de kinderen 
elkaar aankijken en dat er 
maar één leerling per 
groepje  aan het woord is. 
 
Kern 
Doormiddel van 
ontwikkelingsgerichte 
vragen, probeer ik de 
leerlingen zich bewust te 
maken van hun mogelijke 
gedrag tijdens een conflict.  
Door een 
samenwerkingsactiviteit 
wil ik de leerlingen met 
elkaar laten communiceren  
en moeten ze hun 
klasgenoot vertrouwen. Ik 
stel de tweetallen samen. 
Ik laat “minder populaire” 
kinderen samenwerken 
met “populaire” kinderen.  
 
 
 
 
 
 
Afsluiting 
Ik laat kinderen hun vinger 
opsteken wanneer ze 
antwoord willen geven op 
mijn vragen.  De leerlingen 
die deze lessenreeks 
harder nodig hadden dan 
de rest, krijgen van mij 
vaker de beurt, ook al 
hebben ze hun vinger niet 
opgestoken. 

W
e
r
k
v
o
r
m
e
n 

Inleiding 
Ervaren 
Kern 
Doen 
 
Afsluiting 
Spreken en luisteren 
 
 
 

Inleiding 
Maken 
Kern 
Spreken en luisteren en 
doen 
Afsluiting 
Spreken en luisteren 

Inleiding 
Spreken en luisteren 
Kern 
Luisteren en doen 
 
Afsluiting 
Spreken en luisteren.  

Inleiding 
Spreken en luisteren 
Kern 
Doen 
 
Afsluiting 
Spreken en luisteren 
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Het praktijk onderdeel 

 

Inhoud: 

- Overzicht van de gemaakte lessen.     Blz. 29 

- Reflectie over deze lessen      Blz. 31 

- Slotreflectie/ reflectie op de competenties en indicatoren voor                                  

godsdienst/levensbeschouwing.     Blz. 33 

 

Bijlage:  

- De uitgewerkte lessen       Blz. 34 

- Enkele gemaakte foto’s tijdens de lessen    Blz. 45 
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Lessenoverzicht 

 Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 

D
o
el
st
el
li
n
g 

De leerlingen 
ontdekken dat er 
verschillende 
manieren zijn om op 
een conflict te 
reageren.  

De leerlingen ontdekken 
hoe conflicten kunnen 
groeien . Ze oefenen in 
het benoemen van hun 
gevoelens bij conflicten.  

De leerlingen 
onderzoeken 
vooroordelen en 
meningen over elkaar 
en de ander en leren 
die te ‘zeven’ door de 
drie zeven van 
Socrates. 

1.De leerlingen leren kijken 
naar het standpunt van de 
ander om het conflict op te 
lossen.  
2.De leerlingen leren elkaar 
te vertrouwen. 

I 
n
h
o
u
d 

Inleiding 
De leerlingen 
ervaren hoe de 
leerkracht een 
conflict uitdaagt en 
beantwoorden 
hierover enkele 
vragen. 
Kern 
Door toneelstukken 
bij deze teksten te 
maken moeten 
leerlingen zich 
inleven in de 
gevoelens van een 
ander en ontdekken 
ze dat er 
verschillende 
manieren zijn om 
een conflict op te 
lossen.  
Afronding 
De leerlingen leren 
dat er in de 
maatschappij veel 
conflicten zijn en dat 
er sommige 
conflicten uit de 
hand kunnen lopen.  

Inleiding 
De leerlingen kijken 
letterlijk en figuurlijk 
naar hen zelf en 
schrijven drie positieve 
en drie negatieve 
eigenschappen op.  
 
Kern 
Door de tekst “Jakob bij 
de Jabbok” te 
bespreken, zien de 
leerlingen een gevolg 
van een conflict. 
Hebben de leerlingen 
een vergelijkbare 
situatie meegemaakt? 
Daarna gaan ze een 
oplossing verzinnen 
voor een gegeven 
conflict.  
Afronding 
De leerlingen leren dat 
er veel conflicten 
worden besproken in 
liedjes.  

Inleiding 
De leerlingen komen 
in aanraking met 
vooroordelen en 
geven hierover hun 
mening.  
 
 
Kern 
De leerlingen maken 
kennis met de ‘drie 
zeven van Socrates’.  
 Daarna gaan de 
leerlingen hier 
doormiddel van een 
toneelstuk mee aan de 
slag. De leerlingen 
gaan dan zelf verhalen 
‘zeven’.  
 
 
Afronding 
De leerlingen leren dat 
er veel vooroordelen 
zijn in de huidige 
maatschappij.  

Inleiding 
De leerlingen beginnen 
met een gesprek waarin ze 
een situatie bespreken 
waarbij zij hun gevoelens 
moesten beheersen.  
 
 
Kern 
De kinderen lezen het 
verhaal over de woede-
etende demon. Door deze 
tekst te bespreken leren de 
kinderen hoe ze tegen een 
conflict aan kunnen kijken.  
Daarna gaan de leerlingen 
een activiteit uitvoeren 
waarbij ze met elkaar gaan 
communiceren en elkaar 
moeten vertrouwen.  
 
Afronding 
De vier lessen worden 
nabesproken 

W
e
r
k
w
ij
z
e 

Inleiding 
Klassikaal 
 
Kern 
In drie- á viertallen  
 
Afronding 
Klassikaal 

Inleiding 
Individueel/klassikaal 
 
Kern 
Klassikaal en in drie- á 
viertallen.  
Afronding 
Klassikaal 

Inleiding 
Klassikaal 
 
Kern 
In drie- á viertallen 
 
Afronding 
Klassikaal  

Inleiding 
De leerlingen zitten in 
groepjes. 
Kern 
Klassikaal en in tweetallen.  
 
Afronding 
Klassikaal 
 

A
a

Inleiding 
Door serieus te 

Inleiding 
Ik wil duidelijk maken dat 

Inleiding 
Tijdens de inleiding let 

Inleiding 
Ik maak gebruik van de T-
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n
p
a
k 

acteren probeer ik 
werkelijk een conflict 
uit te lokken, zodat 
de kinderen “puur” 
reageren. 
 
Kern 
Ik maak gebruik van 
de T-kaart “actief 
deelnemen”. 
Ik wil dat de 
kinderen actief 
deelnemen aan de 
opdracht en ik wijs 
per groep één 
iemand aan die de 
zin: “hoe denk jij 
hierover?” meerdere 
keren moet 
uitspreken.  
Ik laat de kinderen 
zelf groepjes maken 
zodat ik hierop kan 
inhaken tijdens de 
nabespreking. 
  
 
 
 
Afsluiting.  
Ik laat het liedje 
horen van Lange 
Frans en Baas B –
Zinloos. 
Ik laat kinderen 
eigen ervaringen 
vertellen over 
conflicten die in hun 
omgeving zijn 
voorgekomen.   

alle leerlingen positieve 
en negatieve kanten 
hebben en dat deze niet 
altijd aan de buitenkant 
zichtbaar zijn.  
 
Kern 
Ik leg de nadruk op het 
nabespreken van het 
verhaal en weerleg de 
situatie van Jacob naar 
eigen ervaringen van de 
leerlingen. 
Zowel tijdens het maken 
en het nabespreking 
van de toneelstukken 
gebruik ik de T-kaart 
“elkaar aanmoedigen”. 
Ik wil dat de leerlingen 
“glimlachen” en zinnen 
gebruiken als: goed 
gedaan, klinkt goed, ik 
vind het leuk wanneer 
je… 
 Ik stel de tweetallen 
samen. Ik laat “minder 
populaire” kinderen 
samen werken met 
“populaire” leerlingen. 
Afsluiting 
Ik laat het liedje horen 
van Winne – Wij zijn 
één.  Ik wil de leerlingen 
laten ervaren dat er 
veel mensen zijn tegen 
vooroordelen.  

ik erg op de veiligheid 
van de kinderen. 
Kinderen kunnen voor 
sommige 
vooroordelen gevoelig 
zijn.   
Kern 
Ik laat samen met 
twee leerlingen een 
voorbeeld zien aan de 
rest van de klas.   
Daarna wil ik dat de 
leerlingen het zelf 
gaan proberen. Ik leg 
hierbij de nadruk op 
de T kaart ‘bijdrage 
leveren’. De leerlingen 
moeten ‘dicht bij 
elkaar zitten’ en ik wil 
zinnen horen als ‘ik 
denk dat, misschien 
kunnen we, zijn er nog 
andere ideeën?’ 
Ik stel de groepjes 
samen. Ik laat “minder 
populaire” leerlingen 
samen werken met 
“populaire” leerlingen. 
 
Afsluiting 
Ik laat het liedje horen 
van Ali B – Geweigerd. 
Welke vooroordelen 
komen hier in voor? 
Welke vooroordelen 
ken je nog meer? 

kaart “actief luisteren” 
Ik wil dat de kinderen 
elkaar aankijken en dat er 
maar één leerling per 
groepje  aan het woord is. 
 
Kern 
Doormiddel van 
ontwikkelingsgerichte 
vragen, probeer ik de 
leerlingen zich bewust te 
maken van hun mogelijke 
gedrag tijdens een conflict.  
Door een 
samenwerkingsactiviteit 
wil ik de leerlingen met 
elkaar laten communiceren  
en moeten ze hun 
klasgenoot vertrouwen. Ik 
stel de tweetallen samen. 
Ik laat “minder populaire” 
kinderen samenwerken 
met “populaire” kinderen.  
 
 
 
 
 
 
Afsluiting 
Ik laat kinderen hun vinger 
opsteken wanneer ze 
antwoord willen geven op 
mijn vragen.  De leerlingen 
die deze lessenreeks 
harder nodig hadden dan 
de rest, krijgen van mij 
vaker de beurt, ook al 
hebben ze hun vinger niet 
opgestoken. 

W
e
r
k
v
o
r
m
e
n 

Inleiding 
Ervaren 
Kern 
Doen 
 
Afsluiting 
Spreken en luisteren 
 
 
 

Inleiding 
Maken 
Kern 
Spreken en luisteren en 
doen 
Afsluiting 
Spreken en luisteren 

Inleiding 
Spreken en luisteren 
Kern 
Luisteren en doen 
 
Afsluiting 
Spreken en luisteren.  

Inleiding 
Spreken en luisteren 
Kern 
Doen 
 
Afsluiting 
Spreken en luisteren 
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Reflectie op de lessen 

Hoe heb ik levensbeschouwelijke /godsdienstige doelstellingen bereikt? 

Na mijn idee heb ik mijn doelstellingen bereikt, mede omdat ik gekozen heb voor verschillende 

werkvormen. Ik heb interactieve lessen ontworpen waarbij de kinderen actief bezig waren met de 

lesstof. Zo hebben de kinderen naar elkaar geluisterd, verhalen gelezen, toneelstukken opgevoerd, 

opdrachten gemaakt en hebben ze de linken gelegd naar de huidige maatschappij.   

Tijdens mijn lessen heb ik ook gebruik gemaakt van ’coöperatief leren’. Terwijl de kinderen bezig 

waren met toneelstukken over conflicten, moesten ze zich houden aan een aantal regels. Per les had 

ik een ander onderwerp gepakt. Zo heb ik in les 1 het onderwerp ‘actief deelnemen’ centraal gesteld 

waarbij een kind de taak kreeg om de zin ‘hoe denk jij er over’ meerdere keren uit te spreken. 

Hierdoor waren de leerlingen niet alleen bezig met het maken van een toneelstuk, maar pasten ze 

zelfs al elementen toe tijdens het maken.  

Als afsluiting van de les liet ik de kinderen naar een liedje luisteren. Dit liedje had betrekking op het 

onderwerp en sloot aan op de problemen in de maatschappij. Hierdoor konden de kinderen zien dat 

deze problemen niet alleen op basisscholen voorkomen, maar eigenlijk overal waar mensen leven.      

Wat waren de reacties van de kinderen? 

De reacties van de kinderen op les 1: 

De reacties van de kinderen waren positief. Ik had voor deze les eigenlijk 45 minuten ingepland, maar 

doordat de kinderen zowel bij de inleiding als bij de afsluiting geconcentreerd mee bleven doen, 

werden dit interessante gespreken. Het beschadigen en lenen van andermans spullen speelde al 

langer een rol in de klas en ik denk dat een aantal kinderen blij waren dat het bij de inleiding ter 

sprake kwam. Zo werd er geschreven op de wc-deur, pennen werden geleend en niet terug gegeven 

en fietsen waren ineens kapot.  Ik heb wel enkele keren in moeten grijpen, toen enkele kinderen 

elkaar ergens van wilde beschuldigen. Hierop kon ik goed anticiperen  en legde de link naar de  

doelstelling van de les: “hoe reageer je daar nou op.”  

De reacties van de kinderen op les 2: 

Ik merkte tijdens het oefenen van het toneelstuk, dat de kinderen het lastig vonden om elkaar 

positief te benaderen. Wanneer dit door tweetallen wel werd gedaan, werd dit niet serieus 

uitgevoerd. Ik heb de kinderen allemaal terug op hun plek laten zitten en extra instructie gegeven. 

Hierna konden de kinderen de opdracht wel uitvoeren. Terwijl ik rond liep hoorde ik de kinderen 

tegen elkaar zeggen: “leuk bedacht, dat gaan we doen, dat klinkt leuk”. Terwijl ik dat de kinderen niet 

zo vaak hoor zeggen.   

De reacties van de kinderen op les 3: 

Voordat ik deze les gaf, had ik al een aantal meisjes in mijn hoofd die veel baat bij deze les zouden 

hebben. Ik heb deze meisjes  ook uitgenodigd om het toneelstuk voor de klas met mij uit te voeren. 

Ondanks dat deze meisjes de les erg goed meededen, weet ik niet of zij de doelstelling hebben 

behaald. Ik denk dat deze meisjes, roddelen te leuk vinden. Aan de reacties van de kinderen zag ik 
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dat een aantal kinderen veel houvast hadden aan deze les. Er gingen de laatste tijd steeds meer 

roddels over en weer en een aantal kinderen wiste niet wat ze daar mee aan moesten. Deze drie 

stappen die behandeld zijn geven deze kinderen een houvast.  

De reacties van de kinderen op les 4: 

De meeste kinderen herkenden zich erg goed in de woede-etende demon, vooral de jongens uit de 

klas. Wanneer iemand boos of negatief tegen ze doen, reageren ze daar weer feller op.   De activiteit 

waarbij de kinderen elkaar moesten vertrouwen zag er leuk uit, maar te veel kinderen hadden te 

weinig creativiteit om een pose te verzinnen. Het idee was leuk, maar ik merkte ook aan de kinderen 

dat de vertrouwensband niet gegroeid was.  

Ondanks deze laatste activiteit, waren de kinderen erg te spreken over deze lessen. De kinderen 

vonden vooral de afwisseling in de werkvormen niet alleen  leuk, maar ook leerzaam. Nu konden ze 

de kennis die ze hadden opgedaan, terug laten komen in een toneelstuk. Ik merkt dat na deze twee 

weken er een gemoedelijkere sfeer in de klas hangt. Er zijn een aantal zaken goed uitgepraat en 

sommige kinderen hebben daadwerkelijk houvast aan de gemaakt oefeningen. Zo reageren een 

aantal jongens minder fel, en kunnen een aantal kinderen beter omgaan met roddels. Ik ben 

benieuwd of dit op de langere termijn nog zo zal zijn.  

Enkele opmerkingen van kinderen 

Een voorbeeld van hoe enkele kinderen zichzelf tegen kwamen.  

Van de vier teksten “Conflicten op school”, was er een tekst bij met een probleem die ook in deze 

klas voorkomt. Het viel me op dat de kinderen de link zelf niet legden. Tijdens het nabespreken van 

dit toneelstuk gaf ik deze jongen een beurt en vroeg hem: “Wat vind je er nou van, dat zo’n jongen 

alleen maar alleen met de bal vandoor gaat en nooit eens overspeelt. Zou jij blij zijn als je bij hem in 

het team zat?”. “Nee”zei hij “maar ik doe het zelf ook, want zodra ik de bal overspeel, dan raken mijn 

teamgenoten hem weer kwijt”. Ik wist dat deze jongen ondanks zijn problemen altijd eerlijk is, maar 

deze openbaring had ik niet verwacht. Ik vroeg aan hem: “Wanneer je de bal hebt, speel je hem dan 

wel eens af? “Nee” zei hij. “Scoor je vaak tijdens een pauze?” “Soms 1 soms 2 keer, zei hij.” Toen zei 

ik: “Dus eigenlijk raak je alle andere keren ook de bal kwijt”. Het gesprek dat werd gevoerd was geen 

discussie. De jongen begreep goed wat ik bedoelde.    

Hoe heb je deze tijdens de les verbreed en zaken met elkaar gedeeld. 

De lessen hebben voor verbreding gezorgd is verbreed doordat er problemen uit de klas naar boven 

kwamen en werden uitgesproken. De eerdere gevonden oplossingen die de kinderen bij een 

onderdeel ontdekt hadden, werden bij het volgende onderdeel toegepast. Ook werd de les verbreed 

door een link naar de huidige maatschappij te leggen. 

 Welke producten zijn er gemaakt en hoe heb je die inhoudelijk besproken. 

De producten zijn vaak toneelstukken geworden. Ik vroeg aan de kinderen die ze uitvoerden of ze in 

het echt ook zo zouden handelen en of ze wel is z’n situatie hadden meegemaakt. Daarna vroeg ik dit 

ook aan enkele kinderen uit het publiek. Dit lijkt vrij eenzijdig, maar omdat er veel verschillende 

situaties voorkomen,worden de kinderen met veel verschillende gebeurtenissen in aanraking 

gebracht. 
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Slotreflectie/reflectie op de competenties en indicatoren voor 

godsdienst/levensbeschouwing. 

In het begin van het schooljaar heb ik gekozen voor het onderwerp “pesten”. Ik heb over dit 

onderwerp een literatuurstudie gemaakt. Helaas begreep ik in het begin niet echt wat ik in  deze 

literatuurstudie moest zetten. Ondanks enkele gesprekken met meneer Gubbels en enkele 

klasgenoten, kon ik geen kwalitatief goed werkstuk maken, waardoor ik mijn verslag tijdens mijn 

eerste inleverkans werd afgekeurd. Na opnieuw een gesprek met meneer Gubbels is langzaam het 

lampje gaan branden.  Ik heb boeken, kranten en verschillende Bijbels gelezen, het internet 

afgezocht en filmpjes bekeken om uit eindelijk tot deze literatuurstudie te komen.  

Na de literatuurstudie ben ik nagegaan welke lessen nou goed bij mijn onderwerp zouden passen. Ik 

wilde geen lessen waarin ik vertel: “Pesten mag niet”. Ik wilde anti pestlessen, zonder het woord 

“pesten” te gebruiken. Toen is mijn oog gevallen op het woord “conflicten”. Het woord ‘conflicten’ 

vind ik minder dreigend overkomen als het woord ‘pesten’ en ze hebben toch wel een aantal 

overeenkomsten, bijv. hoe je reageert op iemand. Door dit conflict te noemen wordt het ook minder 

beladen.  Door sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke aspecten in de lessen te verwerken, 

hoopte ik zowel bij de pesters als de gepeste, vaardigheden aan te leren waardoor het pestgedrag 

stopt. Door de literatuurstudie heb ik ook de maatschappij in mijn lessen betrekken.   

En naast de levensbeschouwelijke activiteiten heb ik ook twee levensbeschouwelijke teksten in de 

lessen verwerkt. Na mijn eigen verwondering door enkele levensbeschouwelijke teksten, wilde ik dit 

de kinderen ook laten ervaren. Ook hebben deze teksten een doel, niet alleen is het onderwerp 

relevant, maar kinderen moeten tijdens zo’n tekst zich verplaatsten in andere personages. Door 

kinderen zich eerst te laten inleven in een geschreven personage, maakt het de stap kleiner om 

zichzelf in te leven in een klasgenoot.  

Na deze vier lessen heb ik het idee dat de kinderen als groep wat hechter zijn geworden. Ze hebben 

als klas aan de onderwerpen gewerkt, die ze eerder nog niet zo uitgebreid hadden besproken. 

Doordat ik mezelf erg streng, maar tegelijkertijd open opstelde, heb ik een veilige omgeving weten te 

creëren, waarin iedereen vrij kon praten. Ik denk dat de meeste kinderen veel houvast hebben 

gekregen met name op sociaal emotioneel niveau. Een kind(a) ligt door omstandigheden wat minder 

in de groep. Nu hoorde ik van de week een kind(b) tegen een ander kind(c) zeggen:”Hoorde je wat 

kind (a) net zei over jou?”. En kind(c) ratelde zo de drie zeven op van Socrates. Ook is kind (a) een 

stuk positiever toe naar andere kinderen. Hij weet vaak niet hoe hij moet reageren wanneer iemand 

een grapje tegen hem maak en wordt dan gauw boos. Kind (a) is deze hele week nog niet naar mij 

toegekomen. Hopelijk blijft deze sfeer nog lang hangen.  

Ondanks dat ik in het begin erg veel moeite  had met deze opdracht, heb ik nu wel het idee dat ik me 

dit onderwerp eigen heb gemaakt. Door de literatuurstudie heb ik veel kennis opgedaan en deze 

omgezet in vier lessen. Voor mijn gevoel zijn de lessen een succes geweest. Nu hoop ik dat ik net als 

de  kinderen, deze lijn door kan trekken en er voor kan zorgen dat deze veilige omgeving ook in mijn 

volgende klas te vinden is.  
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De uitgewerkte lessen 

Les 1 

 

Doelstelling 

De leerlingen ontdekken dat er verschillende manieren zijn om op een conflict te reageren. 

Inleiding  

Ik daag vier a vijf kinderen uit op dezelfde manier. Ik schrijf bijvoorbeeld op het bord de opdracht: 

“Woensdagmiddag, 13.00 -18.00 uur school schoonmaken”. Of ik pak van aantal leerlingen hun 

spullen af, bijvoorbeeld een pen. Hoe reageren de kinderen? Kwaad? Komen ze voor elkaar op? 

Ik stel vragen als: wat voel je als iemand iets van je afpakt? Wat doe je als je iets oneerlijk vindt? Wat 

heeft een conflict met rechtvaardigheid te maken? Wat is eerlijk? Wat kan goed zijn aan een conflict? 

Waarom spelen emoties een belangrijke rol bij conflicten? Waarom zou iemand iets van je 

wegpakken? 

Kern  

Ik deel de kopieerbladen uit . Op het werkblad staan vier verhalen met een open einde. Ik lees samen 

met de met de kinderen de verhalen. Ik bespreek de verhalen: hoe denk je dat het verder gaat? Wat 

zou jij doen? Hoe zou jij je voelen? Wat zou jij doen?  

De kinderen kiezen een verhaal uit. 

Ik maak groepjes van drie of vier. Elk groepje kiest een verhaal uit van het werkblad. Ik zeg hierbij: 

jullie gaan een oplossing zoeken, die voor alle partijen goed is. Jullie gaan de situatie met elkaar 

bespreken en spelen daarna jullie verhaal. Ik zorg ervoor dat alle groepjes voldoende ruimte hebben 

om te oefenen.   

 

Na afloop worden de toneelstukjes nabesproken: waarom kozen jullie voor dit verhaal? Hoe kwamen 

jullie tot een oplossing? Is de gekozen oplossing haalbaar en is die echt goed voor iedereen? 

 

Afronding 

Ik laat de kinderen luisteren naar het liedje: Lange Frans & Baas B – Zinloos. Ik bespreek met hen de 

tekst van het liedje: waarom is dit liedje geschreven? Voor wie is dit liedje geschreven? Wat is er met 

deze personen gebeurd? Hoe kon dit gebeuren? Hoe kan je dit voorkomen? 

  

http://www.youtube.com/artist?a=4oVf-d_DwKBnDye9b_NvlBqtGLSlSmon&feature=watch_video_title
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Bijlage les 1 
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Les 2 

Doelstelling 

De leerlingen ontdekken hoe conflicten kunnen groeien . Ze oefenen in het benoemen van hun 

gevoelens bij conflicten. 

Begin 

De kinderen krijgen een spiegel en daarmee kijken ze naar zichzelf. Ze schrijven drie goede 

eigenschappen van zichzelf op. Daarnaast schrijven ze drie eigenschappen op van zichzelf waardoor 

ze eerder in een conflict zijn gekomen of waardoor ze ruzie kregen. Deze eigenschappen worden 

besproken. Ik laat op kinderen op elkaars eigenschappen reageren: zijn ze het er mee eens? Zijn er 

nog andere eigenschappen die ze van elkaar kennen? 

Kern 

Ik deel het werkblad uit, met daarop het verhaal over Jacob.(Bijlage: les 2 Jacob) Ik vertel dat Jacob 

vechtlustig, hebberig en sluw was, maar hij had ook mooie eigenschappen: hij had 

doorzettingsvermogen, kon verliefd worden, kwam op voor zwakkeren en was slim. Ik vertel het 

verhaal en vervolgens bespreek ik het met de kinderen: wat zou jij doen als iemand met je begint te 

vechten? Wat zou jij doen als je Esau was? Durft Jacob zijn schuld te bekennen? Is hij ook bang? 

Waarvoor? Herken je dat? Iemand ontmoeten, als je zelf fout zat, hoe doe je dat? 

Samen met een kind speel ik een van onderstaande conflictsituatie. We maken het conflict groter, 

maken elkaar verwijten en geven elkaar de schuld. 

1. Ilse zou doorverteld hebben dat Lis verliefd is op Rossi. Woedend gaat Lis naar Ilse toe: “Je 

kletst altijd over mij. Je bent een jaloerse loser”. 

2. Manas moet naar zijn oma in het ziekenhuis en vergeet zijn afspraak met Daan om te gaan 

skaten. Daan belt hem op en roept meteen verwijten; Manas kan niet antwoorden in het 

ziekenhuis en zet zijn mobiel uit. Nu is Daan echt kwaad. 

3. Twee leerlingen staan tegenover elkaar . “Jullie discrimineren ons altijd! Jullie stinken naar 

kaas. Jullie beledigen ons geloof. “ ”Ga naar jullie eigen land! Jullie zijn allemaal criminelen. 

Allemaal verslaafd aan drugs.” 

De andere observeren: wat gebeurt er? Waardoor gaat het mis? Hoe reageert degene die de schuld 

krijgt? Maakt het uit hoe je iets tegen iemand zegt? Bespreek na: doet het je aan een conflict denken 

dat je zelf hebt meegemaakt? 
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De leerlingen hebben tweetallen. Ze spelen een van de conflictsituaties. Ze letten daarbij op de 

volgende vier aandachtspunten: 

1. Gebruik zinnen als ‘ik voel …. ik denk…. ik wil…’ 

2. Vraag hoe de ander zicht voelt. 

3. Onderzoek jouw aandeel in het conflict en zeg hoe je wilt veranderen. 

4. Let op houding, mimiek en lichaamstaal. 

Laat een of meerdere groepen hun verhaal voor de klas spelen.  

 

Bespreek met de kinderen af dat ze bij conflicten gaan zeggen wat ze zelf voelen en denken, en niet 

baar de ander wijzen. Ook gaan ze vragen wat de ander voelt en denkt.  

 

Afronding 

De kinderen luisteren naar het liedje Wij zijn één van Winne. Hierbij wordt besproken: wat is het doel 

van het liedje? Hoe moet je volgens hem naar het leven kijken? Wat moet je doen om samen 1 te 

kunnen zijn? 
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Bijlage les 2 

 

Les 3 
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Doelstelling 

De leerlingen onderzoeken vooroordelen en meningen over elkaar en de ander en leren die te 

‘zeven’ door de drie zeven van Socrates. 

Begin 

Ik begin de les met een roddel over een verzonnen tante (bijvoorbeeld: ze stinkt, ze is crimineel, ze is 

lui, ze is dom; je wilt niets meer met je halfgare tante te maken hebben). Vraag de leerlingen of ze 

ook verhalen kennen (ze mogen geen namen noemen). Wat vinden de leerlingen van de volgende 

meningen? Wie het ermee eens is, gaat staan en wie het er niet mee eens is blijft zitten.  

- Nederlanders zijn gierig. 

- Surinamers zijn lui. 

-  Vrouwen zijn gevoeliger dan mannen 

- Vrouwen kunnen niet autorijden. 

Bespreek na: wanneer weet je of iets waar is? Laat de leerlingen zelf uitvinden en uitspreken wat wel 

een goede manier is: iets beweren zonder mening of oordeel.  

Kern 

Laat de functies van een zeef zien met suiker en de klontjes. Je wilt alleen de klontjes overhouden. 

Vertel dat je verhalen ook kunt zeven. Je wilt alleen de waarheid, het goede en het nodige 

overhouden. Deel de kopieën van het werkblad uit. Lees samen de twee verhalen.  

Twee leerlingen spelen ‘het gevaarlijke geklets na’. Ik speel zelf Socrates met zijn drie zeven. Dan 

stelt Socrates de volgende vragen: 

1. Is het waar? 

2. Vertel je iets goeds over Jan? 

3. Is het nodig dat je het mij vertelt? 

De leerlingen vormen groepjes van 3 of 4 personen. De groepjes van 3 of 4 personen. De groepjes 

bereiden een toneelstuk voor. Een leerling is Socrates, de andere roddelen over iemand. Ga de 

groepjes langs. Gebruiken ze de drie zeven?  

De leerlingen laten hun toneelstuk aan elkaar zien. Let op het gebruik van de drie zeven van Socrates. 

Bespreek na: blijven ze de drie zeven oefenen, zodra iemand negatief over een ander praat? Spreek 

af wanneer je erop terug komt.  

 

 

Afsluiting 
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De kinderen luisteren naar het liedje Geweigerd van Ali B. Hierbij wordt besproken: wat is het doel 

van het liedje? Waarom worden Ali B en de andere niet  binnen gelaten? Is dit terecht? Weet jij een 

oplossing? 
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Bijlage les 3 

 

Les 4 
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Doelstelling 

1.De leerlingen leren kijken naar het standpunt van de ander om het conflict op te lossen.  

2.De leerlingen leren elkaar te vertrouwen. 

 

Begin 

Laat de leerlingen groepjes vormen van twee tot vier personen en met elkaar een situatie bespreken 

waarin zij hun gevoelens moeten beheersen. Hoe deden ze dat? Lukte dat? Wanneer lukte dit niet? 

Kern 

Deel de kopieerbladen uit van het werkblad “De woede-etende demon”. Lees samen dit verhaal. 

Bespreek na: waardoor groeit de boosheid van de demon? Waarom wordt de demon lelijker en 

gemener? Waardoor wordt de boosheid van de demon kleiner? Waardoor verdwijnt de demon? Wat 

kun je van dit verhaal leren over hoe je met conflicten kunt omgaan? 

De kinderen doen de activiteit “Leun op mij”. Laat de leerlingen tweetallen vormen. Ze staan 

verspreid in de ruimte, met de ruggen tegen elkaar. De ene leerling leunt tegen de ander aan. Spreek 

af wie het eerste tegen de ander aanleunt. Na tien seconde wisselen ze van taak.  

Probeer verschillende posities: zij aan zij, rug tegen zij, tegenover elkaar met één of twee handen op 

de schouder, tegen over elkaar met één of twee handen tegen elkaar. Als dat goed gaat kun je deze 

proberen: één been van de grond, één hand tegen elkaar, voet tegen de hand, knie tegen knie. Laat 

de leerlingen ook zelf posities bedenken. Het is belangrijk dat de kinderen goed met elkaar 

communiceren en elkaar positieve feedback geven.   

 De activiteit wordt besproken: hoe ging de samenwerking? Hoe was de communicatie? Was er 

vertrouwen? Zijn er complimenten gegeven, zo ja hoe voelde dat? 

 

Afsluiting 

De vier lessen worden na besproken: wat vonden de kinderen ervan? Wat was een belangrijk 

leermoment voor jou? Hoe reageer je wanneer je een roddels hoort? Hoe ga je zelf om met roddels? 

Kun je met woorden iemand kwetsen? Wat vonden jullie van de teksten? Wat heb je daarvan 

onthouden? Wat vonden jullie van de liedjes?  

Hopelijk hebben jullie wat meer over jullie zelf ontdekt, zodat jullie wat meer zelf vertrouwen 

hebben gekregen. Het is belangrijk om van de mensen om je heen te geven, maar je moet ook van je 

zelf kunnen houden. 

Tot slot luisteren de kinderen naar het liedje van Harrie Jekkers – ik hou van mij.    

 

Bijlage les 4 
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Enkele gemaakte foto’s tijdens de lessen. 
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Les 1: de kinderen kijken naar zichzelf en schrijven drie positieve en 3 negatieve eigenschappen op. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2: de kinderen zijn in groepjes een toneelstuk aan het maken en voeren het daarna uit. 

  

Les 3: de kinderen zijn bezig met het uitvoeren van het toneelstuk van Socrates. 
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Les 4: de kinderen verzinnen verschillende houdingen waarbij ze moeten communiceren en elkaar 

moeten vertrouwen 

 
 


