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1 Inleiding 

“Als we van elkaar iets moeten verbeteren, krijg ik soms mijn blad terug waarin ‘lesbo’ is 
gekerfd met een cuttermesje. Je moet dan doen alsof je sterk in je schoenen staat.” (Marion, 
16 jaar)1 

“Het stinkt hier. Zullen we niet wat verderop gaan staan?”. Dat zeiden de klasgenoten van 
Katrien (13 jaar) als ze bij hun groepje kwam staan. Na de lessen lichamelijke opvoeding 
moest Katrien haar natte boekentas uit de douches vissen. En bij het omkleden had ze heel de 
kleedkamer voor zich alleen, want de anderen waren al vertrokken zonder haar… 

“Nee, dat meen je niet? Heb je haar aangeraakt? Nu krijg je wel het schurft, hé!” of “hé, 
anorexiameid!”. Dit zijn maar enkele voorbeelden van hetgeen Linne (nu 19 jaar) op de 
middelbare school te horen kreeg. Om zich te amuseren, gooiden de pesters met zilverpapier 
naar haar in de refter, ooit zelfs met hun boterhammen.2  

Ja, ze bestaan: pestkoppen op school. En een hele hoop kinderen en jongeren worden er het 
slachtoffer van! Pesten is een thema dat de laatste jaren uit de taboesfeer werd gehaald. Het 
gebeurt overal waar mensen samenzijn: op school, op het werk, in de jeugdbeweging,… De 
ernst van deze problematiek mag niet onderschat worden. Hoe onschuldig pesten voor de 
pestkoppen ook lijkt, voor hun slachtoffers heeft de dolle pret ernstige gevolgen. Treiteren, 
kleineren en ander pestgedrag maken wonden die zelden helemaal helen en hoe dan ook nare 
littekens achterlaten.  

Het welbevinden van leerlingen verhogen, is de algemene doelstelling van Leefsleutels vzw, de 
organisatie waar ik als derdejaarsstudente Sociaal Cultureel Werk stage loop. Pesten is vaak 
de oorzaak dat jongeren zich niet goed voelen op school. Pesten is jammer genoeg iets van 
alle tijden en gebeurt overal. Het is een gegeven waar men als leerkracht vaak machteloos 
tegenover staat.  

Leefsleutels biedt sinds enkele jaren vorming aan rond een heel vernieuwende aanpak bij 
pesten: de No Blame-methode. Dit is een aanpak die mij op het eerste zicht weinig haalbaar 
leek. En ook veel scholen die ermee in contact komen, noemen de aanpak idealistisch en 
geloven niet in de formule. Toch blijkt dat de methode in het buitenland al veel pestproblemen 
oploste. Grondig onderzoek naar de toepassing van de methode in Vlaanderen werd dan ook 
één van mijn taken tijdens mijn stageperiode.  

In het volgende deel van mijn eindwerk wil ik de theoretische achtergrond weergeven die met 
het onderwerp te maken heeft. Ik zal mijn stageplaats kaderen (deel 2) en het fenomeen 
pesten bespreken (deel 3). In deel vier leg ik de No Blame-methode uit. Daarop volgt deel vijf: 
het onderzoek naar de toepassing van de No Blame-methode in Vlaanderen en de 
onderzoeksresultaten. In deel zes laat ik een andere anti-pestmethode aan bod komen: peer 
mediation. Deze methode heeft heel wat raakvlakken met de No Blame-methode, maar er zijn 
ook enkele belangrijke verschillen. Daarom vond ik het waardevol deze beide methodes in mijn 
eindwerk te verwerken. Omdat de preventie van pesten niet onbelangrijk is in dit geheel, krijgt 
dit in deel zeven een plaats.  

In deel acht bespreek ik het vormingsaanbod van Leefsleutels, dat bestaat uit drie vormingen. 
Ik vermeld hierbij ook opmerkingen die we uit de enquêtes haalden en die nuttig kunnen zijn 
in het formuleren van mijn persoonlijke bevindingen over het aanbod van Leefsleutels.  

                                           

1 INPETTO JEUGDDIENST. Ik wil weg van hier: SOS! Gelukkig Zijn, p.13. 
2 INPETTO JEUGDDIENST. Pesten is een pest. Slachtoffers van pesten aan het woord. Speciál 
Abnormál, maart 2006, p. 5. 
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Ten slotte zal ik in het negende deel mijn persoonlijke bevindingen weergeven. Ik zal de 
sterktes en de zwaktes van beide methodes oplijsten en tips geven hoe het aanbod van 
Leefsleutels verbeterd kan worden.  

 

2 Leefsleutels vzw 

Leefsleutels vzw is een netoverschrijdende organisatie die educatieve programma’s ontwikkelt 
om kinderen en jongeren bij te staan in de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. 
Hiervoor organiseert Leefsleutels vormingen en worden scholen intensief begeleid. De 
organisatie ontwikkelt ook educatief materiaal.  

2.1 Historiek 

Leefsleutels vzw bestaat sinds 1990. In oorsprong richtte de vzw zich enkel naar de eerste 
graad van het secundair onderwijs met het basisprogramma ‘Leefsleutels voor Jongeren’. Tot 
op vandaag volgden meer dan 7000 leerkrachten deze training. Langzaamaan werden andere 
programma’s ontwikkeld voor de tweede en de derde graad, voor het jeugdwerk en voor het 
buitengewoon secundair onderwijs. 

In 1999 werden de eerste stappen naar het basisonderwijs gezet. Met de programma’s Miembo 
en Toeka richt Leefsleutels zich naar kinderen en leerkrachten van de eerste kleuterklas tot en 
met het zesde leerjaar. 

Doorheen de jaren koos Leefsleutels ervoor om naast de programma’s rond algemene sociale 
vaardigheden tevens materialen en vormingen te ontwikkelen over specifieke thema’s zoals 
pesten, verlies en verdriet, agressie, communicatie, faalangst, vriendschap, enz.  

2.2 Leefsleutels en de No Blame-methode3 

Onder de noemer sociale competentie werkt Leefsleutels aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, 
vertrouwen in de ander, keuzes maken, omgaan met gevoelens, samenwerken en 
vriendschapsrelaties. Op die manier wordt er gewerkt aan algemene preventie van risicovol 
gedrag zoals druggebruik, agressie, pesten, enz.  

Vermits er op preventief vlak veel aandacht wordt besteed aan een positief schoolklimaat en 
een open communicatie, is het vanzelfsprekend dat de interventiewijzen die door Leefsleutels 
ondersteund worden, in dezelfde lijn liggen.  

In de zoektocht naar zinvol materiaal rond het thema pesten, kwam Leefsleutels in contact 
met de Engelse organisatie “Lucky Duck”. Deze organisatie ontwikkelde in 1991 een 
zevenstappenplan dat later werd omgedoopt tot de No Blame-methode. Het werd snel duidelijk 
dat de No Blame-aanpak een waardevolle en haalbare methode is die sterk aansluit bij de visie 
van Leefsleutels.  

In 2002 is Leefsleutels gestart met het aanbieden van themadagen rond deze methodiek. De 
eerste reacties van Vlaamse leerkrachten waren positief en stilaan groeide de interesse en de 
vraag naar vormingen en materiaal. Hoeveel scholen de aanpak toepassen en hoe de 
ervaringen met de aanpak zijn, kan u in deel twee van mijn eindwerk lezen.  

                                           

3 ROBINSON, G. & MAINES, B., Een schreeuw om hulp. De No Blame-aanpak bij pesten. 
Mechelen, Bakermat Uitgevers, 2003. 
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3 Pesten 

Vooraleer ik methodes bespreek om pesten aan te pakken, wil ik enkele achtergronden over 
het onderwerp bespreken.  

3.1 Definities 

3.1.1 Pesten 

Niet elke agressieve of gemene daad is pesten en het is belangrijk het specifieke gedrag en de 
processen te definiëren alvorens we geslaagde interventies kunnen plannen.  

Pesten is een vorm van sociaal gedrag, meestal groepsgedrag. Het gebeurt regelmatig en 
gespreid in de tijd. Het is een fenomeen dat te maken heeft met een ongelijk 
machtsevenwicht. Het gedrag beantwoordt aan de behoeften van zij die de macht in handen 
hebben en schaadt diegenen die niet bij machte zijn het te stoppen. Pesten kan allerlei vormen 
aannemen: verbaal, fysiek of psychologisch. 

Occasionele agressieve daden worden niet als pesten beschouwd, tenzij er sprake is van een 
voortdurende angst of kwelling bij het slachtoffer. Het is ook belangrijk om pesten te 
onderscheiden van ‘oorlogzuchtig’ gedrag tussen rivaliserende bendes. Die handelen vanuit 
een bepaalde overtuiging of om hun territorium te verdedigen. Die rivaliteit kan generaties 
lang duren en is weinig vatbaar voor verandering.  

3.1.2 Pester 

De pester is een persoon of een groep die met zijn gedrag zijn behoeften van opwinding, 
status of materiële winst kan bevredigen en die daarbij de behoeften en rechten van anderen 
niet respecteert, waardoor die anderen schade ondervinden.  

3.1.3 Slachtoffer 

Het slachtoffer is een persoon of een groep die schade ondervindt door het gedrag van 
anderen en die vaak noch de middelen, noch de status, noch de vaardigheid bezit om te 
reageren om schadelijk gedrag te stoppen.  

3.1.4 Meelopers of toeschouwers 

Als een getuige de pester ondersteunt, hoe passief die steun ook is, dan behoort het gedrag 
toe aan de groep waartoe de getuige en de pester behoren. De kracht van de groep kan dan 
ook worden gebruikt om de confrontatie aan te gaan met het pestgedrag. Als pesten volledig 
in het geheim gebeurt, zonder getuigen, dan zijn er ook geen mogelijkheden om tussenbeide 
te komen, tenzij het slachtoffer het pesten meldt.  

3.2 Pesten op school en in de maatschappij 

Denk eens aan een speelplaats tijdens de middagpauze. Er is veel lawaai en beweging en er 
zijn veel lachende gezichten. Maar probeer je ook eens de gelaatsuitdrukking voor te stellen 
van kinderen die blijkbaar worden uitgesloten, die aan de rand staan. Je zal zien dat sommigen 
lijden, dat ze helemaal geen plezier hebben en misschien zal je opmerken dat sommigen 
worden gekweld door hun leeftijdsgenoten. Voor deze kinderen is de schooltijd een ware 
ellende, die hen de hele dag achtervolgt. Ze dragen die ellende mee in de klas, op de weg naar 
school en thuis. Ze voelen het ’s avonds in bed en het is het eerste waar ze aan denken als ze 
’s morgens opstaan. Dat is de ware betekenis van pesten. Het heeft niets te maken met 
eenmalige, willekeurige negatieve handelingen. Pesten veroorzaakt een niet aflatende stress 
bij degenen die het moeten ondergaan, stress die gaat van zich ongemakkelijk voelen tot het 
doorstaan van doodsangsten. 
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Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op school. De school speelt een heel belangrijke 
rol bij het opgroeien. Onderwijs en de onderwijservaringen van jongeren zijn cruciaal voor hun 
kansen in het latere leven. Daarom moeten ouders en jongeren kunnen rekenen op een veilige 
sfeer, waar iedereen alert is voor de problematiek van pesten.  

3.3 De harde feiten4 

Gemiddeld telt elke Vlaamse klas een leerling die pest en een leerling die gepest wordt. Cijfers 
wijzen uit dat jongens meer pesten dan meisjes. Jongens doen dat veeleer op een directe 
manier: uitschelden, pijn doen, eigendommen van iemand beschadigen,… Meisjes geven de 
voorkeur aan indirecte pesterijen, zonder dat het zichtbaar wordt: roddelen, uitsluiten, leugens 
rondstrooien, venijnige opmerkingen maken,… 

De pesterijen vinden in iets meer dan de helft van de situaties plaats in de eigen klasgroep, 
vooral op ogenblikken dat de groep min of meer ontsnapt aan het toezicht van volwassenen, 
bijvoorbeeld tijdens leswisselingen of tijdens de pauzes. Pesten gebeurt ook buiten de 
schoolpoort, in de buurt van de school, op weg naar huis en sinds enige tijd ook via de gsm of 
de computer.  

3.4 Gevolgen 

De gevolgen van pesten mogen niet worden geminimaliseerd. Een kind dat gepest wordt, blijft 
zijn verdere leven vaak met sociale en emotionele problemen kampen. Pesten schaadt het 
welzijn en zelfvertrouwen. Jongeren die regelmatig gepest worden, beoordelen zichzelf als 
anders dan de rest, ze gaan minder op stap met vrienden en blijven vaker thuis. Als pesterijen 
lang aanslepen, kunnen ze leiden tot depressies en in de ergste gevallen tot 
zelfmoordgedachten en zelfmoord.  

En ook pestkoppen kunnen later in de problemen geraken. Studies leggen een verband tussen 
het pesten als kind en het plegen van relationeel geweld als volwassene. Er zijn ook 
aanwijzingen dat pestkoppen later brokken maken in hun werkomgeving en in de 
maatschappij.  

 

4 De No Blame-methode5 

In 1991 werd de No Blame-aanpak bedacht door George Robinson en Barbara Maines van de 
Engelse organisatie “Lucky Duck”, als reactie op een specifiek verzoek om het lijden van een 
jongen (Andrew) te verlichten. Hoewel ‘No Blame’ (geen schuld) een belangrijk onderdeel is, 
bevat de procedure nog andere essentiële elementen: 

− aanmoedigen van empathie; 
− gedeelde verantwoordelijkheid; 
− probleemoplossend. 
 

De No Blame-aanpak druist in tegen alle strategieën die gebaseerd zijn op bestraffen. Een 
voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘pestrechtbanken’ van Kidscape. Dit soort tussenkomst 
steunt op het zoeken naar de waarheid, het identificeren van de pesters en hen publiekelijk 
straffen om hen te tonen dan hun gedrag onaanvaardbaar is.  

                                           

4 Beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op school. Departement Onderwijs, november 2003. 
5 ROBINSON, G. & MAINES, B., Een schreeuw om hulp. De No Blame-aanpak bij pesten. 
Mechelen, Bakermat Uitgevers, 2003. 
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In een artikel in de Sunday Times van 14 november 1993 wordt de aanpak van Kidscape als 
volgt beschreven: 

“De bandieten uit de klas voor een pestrechtbank brengen die is samengesteld uit de andere 

leerlingen. Pesters worden veroordeeld tot verontschuldigingen, uitgesloten van de speelplaats 

of verwezen naar de directeur voor schorsing.” 

Ondanks alle media-aandacht hebben pestrechtbanken toch niet zoveel succes op scholen. 
Smith en Sharp (1994) zeggen: 

“Het schooltribunaal of pestrechtbank als middel om pesten aan te pakken is nogal 

raadselachtig. Gedurende 1990-1991 was het misschien wel de meest gepromote aanpak. 

Toch gebruiken slechts weinig scholen het en het is heel moeilijk om bewijsmateriaal te krijgen 

over de mate van succes ermee.”  

Tussen 1990 en 1994 was er een duidelijke verschuiving van bestraffende naar niet-
bestraffende methodes. Smith en Sharp geven de volgende raad aan leerkrachten: 

“Leg de nadruk op het oplossen van het probleem. Moedig de leerlingen aan zelf oplossingen 

voor te stellen. Vermijd te beschuldigen of te bestraffen.”  

4.1 Uitgangspunten 

4.1.1 Pesten is normaal 

Het is niet zinvol om pesten te beschouwen als abnormaal of kwaadaardig gedrag. Ouders en 
leerkrachten merken vaak dat heel lieve kinderen zich lelijk gedragen als ze graag tot een 
bepaalde groep willen behoren. De wil om zich buiten de peergroep te plaatsen en de kant te 
kiezen van iemand die wordt afgewezen of gekwetst, vraagt moed en kracht. De ‘redder’ loopt 
het risico om zelf te worden afgewezen en het succes van de redding is afhankelijk van de 
sociale en fysieke status van de redder.  

Wie getuige is van pesterijen of wie voor het slachtoffer moet zorgen, voelt vaak veel woede 
en verlangen om de daders te straffen. Als een volwassene vanuit een machtspositie zijn 
autoriteit gebruikt om het pesten te stoppen, kan dat op korte termijn effect hebben op de 
situatie. Het is echter onwaarschijnlijk dat zo’n ingreep de status of de identiteit van de pester 
en het slachtoffer zal veranderen.  

Het hoofdaccent van elke methode moet liggen op het veranderen van het gedrag van de 
pesters en de meelopers of de toeschouwers. Door de peergroep erbij te betrekken, is het 
mogelijk om de empathische reactie van de groepsleden te verhogen. Dit heeft op zijn beurt 
effect op het gedrag van de pester die niet langer de instemming van de groep heeft voor zijn 
pestgedrag.  

4.1.2 Een aanpak voor de hele school 

Pesten is een ernstig probleem. Meer en meer scholen zijn dan ook geneigd om een 
schoolbeleid rond pesten te ontwikkelen en te implementeren.  

De omschakeling naar niet-bestraffende methodes is onmogelijk zonder een duidelijke en 
overtuigende beïnvloeding door sterke personen die bereid zijn te streven naar een 
attitudewijziging. Tijdens de trainingen van Leefsleutels is het meestal niet moeilijk om de 
meeste leerkrachten te overtuigen van de logica en de ethische waarde van de No Blame-
aanpak. Ze staan te popelen om het te proberen. Sommige leerkrachten twijfelen om de 
traditionele en de voor de hand liggende methodes los te laten ten gunste van een schijnbaar 
radicale nieuwe aanpak. Ze zijn ook bezorgd over de invloed van een niet-bestraffende 
methode op het sanctioneringsbeleid.  
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Sommige scholen hebben nog steeds structuren die pesten in de hand werken. Klassen en 
afdelingen helpen een groep om een eigen identiteit te vormen. De leden horen erbij, alleen 
omdat de anderen er niet bij horen. Ze zullen de identiteit van de groep ondersteunen door 
hun klas of afdeling duidelijk af te bakenen. 

4.1.3 Bekende strategieën worden uitgedaagd 

Veel van de procedures die worden gebruikt, hebben geen langdurig effect op het gedrag van 
de pester. Het is onvermijdelijk dat hevige gevoelens van woede en frustratie ten opzichte van 
de pesters meespelen en dat men sympathie voelt voor hun slachtoffers. Leerkrachten hebben 
de verantwoordelijkheid ten opzichte van leerlingen en hun ouders om doeltreffend te reageren 
en het succes van deze interventie moet worden bepaald door de mate waarin het pesten is 
gestopt. Sommige interventies bereiken dit niet. Men met zich concentreren op het doel: het 
veranderen van het gedrag van de pester. Op die manier bereikt men het beste resultaat voor 
het slachtoffer.  

4.1.4 De ‘dit is erger’-valkuil 

Er is geen bewijs dat een fysieke aanval ernstiger is dan verbale of psychologische pesterijen. 
Waarschijnlijk is het omgekeerde vaak waar. Een gebroken arm, een bloedneus of gescheurde 
kledij zijn heel zichtbaar en het slachtoffer zal ongetwijfeld vriendelijk en vol medelijden 
worden behandeld. Uitschelden en treiteren worden door volwassenen vaak weggewuifd als 
niet ernstig, maar deze gedragingen, die vooral tussen meisjes gebeuren, kunnen veel leed 
veroorzaken en ernstige gevolgen hebben. Leerkrachten hebben een nieuwe manier van 
reageren nodig, waarbij de volwassene altijd reageert op de pijn van het slachtoffer, 
onafhankelijk van de eigen visie op hoe de pijn werd veroorzaakt en of de mate van pijn wel 
verantwoord is.  

4.1.5 Gevaren van etiquettering 

Het is niet zinvol op school te spreken over ‘pesters’ en ‘slachtoffers’. Het zelfbeeld van 
jongeren kan aangetast worden door negatieve benamingen. Bovendien kunnen ouders het 
moeilijk aanvaarden wanneer hun zoon of dochter als ‘pester’ of ‘slachtoffer’ wordt 
bestempeld.  

4.1.6 De zaak ten gronde onderzoeken 

Het lijkt verstandig om de leerlingen te ondervragen over de feiten en de oorzaken als men 
met negatief gedrag wordt geconfronteerd. Als een leerkracht jongeren ondervraagt, zullen ze 
elk hun eigen kijk vertellen. Die is vaak tegenstrijdig, vooral als de pester probeert om aan een 
beschuldiging te ontsnappen. De zoektocht naar de waarheid kan de leerkracht beletten 
doeltreffend te reageren. Leerkrachten lijken te denken dat informatie verzamelen op zich een 
doeltreffende interventie is. Zo’n onderzoek wordt door scholen vaak gebruikt als een 
hoeksteen van hun antipestbeleid. Met de No Blame-aanpak worden leerkrachten 
aangemoedigd die werkwijze opzij te zetten. 

Nog minder nuttig is het om jongeren te vragen waarom ze zich zo gedragen. Het is heel 
moeilijk om ons gedrag te verklaren, en misschien wel onmogelijk om het op zo’n manier te 
doen dat de leerkracht tevreden is. Verwacht men op de vraag ‘Waarom heb je dit gedaan?’ 
een oorzaak, een verklaring of een rechtvaardiging? 

4.1.7 Het slachtoffer veranderen 

Slachtoffers krijgen vaak de raad om op één of andere manier hun gedrag te veranderen. Ze 
proberen ‘voor zichzelf op te komen’, ‘terug te slaan’, ‘weg te wandelen’, ‘te doen alsof het hen 
niet kan schelen’ en telkens ze er niet in slagen hun ellende te doen ophouden, maakt dat alles 
nog erger.  
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Ze denken dat wat er met hen gebeurt, hun eigen schuld is. Dat is het niet! Hoe onbekwaam 
of moeilijk ze ook zijn, het is niet hun fout en niet hun verantwoordelijkheid om het te 
stoppen.  

4.1.8 Straffen 

De grootste uitdaging van de No Blame-aanpak is misschien wel leerkrachten te overtuigen af 
te zien van straf als reactie op pesten.  

Als strafsystemen echt werkten dan zou het ongewenste gedrag van overtreders gewoon 
stoppen en anderen zouden worden afgeschrikt door hun voorbeeld. Spijtig genoeg is het niet 
zo simpel. Het rechtssysteem bewijst dat in veel gevallen een milde straf meer kans geeft tot 
rehabilitatie.  

Sociaal gedrag wordt aangeleerd en het leerproces wordt gevoed door aanmoedigingen, 
degelijk onderwijs en succeservaringen. Er is geen bewijs te vinden dat straf ooit een pester 
heeft veranderd in een vriendelijke en behulpzame vriend. De pester straffen geeft het 
slachtoffer geen veiliger gevoel. Het effect is zelfs vaak méér onveiligheid als de pester wraak 
wil nemen. Als men melden wil aanmoedigen en de pester positief wil beïnvloeden, moet 
iedereen op school weten dat er iets zal worden gedaan, maar dat er geen sprake is van straf. 

Pesten is een vorm van antisociaal gedrag door jongeren met onvoldoende of ongepaste 
sociale vaardigheden en leerkrachten moeten reageren op zo’n manier dat ze hen helpen om 
beter gedrag te leren. Hun angst en vervreemding aanwakkeren, zal hier niet bij helpen. 
Gewenst sociaal gedrag kan al heel jong beginnen, wanneer kleuters worden aangemoedigd 
om hun eigen gevoelens en die van anderen te begrijpen.  

Het is moeilijk om straf te verantwoorden als iets anders dan een traditioneel hulpmiddel. Het 
is niet in het voordeel van de pester, noch van het slachtoffer.  

4.1.9 Het gebruik van macht 

Pesten lijkt wel een botsing tussen de machtigen en de machtelozen, maar macht is wel een 
aanvaardbaar aspect van het hele gamma van menselijke gedragingen. Pesten kan je zien als 
een deel van een normaal socialiseringsproces in een groep waardoor die groep zijn identiteit 
krijgt, die nog wordt versterkt door de uitsluiting van anderen. De kracht van de groep ligt in 
zijn gevoel van samenhang. Zonder iemand die er niet bij hoort, is het veel moeilijker om de 
grenzen van de groep te definiëren.  

Het gebruik van macht kan worden gezien in de manier waarop de pester domineert. Het 
gebruik van macht om de pester te stoppen kan de pester bevestigen in zijn manier om macht 
te gebruiken ten opzichte van de zwakkeren en kan de slachtoffers doen geloven dat ze 
machtiger moeten worden. Dit feit op zich kan leiden tot een groter gevoel van 
machteloosheid.  

4.1.10 Meelopers en toeschouwers 

De meeste tussenkomsten concentreren zich op de relatie tussen pester en slachtoffer en 
besteden weinig aandacht aan het aandeel van de peergroep. Zelfs als de pester en het 
slachtoffer een één-tegen-één-relatie hebben, weten de leeftijdsgenoten wat er gebeurt en 
daardoor zijn ze meelopers. Het is nodig om deze leerlingen bewust te maken van de 
belangrijke rol die ze als getuige hebben en hen toe te laten te ontdekken en te oefenen hoe 
ze op een veilige manier tussenbeide kunnen komen.  

4.1.11 Twee sleutelmomenten in een beleid 

Twee uiteenlopende elementen moeten worden geïntegreerd om er zeker van te zijn dat 
pesten wordt verminderd: er moet een schoolcultuur gecreëerd worden waarin pesten door 
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iedereen als verkeerd wordt beschouwd (preventief) en er moet hulp geboden worden aan 
slachtoffers en pesters (reactief). 

4.2 Het stappenplan 

Als pesten is vastgesteld of gemeld, kan de No Blame-aanpak een eenvoudige zeven-
stappenprocedure bieden die een leerkracht of een andere begeleider kan toepassen. Merk op 
dat elke stap grondig vormt een deel van het geheel en dat afwijken het succes van de 
methode kan ondermijnen.  

4.2.1 Stap 1: gesprek met het slachtoffer 

Als de begeleider vaststelt dat er wordt gepest, gaat hij eerst een gesprek met het slachtoffer 
aan. Tijdens dat gesprek moedigt de luisteraar het slachtoffer aan om te vertellen hoe hij zich 
voelt aan de hand van beschouwende, inlevende reacties. Het doel is niet om feitelijk 
bewijsmateriaal te verzamelen over bepaalde gebeurtenissen. Als het slachtoffer toch 
bewijsmateriaal wil aanbrengen, wordt dit altijd gekaderd in termen van het pijnlijke effect.  

Het is belangrijk dat het slachtoffer het proces begrijpt en zijn toestemming geeft. Soms leeft 
de angst dat het nog erger zal worden, maar als het niet bestraffende aspect volledig duidelijk 
is, voelt het slachtoffer zich meestal veilig en opgelucht dat er iets wordt gedaan. Het kan zijn 
dat het slachtoffer wil dat de daders begrijpen hoeveel leed ze hebben veroorzaakt. Praten met 
iemand anders met een gelijkaardige ervaring kan nog meer geruststelling brengen. 

Op het einde van het gesprek gaat de begeleider na of er iets vertrouwelijks is besproken dat 
de groep niet mag weten. Hij/zij vraagt ook aan het slachtoffer om de namen te noemen van 
de betrokkenen, enkele meelopers of toeschouwers en enkele vrienden, die allemaal deel 
zullen uitmaken van de groep. Het slachtoffer kan ook uitgenodigd worden iets te schrijven of 
te tekenen dat uitdrukt hoe hij/zij zich voelt. Erg belangrijk is dat het slachtoffer weet dat 
hij/zij op elk moment tijdens de procedure contact kan opnemen om te praten als het niet 
goed loopt.  

Het slachtoffer wordt niet gevraagd deel uit te maken van de groep om zijn eigen verhaal te 
doen omdat hij dan misschien zou beschuldigen en daarmee ontkenning of rechtvaardiging zou 
kunnen uitlokken. Dat zou de probleemoplossende aanpak kunnen ondermijnen.  

4.2.2 Stap 2: een bijeenkomst met de betrokken leerlingen 

De begeleider regelt een bijeenkomst met de groep leerlingen die betrokken zijn bij het pesten 
en die door het slachtoffer zijn voorgesteld. Een groep van zes tot acht jongeren werkt goed.  

Dit is een kans voor de begeleider om zijn eigen oordeel te laten meespelen bij de 
samenstelling van de groep. Hij/zij kan ervoor zorgen dat behulpzame en betrouwbare 
jongeren erbij zijn naast diegenen die de ellende hebben veroorzaakt. Het doel is de kracht 
van de groepsleden te gebruiken om het best mogelijke resultaat te krijgen.  

4.2.3 Stap 3: Leg het probleem uit 

De begeleider vertelt aan de groep dat hij/zij een probleem heeft. Hij/zij is bezorgd over ‘John’ 
die het momenteel erg moeilijk heeft. De begeleider vertelt het verhaal van het slachtoffer en 
gebruikt de tekst of de tekening om de pijn te benadrukken. Er wordt op geen enkel moment 
gepraat over de details van de gebeurtenissen en er wordt niemand beschuldigd.  

4.2.4 Stap 4: deel de verantwoordelijkheid 

Als het verhaal rond is, zou het kunnen dat de luisteraars er teneergeslagen of ongemakkelijk 
bijzitten en dat ze onzeker zijn over de reden van de bijeenkomst. Sommigen kunnen ongerust 
zijn over mogelijke straffen. De begeleider verandert de stemming door uitdrukkelijk te stellen 
dat er niemand in de problemen zit of zal gestraft worden. Hij/zij zal er ook op wijzen dat 
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iedereen ervoor verantwoordelijk is om John te helpen zich gelukkig en veilig te voelen. Er 
wordt ook duidelijk gemaakt dat de groep is bijeengekomen om het probleem op te lossen.  

4.2.5 Stap 5: vraag naar de ideeën van elk groepslid 

De leden van de groep zijn meestal oprecht geraakt door het verhaal van John en opgelucht 
dat ze niet in de problemen zitten. Niemand wordt beschuldigd en de macht van de groep is 
verschoven van de ‘leider/pester’ naar de groep als geheel. De leden van de groep geven geen 
toestemming meer voor de voortzetting van het gedrag. Elk lid van de groep wordt 
aangemoedigd om een manier voor te stellen waarop het slachtoffer kan worden geholpen om 
zich gelukkiger te voelen. Deze ideeën moeten worden verwoord in de intentionele ‘ik-taal’. De 
ideeën komen van de groepsleden, ze worden niet opgelegd door de begeleider. Deze reageert 
positief, maar dwingt geen beloftes af.  

4.2.6 Stap 6: laat het aan hen over 

De begeleider beëindigt de bijeenkomst en legt de verantwoordelijkheid om het probleem op te 
lossen bij de groep. Er wordt geen schriftelijk verslag gemaakt, het is een kwestie van 
vertrouwen. De begeleider dankt hen en drukt zijn vertrouwen uit in een positieve afloop. Er 
wordt afgesproken dat de begeleider elk lid van de groep na een week afzonderlijk zal spreken 
om te horen hoe alles verlopen is.  

4.2.7 Stap 7: spreek hen opnieuw 

Ongeveer een week later spreekt de begeleider met elk groepslid en met het slachtoffer over 
de stand van zaken. Dit laat de begeleider toe om het pesten te blijven volgen en de jongeren 
blijven betrokken bij het proces. Deze gesprekken zijn met elk groepslid afzonderlijk zodat elk 
van hen kan vertellen over zijn bijdrage zonder een competitieve sfeer te creëren. Het speelt 
geen rol of iedereen zijn voornemen heeft uitgevoerd, zolang de pesterijen maar zijn gestopt. 
Het is niet nodig dat het slachtoffer de meest populaire leerling van de school is geworden, 
zolang hij zich maar veilig en gelukkig voelt.  

4.3 Hoe komt het dat het werkt? 

4.3.1 Empathie en altruïsme 

Bij de ontwikkeling van de methode werd er gezocht naar een proces dat een empathische 
reactie zou losmaken bij de pesters en de rest van de groep. In de meeste gevallen gebeurt dit 
ook. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pester helemaal geen zorg voelt voor zijn 
slachtoffer, maar als enkele groepsleden de pijn van het slachtoffer begrijpen, zorgen zij voor 
de ondersteuning. 

Het is soms voldoende dat slechts één of twee mensen vriendelijk reageren om het gevoel van 
isolement en de pijn van het slachtoffer te verlichten.  

4.3.2 Schaamte 

De daders worden niet geïdentificeerd, maar ze weten natuurlijk wel wie verantwoordelijk is 
voor de pijn van het slachtoffer. Er is geen sprake van stigmatiserende schaamte die hen er 
waarschijnlijk zou toe brengen om wraak te willen nemen. Maar wel een innerlijke schaamte 
die hen zal helpen om hun gedrag te veranderen.  

4.3.3 Macht 

De tussenkomst beïnvloedt de groepsdynamiek. Zelfs indien de pester zijn gedrag niet wil 
veranderen, nemen de anderen de macht over van de pester door de uitspraken over hun 
goede intenties. Door het contrast met de ondersteuning die de rest van de groep wil bieden, 
wordt het voor de pester moeilijk om het kwetsende gedrag verder te zetten. 
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4.3.4 De ik-taal van intentie 

De gewone patronen van ‘leerkrachtentaal’ die worden gebruikt om ongepast of ongewenst 
gedrag aan te pakken, worden door Gordon (1974) beschreven als ‘jij-boodschappen’ (vb. 
Waarom gedraag jij je zo?”). De suggesties tot ondersteuning van de leerlingen worden 
geformuleerd in de ik-taal van intentie (vb. “Ik zal naast hem zitten bij geschiedenis.”). Met 
deze taal is het veel waarschijnlijker dat de strategieën ook echt worden toegepast. 

4.3.5 Probleemoplossend 

De aanpak wordt heel snel probleemoplossend. Door jongeren bij het proces te betrekken, 
ontstaat er een veel positievere atmosfeer dan bij de traditionele onderzoeken en negatief 
gerichte methodes.  

4.3.6 Opvolging en evaluatie 

De samenstelling van een gezonde groep legt het probleem bloot: veel meer mensen zijn nu 
op de hoogte van het probleem en engageren zich om er iets aan te doen. De beslissing om 
alle betrokkenen apart te spreken op het einde van het proces verdeelt de oorspronkelijke 
groep in een reeks individu’s, elk met hun eigen verantwoordelijkheid. Hun unieke bijdragen 
kunnen worden (h)erkend en ze kunnen daar trots op zijn. 

4.3.7 Dader-, slachtoffer- en redderschap6 

Binnen een pestsituatie kunnen de betrokkenen verschillende rollen aannemen. De rollen zijn 
die van dader, slachtoffer en redder. De dynamiek tussen deze drie rollen verschuift heel snel. 
Bij pesterijen is de pester de dader en de gepeste het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer naar 
een leerkracht stapt om te vertellen dat hij gepest wordt, wordt de leerkracht de redder. Deze 
redder probeert het probleem op te lossen. Op het moment dat het slachtoffer naar de 
leerkracht stapt, wordt hij echter dader, omdat hij iets ‘slechts’ over de pester gaat vertellen. 
Op die manier wordt de pester een slachtoffer. In de beginpositie worden de meelopers ook 
beschouwd als daders.  

Wanneer de redder (leerkracht) iets onderneemt, wordt hij dader. De oorspronkelijke dader 
(pester) wordt dan slachtoffer. Hij/zij wil natuurlijk geen slachtoffer blijven en neemt wraak. 
Hierdoor wordt het oorspronkelijke slachtoffer, opnieuw slachtoffer. Wanneer een leerkracht 
sanctioneert, blijft dit dynamisch gebeuren dus bestaan. Bij No Blame worden jongeren 
benaderd als redders en niet als slachtoffers of daders. Omdat er een beroep wordt gedaan op 
het redderschap, werkt de No Blame. Wanneer je iemand vraagt welke van de drie rollen 
hij/zij liefst wil innemen, dan zal de meerderheid antwoorden dat men de rol van redder 
verkiest.  

Wanneer een pester toch dader blijft en de No Blame-methode dus geen resultaat biedt, kan je 
de pester benaderen als slachtoffer door te achterhalen hoe hij/zij zich voelt. Op deze manier 
wordt de dader ‘gered’. De positie van de redder is kortstondig. De redder redt vooral zichzelf. 
Hij/zij ziet in dat het probleem door zijn/haar toedoen is opgelost.  

Als de dader iemand slachtoffer maakt, is het slachtoffer ook geneigd dader te worden. Veel 
jongeren zetten zich in de rol van slachtoffer (“het is toch altijd hetzelfde, ze moeten altijd mij 
hebben”). Door het slachtoffer daarin te bevestigen (“Ja, het is altijd hetzelfde met jou!”), 
wordt het slachtoffer dader.  

 

  

                                           

6 BLEUKX, G., Mondelinge mededeling. Werkoverleg trainers Leefsleutels, 24 april 2007.  
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5 Onderzoek naar de implementatie van de No Blame-methode 
in Vlaanderen 

Sinds 2002 biedt Leefsleutels vormingen aan over de No Blame-methode bij pesten. Na vijf 
jaar bestaan er nog geen cijfers over de toepassing van de methode in de Vlaamse scholen. 
Leefsleutels was wel op de hoogte van Britse en Nederlandse cijfers. Uit onderzoek in Groot-
Brittannië is gebleken dat de No Blame-methode in 85% van de situaties het pesten stopt. Uit 
Nederlandse cijfers blijkt zelfs dat de No Blame-methode in 95% van de situaties stopt. Deze 
cijfers werden meegedeeld tijdens vormingen van Leefsleutels, maar deelnemers van de 
vormingen stonden er soms sceptisch tegenover omdat ze zich afvroegen of de cijfers ook in 
Vlaanderen zo hoog zouden liggen. Deelnemers stelden dan ook vaak de vraag hoeveel 
scholen de aanpak toepassen en of ze er al dan niet succes mee boekten. Voor dit onderzoek, 
tastte Leefsleutels hierover nog in het duister. Het was dan ook snel beslist dat dit onderzoek 
een onderdeel van mijn eindwerk zou worden.  

Voor Leefsleutels kunnen deze cijfers een belangrijke meerwaarde voor het aanbod betekenen. 
Voorlopig staan heel wat scholen wantrouwig tegenover de methode. Het druist dan ook in 
tegen de anti-pestmethoden die meestal worden gebruikt. Veel leerkrachten zijn nog overtuigd 
van de kracht van straffen of zetten de pester en het slachtoffer liever tegenover elkaar voor 
een gesprek. Wanneer Leefsleutels zou kunnen aantonen dat de methode ook in ons land een 
succesformule is, zouden meer scholen ervan overtuigd kunnen worden het ook te proberen. 
Met het onderzoek wil ik niet alleen achterhalen welke scholen wel of niet met de methode 
werken, ik wil ook zoeken naar oorzaken waarom scholen beslissen niet met de methode te 
werken.  

Vooraleer ik aan het onderzoek begon, heb ik heel wat literatuur doorgenomen over de No 
Blame-aanpak. Daarnaast heb ik in het begin van mijn stage veel No Blame-vormingen 
gevolgd bij verschillende collega’s van Leefsleutels. Na enkele weken stage heb ik zelf ook een 
deel van de vorming gegeven. Hierdoor kreeg ik een duidelijk zicht op de aanpak. Ik voelde 
ook aan wanneer deelnemers achter de aanpak stonden en waarom ze er soms aan twijfelden.  

Omdat No Blame-vormingen zeer populair zijn en er dus veel scholen er al één gevolgd 
hebben, was het nodig dat ik een afbakening maakte voor mijn onderzoek. Ik heb ervoor 
gekozen alleen de secundaire scholen te bevragen. De basisscholen zullen later door iemand 
van Leefsleutels worden onderzocht.  

In totaal waren er 97 scholen waarvan het personeel (het hele team of een deel ervan) een No 
Blame-vorming volgde. De enquête is via de post verstuurd. Elke school heeft de enquête 
toegestuurd gekregen op naam van één van de personen die de vorming volgde. Het 
persoonlijk aanschrijven van mensen, heeft ten slotte een beter effect dan de enquête te 
adresseren aan de school. Bij de enquête heb ik een lege enveloppe gevoegd, zodat de 
drempel om de enquête terug te sturen, lager werd. Uiteindelijk hebben 42 scholen de enquête 
ingevuld. Dit is een respons van 41%, wat de cijfers representatief maakt. Hieronder zal ik een 
uitgebreid overzicht geven van de resultaten van het onderzoek.  

5.1 Onderwijsvormen 

De enquête werd ingevuld door scholen met verschillende onderwijsvormen. Van de richting 
TSO, ontving ik de meeste reacties (78,6% van de scholen die de enquête invulden, bieden 
deze richting aan), ook in de richting BSO, was de respons groot (71,4%). 42,9% van de 
scholen bieden ASO aan. Van de andere richtingen, kreeg ik minder reacties. Deze cijfers zijn 
echter toch representatief, omdat de onderwijsvormen ook minder frequent voorkomen in het 
Vlaamse secundaire schoollandschap. Deze onderwijsvormen zijn het Buitengewoon Secundair 
Onderwijs (BuSO, 16,7%), Deeltijds Bijzonder Onderwijs (DBSO, 7,1%) en Kunst Secundair 
Onderwijs (KSO, 4,8%). 
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5.2 Grootte van de school 

47,6% van de scholen is kleiner dan 500 leerlingen. Dit komt omdat No Blame soms slechts 
wordt toegepast in een middenschool. In een middenschool zitten alleen leerlingen van de 
eerste graad secundair onderwijs. Enkele respondenten hebben bij het invullen van de enquête 
alleen rekening gehouden met de middenschool. 31% van de scholen telt tussen 500 en 1000 
leerlingen, 9,5% telt 1000 tot 1500 leerlingen. Slechts een klein percentage van de scholen is 
nog groter: 2,4% heeft 1500 tot 2000 leerlingen en 2,4% heeft meer dan 2500 leerlingen.  

5.3 Hoe zijn de scholen in contact gekomen met No Blame? 

Er zijn verschillende manieren waarop de scholen in contact kwamen met No Blame. Scholen 
kunnen via Leefsleutels vorming volgen over het onderwerp. Er zijn drie formules mogelijk in 
het aanbod van Leefsleutels: een themadag op locatie, een tweedaagse training en een 
pedagogische studiedag op school. De meeste respondenten (45,2%) volgden een themadag 
op locatie, 40,5% volgde de tweedaagse training en 23% organiseerde in de school een 
pedagogische studiedag. Enkele scholen kwamen ook op een andere manier in contact met No 
Blame: 19% van de personen die de enquête invulde, heeft de aanpak via collega’s leren 
kennen en 7,1% via een andere school. 16,7% van de respondenten las het boek “Een 
schreeuw om hulp”, waarin de No Blame-aanpak wordt voorgesteld en uitgelegd.  

5.4 Toepassing van de No Blame-methode 

Een kleine meerderheid (57,1%) van de scholen past de methode toe. Dit cijfer ligt eerder 
laag, aangezien het volgen van nascholing voor een school een grote investering is. De andere 
42,9% past de methode dus niet toe. 77,8% van de ASO-scholen die de enquête invulden, 
past de methode toe. Twee derde van de TSO-scholen, twee derde van de BSO-scholen, alle 
KSO-scholen en twee derde DBSO-scholen en geen enkele BuSo-school passen de methode 
toe. Van de scholen die een pedagogische studiedag over de No Blame-methode volgden, 
hanteert slechts de helft de methode. 52,6% van de scholen die personeel naar een themadag 
op locatie stuurden en 70,6% van de deelnemers aan de tweedaagse training, passen de 
methode toe.  

5.5 Scholen die de methode niet toepassen 

Natuurlijk is het voor Leefsleutels belangrijk te weten waarom scholen niet met de methode 
werken. Daarom werd hiernaar ook gepeild in de enquête.  

Sommige scholen zijn wel van plan de No Blame-methode toe te passen, maar ze hebben pas 
recent deelgenomen aan een bijscholing of wachten nog op pestsituaties om de methode toe 
te passen. Eén derde van de scholen die de methode niet toepassen is van plan dit wel te doen 
in de toekomst, de helft zegt de methode misschien te zullen toepassen. Slechts 5% van de 
scholen is het niet van plan. Uit deze gegevens blijkt dat de No Blame-methode niet 
hanteerbaar is in het BuSo en in het DBSO. Dit zijn twee onderwijsvormen waar een grote 
verscheidenheid is tussen de leerlingen en waar op een andere manier wordt gewerkt dan in 
de andere richtingen. 

Wanneer ik vroeg naar de andere methodes die de school gebruikt om pestsituaties aan te 
pakken, bleken twee methodes populair: een gesprek tussen de pester en het slachtoffer 
(84%) en een klasgesprek (68%). Straffen, alternatieve straffen, nota’s in de klasagenda en 
vertrouwensleerlingen bleken minder gebruikt te worden door scholen om pestproblemen aan 
te pakken. Geen van deze scholen werkt met peter- en meterleerlingen. In enkele scholen 
komt het voor dat de aanpak van pestsituaties afhankelijk is van de leerkracht die er op dat 
moment mee omgaat.  
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5.6 Scholen die de methode wel toepassen 

5.6.1 Leeftijd van de leerlingen waarop de methode wordt toegepast 

Bij de scholen die de methode wel toepassen, wordt ze het meest toegepast in de 
leeftijdscategorie 12 tot 14-jarigen (79,1%). Ook in de leeftijdscategorie 14 tot 16-jarigen 
wordt de methode vaak toegepast (70,8%). Het minst gebruiken scholen de methode in de 
leeftijdscategorie 16 tot 18-jarigen (33,3%). 

5.6.2 Personeelsleden binnen de school die de methode begeleiden 

Het meest wordt de methode begeleid door leerlingenbegeleiders (45,8%), daarnaast wordt de 
methode begeleid door willekeurige leerkrachten, klastitularissen of CLB-medewerkers. Slechts 
in één school is het de directie die de methode begeleidt.  

5.6.3 Aantal toepassingen in het schooljaar 2005-2006 

De No Blame-methode werd in schooljaar 2005-2006 gemiddeld 5,4 keer per school toegepast. 
Gemiddeld 3,5 van deze pogingen leidde ertoe dat het pesten stopte na de eerste toepassing. 
In 1,1 gevallen stopte het pesten na herhaling van de aanpak en in 0,8 gevallen is het pesten 
helemaal niet gestopt. In 71,2% van de toepassingen was de methode succesvol. Dit betekent 
dat het pesten stopte, na één of meerdere toepassingen.  

5.6.4 Aantal toepassingen in het schooljaar 2006-2007 

In schooljaar 2006-2007 werd de No Blame-methode gemiddeld 5,3 keer per school toegepast. 
Gemiddeld 4 van deze toepassingen leidden ertoe dat het pesten stopte na de eerste keer. In 
0,6 gevallen, stopte het pesten na herhaling van de aanpak en in 0,7 gevallen is het pesten 
helemaal niet gestopt. In 83,9% van de toepassingen was de methode succesvol.  

5.6.5 Betrokkenheid van de personeelsleden bij de aanpak 

In 48% van de scholen die de No Blame-methode toepassen, kennen alle personeelsleden de 
aanpak. Slechts 28% van de scholen geeft aan dat alle personeelsleden achter de aanpak 
staan. De voornaamste redenen waarom personeelsleden niet achter de aanpak staan, zijn: 
niet iedereen binnen de school is overtuigd van het effect van een niet-bestraffende methode, 
leerkrachten houden het liever bij hun eigen methode of de No Blame-methode wordt als 
tijdrovend gezien. In 1 op 5 scholen kennen alle personeelsleden de aanpak en staan ze er ook 
achter.  

5.6.6 Betrokkenheid van de leerlingen bij de aanpak 

1 op 5 scholen informeerde alle leerlingen over de No Blame-methode bij pesten. 4 op 5 
scholen informeerde enkel de betrokken leerlingen. Meestal worden leerlingen via een 
persoonlijk gesprek of een klasgesprek op de hoogte gebracht van de aanpak. Slechts één 
school vermeldt de aanpak in het schoolreglement. 

5.6.7 Betrokkenheid van de ouders bij de aanpak 

Bijna de helft van de scholen brengt de ouders van de jongeren die gepest worden op de 
hoogte. 1 op 5 brengt ook de ouders van jongeren die in het hulpgroepje zitten op de hoogte,  
16% van de scholen brengt alle ouders op de hoogte. 28% van de scholen informeert de 
ouders niet over de aanpak. De manieren waarop ouders worden geïnformeerd zijn een 
telefonisch gesprek (56,5%), een persoonlijk gesprek (47,8%) of een informatie-avond van de 
school (26%).  

5.6.8 Ervaringen met de No Blame-methode 

95,8% van de respondenten zegt positieve ervaringen te hebben met de No Blame-methode. 
Enkele voorbeelden die hierbij werden geven zijn dat de resultaten gunstig zijn (maar liefst 
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56,5% van de respondenten met positieve ervaringen, gaf deze reactie) en dat het positief is 
dat de verantwoordelijkheid bij de leerlingen ligt en dat het slachtoffer er zich goed bij voelt. 

Slechts 13% van de scholen geeft aan negatieve ervaringen te hebben met de No Blame-
methode. De redenen die hiervoor werden opgegeven zijn dat het slachtoffer het soms zelf 
niet wilt, waardoor je de methode niet kan toepassen, dat de ouders niet akkoord gaan met de 
niet-bestraffende methode, dat het resultaat niet van lange duur is en dat de methode niet 
werkt wanneer de pesters niet meewerken.  

Ik peilde ook naar de situaties waarin scholen opteerden voor een andere aanpak. In 
éénmalige situaties (vechtpartijen, kleine incidenten) wordt soms voor een andere aanpak 
gekozen. Ook bij jongeren die zich moeilijk kunnen inleven in de gevoelswereld van anderen, 
die karakterstoornissen hebben of kampen met een drugsproblematiek en leerlingen uit de 
derde graad, kiezen sommige scholen voor een andere aanpak.  

5.6.9 Andere methodes die scholen gebruiken om met pesterijen om te gaan 

Slechts 12% van de scholen geeft aan uitsluitend de No Blame-methode te gebruiken in 
pestsituaties. Een overgrote meerderheid van de scholen kiest dus in bepaalde gevallen voor 
andere aanpakken. De meest gebruikte zijn klasgesprekken (80%), gesprekken tussen de 
pester en de gepeste (68%) en straffen (32%). Methodes die minder vaak voorkomen zijn 
nota’s in de agenda (20%), vertrouwensleerlingen (12%) en peter- en meterleerlingen (12%). 
24% van de scholen geeft aan dat de aanpak verschillend is per leerkracht.  
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6 Peer mediation: bemiddeling onder gelijken 

Zoals in de inleiding is aangegeven, zal ik de No Blame-methode vergelijken met een andere 
vorm van conflicthantering bij jongeren in het secundair onderwijs. Voor deze vergelijking heb 
ik geopteerd voor ‘peer mediation’. Tijdens een studiedag over cyberpesten van vzw Zijn, 
volgde ik een workshop over deze vorm van conflicthantering. Al snel merkte ik dat deze 
methode in de lijn lag van de No Blame-methode. Er zijn enkele duidelijke raakvlakken. 
Daarom leek het mij interessant deze twee methodes aan elkaar te toetsen. Peer mediation is 
een onderdeel van vredesopvoeding, waaraan Pax Christi Vlaanderen veel belang hecht. Deze 
organisatie begeleidt scholen die peer mediation toepassen.  

6.1 Pax Christi Vlaanderen7 

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax 
Christi. Deze is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en werkt nu in een twintigtal landen. Pax 
Christi voert actie, schrijft artikels en dossiers, zet experten aan het werk, interpelleert politici, 
licht de media in en blijft zichzelf: geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch 
geïnspireerd.  

6.2 Peer mediation8 

Peer mediation is een methode die overgewaaid is uit de Verenigde Staten en intussen haar 
weg heeft gevonden in verschillende landen. De methode spreekt de capaciteiten aan van 
jongeren om hun leeftijdsgenoten te helpen. Vandaar ook de naam peer mediation: 
bemiddeling onder gelijken.  

Voor het woord ‘peer’ bestaat in het Nederlands (nog) geen goede vertaling. Vaak wordt 
gekozen voor de term ‘leerlingenbemiddeling’, maar dat lijkt uit te sluiten dat de bemiddelaars 
ook in de jeugdbeweging, de sportclub of bij broers en zussen aan de slag kunnen. Één van de 
voordelen van peer mediation is net dat jongeren deze methode overal kunnen gebruiken.  

Het project geeft leerlingen een betrouwbare methode en structuur mee, die hen helpt om met 
conflicten om te gaan. Zij leren op school niet alleen de noodzakelijke kennis en vaardigheden 
die nodig zijn om later op de arbeidsmarkt een plaatsje te kunnen veroveren. Ze verwerven 
ook de sociale vaardigheden om deze te behouden en ze in hun privé-leven te gebruiken.  

Leer leerlingen op jonge leeftijd met conflicten en problemen om te gaan en zij zullen 
toekomstige conflicten en problemen zelf beter kunnen oplossen, op een maatschappelijk 
aanvaardbare en vooral geweldloze manier.  

Het doel van peer mediation is een win-win oplossing, een oplossing waar beide partijen 
kunnen achter staan. Misschien krijgen de partijen niet alles wat ze willen, maar dan toch 
voldoende om verder samen te leven in een ‘veilig’ klimaat.  

De bemiddelaars zijn hierbij geen scheidsrechters. Zij maken het conflict bespreekbaar en 
begeleiden de zoektocht van de conflictpartijen naar een goede oplossing. Bemiddelaars zijn 
leerlingen die op vrijwillige basis een training volgen rond conflicthantering en bemiddeling om 
daarna in de school conflicten tussen medeleerlingen te bemiddelen. De keuze om op 
leerlingen een beroep te doen, houdt heel wat voordelen in, maar is ook niet zonder risico.  

                                           

7 PAX CHRISTI VLAANDEREN, Over Pax Christi, 6 april 2007. (http://www.paxchristi.be)  
8 PAX CHRISTI VLAANDEREN, Peer mediation: bemiddeling onder gelijken.Koerier-dossier, 
2006 (nr. 5), p. 5-11. 
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Bepaalde problemen worden beter niet door middel van peer mediation aangepakt. Sommige 
conflicten kunnen zij niet zelf oplossen, andere problemen (vb. druggebruik of strafbare feiten) 
worden vooraf uitgesloten. Deze kwesties komen vaak via de bemiddelaars bij leerkrachten of 
begeleiders terecht. Dit zou een te zware belasting betekenen voor de jonge bemiddelaars.  

Enkele ‘coaches’ die dicht bij hen staan en hen in de praktijk ondersteunen (een projectgroep 
van leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ouders,…) zijn dan ook onontbeerlijk. Worden de 
bemiddelaars goed opgeleid, ondersteund en indien nodig ook zelfs opgevangen, dan zijn zij 
een troef voor het welzijn in de school. Leerlingen stappen met hun problemen liever naar 
leeftijdsgenoten dan naar volwassenen. Ze voelen zich beter begrepen door iemand die op 
gelijke voet met hen staat.  

Bemiddelaars zullen niet de rol van scheidsrechter opnemen. Het is niet hun taak om zelf een 
compromis of een oplossing te zoeken, maar wel om ervoor te zorgen dat de partijen de 
dialoog weer aanknopen en zelf naar een oplossing zoeken. De bemiddelaars sturen het 
gesprek met open vragen en proberen er zo voor te zorgen dat beide partijen opnieuw naar 
elkaar luisteren en niet vervallen in zinloze welles-nietes discussies.  

Wanneer twee leerlingen met een conflict om bemiddeling vragen, worden ze meestal 
opgevangen door twee bemiddelaars. Beide bemiddelaars ondersteunen elkaar om fouten te 
voorkomen en vullen elkaar aan. Met twee bemiddelaars is het bovendien gemakkelijker om 
erover te waken dat er geen partij gekozen wordt voor één van de kampen.  

Vaak is de rol van de bemiddelaars dubbel. Naast het begeleiden van bemiddelingen, spelen ze 
een grote rol in het tot stand komen en realiseren van het project peer mediation op school. 
Om de slaagkansen te vergroten, is het belangrijk dat het project van in het begin zoveel 
mogelijk door leerlingen gedragen wordt.  

6.2.1 De projectgroep 

Peer mediation, zoals Pax Christi Vlaanderen en het Instituut Voor Competentieontwikkeling 
(IVCO) het voorstellen, is een project dat over drie jaren loopt. De projectgroep wordt drie jaar 
lang begeleid en neemt daarna het initiatief over. In de projectgroep zitten liefst 
vertegenwoordigers van alle geledingen die betrokken zijn bij het oplossen en bemiddelen voor 
kleine geschillen. 

6.2.2 De samenstelling van de projectgroep 

Op een school bestaat de normale projectgroep uit een lid van de directie, leraren 
(kernleerkrachten) die het project begeleiden, leerlingen met een affiniteit voor 
schoolparticipatie en de begeleiders van Pax Christi en IVCO. Sommige scholen zetten ook 
vertegenwoordigers van het CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding), het oudercomité en de 
buurtwacht mee in de projectgroep om de betrokkenheid te vergroten.  

De taak van deze projectgroep is zeer duidelijk omschreven en spitst zich toe op het 
uitstippelen van een gepast beleid. De projectgroep bepaalt het kader waarin het peer 
mediation-project kan gedijen. De groep beslist dus wie voor wie kan bemiddelen, hoe het 
opleidingstraject voor de bemiddelaars in spe er uitziet, op welke plek en welk moment de 
bemiddelingsmomenten zullen plaatsvinden en hoe de bemiddelaars geselecteerd worden. De 
criteria daarvoor verschillen van school tot school.  

6.2.3 Externe begeleiders worden coaches van kernleerkrachten 

In het eerste jaar van het project vragen de begeleiders van Pax Christi en IVCO om 
kernleerkrachten aan te wijzen. Het is de bedoeling dat deze leerkrachten in het tweede jaar 
samen met de begeleiders onder meer de cursus geven. In het derde projectjaar nemen zij 
dan de volledige rol van de externe begeleiders over en maken nieuwe collega’s warm om mee 
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in het project te stappen. De externe begeleiders krijgen dan een nieuwe rol, zij treden vanaf 
dat moment alleen nog op als coaches. 

Het engagement van drie jaren is nodig om de theoretische basis onder de knie te krijgen, om 
de valkuilen bij de conflictbemiddeling te leren vermijden en de volledige school warm te 
maken om blijvend te investeren in deze bemiddelingsmethodiek. Goede resultaten en 
enthousiaste peer mediators overtuigen leerlingen en collega’s van het nut ervan. Van 
leerkrachten die het traject gevolgd hebben weten we dat dit ook sporen nalaat in hun 
lesgeven, het opvoeden en het behandelen van conflicten in de eigen huis- en vriendenkring.  

De externe begeleiders organiseren ook een schooloverschrijdende ‘terugkomdag’, een 
ontmoetingsdag waarop ervaringen worden uitgewisseld. 

6.2.4 Kiezen van bemiddelaars 

De bemiddelaars voor peer mediation zijn leerlingen van dezelfde school (of bedrijf of 
vereniging) en van ongeveer dezelfde leeftijdsgroep. De herkenbaarheid van de bemiddelaars 
is voor de leerlingen een belangrijke stimulans om naar hen toe te stappen. Daarom is het 
belangrijk dat de groep bemiddelaars een representatief staal is van de leerlingenpopulatie en 
dat zij bijvoorbeeld uit alle studierichtingen komen. Daarnaast kan men rekening houden met 
een aantal andere overwegingen: etnische afkomst, religie, socio-economische positie, enz. 

Hier toch even een bedenking. In de praktijk van het buitenland blijkt dat men vaak/soms in 
schoolse conflictsituaties kiest voor bemiddelaars uit de hogere jaren, bv. uit het vijfde jaar 
voor conflicten van tweedejaars. De basisidee van peer mediation, bemiddeling onder gelijken, 
verlaat men dan natuurlijk. Toch geeft deze methode goede resultaten. Het leeftijdsverschil 
geeft de bemiddelaars iets meer zelfzekerheid en de doelgroep meer vertrouwen in de 
capaciteiten van de bemiddelaars. Bovendien zijn de leerlingen uit de eerste graad meestal erg 
ontvankelijk voor deze nieuwe benadering van conflicten. Oudere leerlingen daarentegen 
zeggen al snel dat ze geen bemiddeling nodig hebben voor hun conflicten of dat ze die 
informeel bij vrienden gaan zoeken. 

Als leerlingen al in de eerste graad kennismaken met het project, krijgen ze tijd om de 
voordelen ervan te ervaren en zullen ze in de derde graad misschien minder vreemd opkijken 
van een leeftijdsgenoot aan de bemiddelingstafel. 

6.2.5 Opvolging na de start 

Iedereen wordt betrokken bij de opvolging van het project. De kernleraren dragen zorg voor 
de leerlingen-bemiddelaars. Maar ook deze kernleraren moeten met hun problemen terecht 
kunnen bij een adviesverlenende groep: de projectgroep, die regelmatig samenkomt en de 
‘dagdagelijkse’ opvolging op zich neemt.  

Wanneer het project volop aan de gang is, kunnen snelle interventies heel wat 
onduidelijkheden wegwerken. Weet één van de opgeleide peer mediatiors in een bepaald geval 
geen raad meer hoe het verder moet, dan kan hij of zij steeds terecht bij de kernleerkracht die 
voor de opvolging instaat.  

Alle problemen worden geregistreerd. Uiteraard springt men daarbij discreet om met namen 
en concreet herkenbare feiten. De registratie van de verschillende probleempjes die aan bod 
kwamen, geeft de directie op het einde van het schooljaar een goed beeld van wat nodig is om 
het klimaat te verbeteren. Wil men van een geslaagd project kunnen spreken, is opvolging op 
dat niveau ook noodzakelijk. 

De externe begeleiders maken dankbaar gebruik van het advies van de betrokken scholen en 
projectgroepen om het aanbod te verfijnen. Ze hebben vooraf geleerd dat peer mediation op 
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maat moet begeleid worden en dat er geen pasklaar ‘kleedje’ bestaat dat een school, 
jeugdbeweging of bedrijf zomaar kan aantrekken. 

6.2.6 De vorming van bemiddelaars 

Om hun opdracht als bemiddelaar tot een goed einde te brengen, krijgen de jonge vrijwilligers 
eerst een opleiding conflicthantering en conflictbemiddeling. Sommige organisaties kiezen 
ervoor om leerkrachten op te leiden, die dan op hun beurt leerlingen vormen. Andere 
organisaties vormen zowel leerlingen als leerkrachten. Bij een traject met Pax Christi 
Vlaanderen en IVCO worden eerst alleen leerlingen gevormd, later worden de coaches of 
begeleidende leerkrachten gevormd tot zij zelf de training van leerlingen op zich kunnen 
nemen.  

De basistraining van de bemiddelaars duurt ongeveer 20 uren en bouwt verder op de 
vaardigheden die de leerlingen reeds hebben. Pax Christi Vlaanderen en IVCO organiseren 
daarvoor meestal een weekend, met daaropvolgend enkele nascholingsnamiddagen.  

Tijdens het weekend wordt gewerkt aan specifieke vaardigheden en de basiskennis die nodig is 
om als bemiddelaar op te treden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de 
groepsvorming, zodat de bemiddelaars elkaar goed kennen, bij elkaar terecht kunnen en 
elkaar kunnen motiveren, ook tijdens het schooljaar.  

6.2.7 Na de basisopleiding 

De opleiding eindigt echter niet met het weekend. Regelmatig komen de bemiddelaars samen 
met de externe begeleiders of de kernleerkrachten. De bemiddelaars krijgen dan de 
gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Ze bespreken de bemiddelingen zonder 
de anonimiteit van de betrokkenen te schaden. Ze wisselen ideeën uit en leggen hun eventuele 
vragen voor aan de groep. 

Deze bijeenkomsten bieden ook de mogelijkheid om bepaalde thema’s, die niet of onvoldoende 
tijdens de basisvorming zijn uitgewerkt, verder uit te diepen. Enkele van deze thema’s kunnen 
zijn: culturele diversiteit, bewustzijn van eigen kracht en gebreken, omgaan met woede of 
agressie, enz… De vaardigheden om te bemiddelen kunnen verder verfijnd worden door te 
oefenen in rollenspelen. Tot slot maakt men er ook tijd om samen te brainstormen over de 
promotie van de leerlingenbemiddeling naar de doelgroep. 

Het weekend en de bijeenkomsten vinden noodgedwongen plaats op vrije momenten. Voor de 
projectgroep is het heel belangrijk dit goed voor ogen te houden. Het is voor de projectgroep 
een grote uitdaging om de bemiddelaars voortdurend te motiveren en ervoor te zorgen dat zij 
voldoening blijven halen uit hun vrijwilligerswerk.  

6.2.8 De bemiddeling of ‘mediation’ in vijf fasen 

Bemiddeling is gebaseerd op de vrijwillige participatie van de verschillende conflictpartijen, 
aangezien zij gezamenlijk tot een oplossing moeten komen. Daarom vragen de bemiddelaars 
bij de start van de bemiddelingssessie de instemming van de conflictpartijen. Dan begint het 
eigenlijke werk. 

De bemiddelaars volgen tijdens de sessie een ingeoefend schema van vijf fasen. Zo kan men 
voorkomen dat zij een belangrijke stap overslaan of tijdens het gesprek de draad verliezen.  

6.2.8.1 Fase 1: Verwelkomen van de partijen 

De bemiddelaars heten de deelnemers welkom. De eerste belangrijke stap naar verzoening is 
reeds gezet! Het verloop van het gesprek en de rol van de bemiddelaars wordt kort uitgelegd. 
De bemiddelaars vragen instemming van de conflictpartijen. 
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6.2.8.2 Fase 2: Ontdekken van de verhalen 

Elke partij krijgt de mogelijkheid om haar verhaal te doen. De bemiddelaars proberen beide te 
begrijpen en stellen eventuele vragen. 

6.2.8.3 Fase 3: doorvragen 

De bemiddelaars proberen de persoonlijke achtergrond van het conflict naar boven te halen: 
de belangen die op het spel staan, wat beide partijen voelen en wat hun behoeftes zijn. De 
bemiddelaars moedigen de partijen aan om elkaars achtergrond te beluisteren en te begrijpen. 

6.2.8.4 Fase 4: Op zoek gaan naar oplossingen 

In de fasen twee en drie werd vooral naar het verleden gekeken, nu is het de bedoeling naar 
de toekomst te kijken. De bemiddelaars stimuleren de zoektocht naar mogelijke oplossingen. 

6.2.8.5 Fase 5: Kiezen van een oplossing en opvolgen 

Beide partijen komen tot een oplossing die voldoende met de wensen van elk van beiden 
rekening houdt en die door beiden aanvaard wordt. De overeenkomst wordt op papier gezet. 
De bemiddelaars zorgen voor een goede opvolging.  

6.2.9 Moeilijke momenten 

Het kan gebeuren dat een gesprek niet tot een oplossing leidt. In dat geval kan de bemiddeling 
afgebroken worden of kunnen de partijen en bemiddelaars een nieuwe afspraak maken. Ook 
tijdens het gesprek kunnen problemen ontstaan. Een van de partijen kan afhaken of enkel nog 
een gesprek willen met een bemiddelaar, in afwezigheid van de andere partij. Soms lopen de 
emoties hoog op en barst één van de twee in tranen uit of begint de ander de huid vol te 
schelden. Tijdens de opleiding van de bemiddelaars wordt aandacht besteed aan het leren 
omgaan met dit soort problemen. 

6.2.10 Waarom peer mediation op school? 

Leerlingenbemiddelaars proberen leerlingen te helpen met hun conflicten. Dat is het 
belangrijkste doel. Toch worden ook andere, algemene resultaten beoogd op scholen. Het 
stimuleren van leerlingen om verantwoordelijkheid op te nemen voor medeleerlingen schept 
een sfeer van verbondenheid in de school. Er wordt een duidelijk en concreet alternatief voor 
geweld of ruzie aangeboden en leerlingen bekwamen zich in het geweldloos bemiddelen van 
conflicten.  

Leerlingen voelen zich meer betrokken en ondersteund, er wordt gewerkt aan de 
communicatie tussen leerlingen, aan sociale vaardigheden en geweldloze weerbaarheid: 
vaardigheden die ook in de eindtermen staan. Het project wil tevens de betrokkenheid en 
participatie van leerlingen bij het schoolgebeuren verhogen, alsook hun actieve burgerzin. Het 
inschakelen van leerlingen bij problemen kan leerkrachten bovendien een hoop tijd opleveren. 
Het schept alleszins een positief leerklimaat. 

6.2.11 Hoe komt het dat het werkt? 

Door tijd te investeren in peer mediation, wordt uiteindelijk tijd gespaard. Het aanleren van 
regels voor conflicthantering aan leerlingen en het opstarten van het project, is een 
tijdsintensief gebeuren. Maar dit weegt niet op tegen de tijd die leerkrachten winnen als ze 
bemiddeling bij ruzies kunnen overlaten aan leerlingen.  

Leerlingen die met leerlingenbemiddeling in aanraking komen als bemiddelaar bij een conflict, 
zullen de methode geleidelijk aan beginnen te gebruiken bij lastige situaties thuis of met 
vrienden. Het werkt dus ook buiten de schoolmuren. De leerlingen doen fundamentele sociale 
vaardigheden op. Zo leren ze hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, 
respectvol naar elkaar te luisteren, een conflict te analyseren, kritisch te denken, oplossingen 
te zoeken, te brainstormen en keuzes te maken. Kortom, ze hebben een stap voor in het 
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(samen)leven. Om een oplossing te vinden die voor iedereen de juiste is, zullen de leerlingen 
ook moeten leren samenwerken. Ze moeten luisteren naar elkaar, de situatie vanuit elkaars 
standpunt bekijken, ideeën uitwisselen en een plan maken dat rekening houdt met de 
behoeften en de gevoelens van de ander. Op die manier vergroten ze hun inlevingsvermogen 
en hun gevoel van verbondenheid met elkaar.  

Niet door conflicten uit de weg te gaan, maar door ze goed aan te pakken, leren leerlingen 
problemen te vermijden. Bij peer mediation ervaren leerlingen dat het normaal is om boos, 
ongelukkig of bang te zijn en dat er geweldloze manieren zijn om die gevoelens uit te drukken. 
Peer mediation leert ze om bij een conflict een plan te hanteren en geen excuus aan te grijpen 
om het conflict uit de weg te gaan, tot het later ontploft. Leerlingen die op een verantwoorde 
manier met hun conflicten omgaan, hebben meer zelfvertrouwen en zijn assertiever.  

Niet alleen voor de leerlingen bevat deze aanpak voordelen, ook leerkrachten zullen er 
vruchten van kunnen plukken. Voor veel leerkrachten is het een enorme opluchting als ze niet 
de hele dag allerlei conflicten hoeven op te lossen. Als de leerlingen dit zelf kunnen, hoeven zij 
niet steeds uit te zoeken wie begon, wie wat deed en waarom. Ze hoeven niet meer te preken 
of geforceerde excuses aan kinderen te ontworstelen. Ze hoeven geen antwoorden of 
oplossingen te geven. Dankzij peer mediation blijven veel conflicten van leerlingen bij de 
leerlingen.  

Zowel leerlingen als leerkrachten houden aan deze methode een goed gevoel over. Elke dag 
hebben leerkrachten de gelegenheid om jongeren te leren verantwoordelijk te handelen. Als ze 
hierin consequent handelen, leiden jongeren meer dan volwassenen een productief en 
vreedzaam leven. Hoe meer mensen leren agressieve opwellingen te beheersen, te luisteren 
naar verschillende inzichten, oplossingen te zoeken die rekening houden met de behoeften en 
gevoelens van de ander, hoe beter de wereld wordt.  
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7 Preventie van pesten 

In het kader van mijn stageproject, peilde ik ook naar de preventie van pesten binnen de 
scholen. Aangezien deze cijfers iets zeggen over de schoolcultuur en de plaats die pesten 
daarbinnen krijgt, kunnen de antwoorden over preventie ook hier van pas komen. 

Bovendien maakt Leefsleutels deel uit van het Vlaamse netwerk ‘kies kleur tegen pesten’. Deze 
partnerorganisatie brengt een aantal verenigingen samen voor overleg rond preventie en 
aanpak van pesten op school. Pax Christi Vlaanderen en het Project Verbondenheid maken ook 
deel uit van dit netwerk. De partnerorganisatie zet zich ook in voor een Vlaams actieplan tegen 
pesten op school en organiseert jaarlijks een anti-pestweek.  

76,2% van de respondenten zegt dat er in de school acties ter preventie van pesten 
plaatsvinden. 64,2% van de scholen is op de hoogte van de Vlaamse Week tegen Pesten. 
30,9% van de scholen heeft een anti-pestwerkgroep. 56,4% van de scholen vermeldt iets over 
pesten in het schoolreglement. 7,4% van de scholen voert geen acties ter preventie van 
pesten, maar is wel op de hoogte van de Vlaamse Week tegen Pesten.  

7.1 Behoefte aan ondersteuning rond het onderwerp “preventie van 
pesten” 

26,2% van de scholen heeft geen behoefte aan bijkomende ondersteuning rond de preventie 
van pesten, 23,9% geeft aan behoefte te hebben aan opleiding rond dit onderwerp en 42,9% 
heeft behoefte aan materiaal. Met tips en informatie zouden we 40,5% van de scholen helpen. 
In 4,8% van de scholen die de enquête invulden, gebeuren er geen acties ter preventie van 
pesten en heeft men geen behoefte aan ondersteuning met betrekking tot het onderwerp. 
22,5% van de scholen werkt al met materiaal rond preventie van pesten, maar geeft toch aan 
behoefte te hebben aan extra materiaal rond dit thema.  
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8 Vormingsaanbod van Leefsleutels9 

Hieronder zal ik een overzicht geven van de vormingen die Leefsleutels aanbiedt over de No 
Blame-aanpak. Ik zal ook telkens weergeven hoe de deelnemers de vorming hebben ervaren 
en wat ze ervan vonden. Hiervoor baseer ik mij op de resultaten van het onderzoek.  

8.1 Pedagogische studiedag op school 

Voor een pedagogische studiedag kunnen scholen kiezen tussen een halve of een hele dag 
vorming. Het enige verschil ligt erin dat er bij de hele vormingsdag ook concreet wordt 
geoefend.  

Tijdens deze vorming wordt er stilgestaan bij het fenomeen ‘pesten’ en wordt er gekeken naar 
houdingen t.o.v. pesten. De deelnemers krijgen inzicht in het zevenstappenplan om met 
concrete pestsituaties om te gaan. Hierbij krijgen ze ook een heleboel tips over 
begeleidingshouding en communicatie.  

Als de school kiest voor een hele dag vorming, krijgen de deelnemers de kans om aan de hand 
van rollenspelen concreet te oefenen.  

8.1.1 Halve pedagogische studiedag 

De pedagogische studiedag begint met een voorstelling van de vormingswerker en van 
Leefsleutels. Er wordt gepeild naar de verwachtingen van de deelnemers en daarop worden het 
programma en de doelen van de dag bekeken.  

Dan vertelt de trainer de achtergrond van de No Blame-methode, zodat de deelnemers de 
methode kunnen kaderen. De publicaties van Leefsleutels worden voorgesteld. Voor het 
secundair onderwijs is dat het boek ‘Een schreeuw om hulp’. Dit boek is een Nederlandse 
vertaling van ‘A cry for help’ van Barbara Maines en George Robinson, die de methode 
ontwikkelden.  

Het liedje ‘Een jongen uit mijn klas’ wordt gespeeld. Dit liedje komt voor op de cd ‘Druppels 
van verdraagzaamheid’ van vzw Jeugd en Poëzie. Het liedje gaat over een gepeste jongen die 
geen hulp zoekt bij volwassenen. Nadat de deelnemers het liedje hebben beluisterd wordt hen 
gevraagd wat hen opviel in het liedje en waarom gepeste jongeren niets zeggen.  

Na het liedje wordt de term ‘pesten’ belicht. De verschillende handelingen die onder de term 
kunnen vallen, worden opgesomd. Er wordt gekeken naar welke vorm van pesten het ergst 
wordt ervaren en hoe dit komt. Ook wordt het verschil tussen pesten en plagen duidelijk 
gemaakt.  

Hierna volgt het videofragment ‘Sticks & Stones’. De deelnemers krijgen vier portretten te zien 
van jongeren. Ze worden gevraagd een beroep te doen op hun vooroordelen. Ze moeten 
zeggen of ze denken dat de jongeren slachtoffer of pester zijn. Na het tonen van de vier 
portretten, mogen de leerkrachten zeggen wat ze denken. Op het einde van dit gesprek 
onthult de trainer ‘het geheim’. Het gaat om vier jongeren die slachtoffer werden van 
pesterijen en daarom zelfmoord hebben gepleegd. Hiermee wil Leefsleutels aantonen dat 
iedereen slachtoffer kan worden en dat de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Dan krijgen de 
deelnemers de rest van ‘Sticks & Stones’ te zien. Dit zijn interviews met familieleden en 
vrienden van de vier slachtoffers. Na afloop van het fragment polst de vormingswerker bij de 
deelnemers over wat dit met hen doet. Een belangrijk aspect dat ook wordt besproken, is dat 
de jongeren niets zeggen tegen hun ouders.  
                                           

9 LEEFSLEUTELS VZW, Vormingsaanbod, 24 mei 2007. 
(www.leefsleutels.be/cms/secundair/vormingen) 
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Na het videofragment krijgen de deelnemers drie stellingen voorgeschoteld. Ze moeten 
reageren zoals ze er zelf naar kijken en niet zoals ze denken dat de No Blame ernaar kijkt. 
Nadat de deelnemers hun mening over de stelling hebben gegeven, wordt uitgelegd hoe de No 
Blame-filosofie dit ziet.  

Na een korte pauze wordt de No Blame-aanpak uitgelegd. De zeven stappen worden na elkaar 
overlopen. Als deze uitleg afgelopen is, mogen de deelnemers vragen stellen. Dit om te 
voorkomen dat mensen vragen gaan stellen die in een volgende stap van de aanpak zullen 
worden beantwoord.  

Ter afsluiting wordt een evaluatierondje gedaan. Aan de deelnemers wordt gevraagd hun 
mening te geven over de vorming. De trainer polst ook of de deelnemers het zien zitten om de 
No Blame-methode toe te passen. Eventueel wordt er nog een slottekstje gelezen.  

8.1.2 Hele pedagogische studiedag 

De voormiddag van de volledige pedagogische studiedag ziet er precies hetzelfde uit als de 
halve vormingsdag.  

De namiddag begint met het verhaal ‘Ik hou het niet meer uit’. Dit verhaal maakt duidelijk dat 
mensen niet altijd op een juiste manier naar elkaar luisteren. De deelnemers moeten daarna 
twee keer een plaats innemen aan het ‘procenttouw’. Het touw ligt in een boog op de grond. 
Langs rechts geeft het touw 0% aan en langs links 100%. Het midden van het touw betekent 
dus 50% enz. Eerst worden de vragen gesteld, dan nemen de deelnemers een plaats aan het 
touw in. De vragen die gesteld worden zijn: ‘Hoeveel procent van de mensen in jouw 
omgeving luistert echt naar jou?’ en ‘Naar hoeveel procent van de mensen in jouw omgeving 
luister jij echt?’ De laatste vraag wordt eerst algemeen gesteld, daarna vraagt de trainer: ‘Voor 
hoeveel procent luister jij echt naar de leerlingen in jouw klas?’ Hierop volgt een uiteenzetting 
over actief luisteren en open en gesloten communicatie.  

Dan volgt het echte werk. De deelnemers krijgen nu de kans zelf te oefenen op de 
implementatie van de No Blame-aanpak. De eerste stap van de aanpak zal in de vorm van 
rollenspelen worden getraind. De deelnemers zitten hiervoor in groepjes van drie personen. 
Telkens is iemand het slachtoffer, iemand de leerkracht en iemand de observator. Na het 
rollenspel geven ze elkaar feedback.  

Indien er voldoende tijd is, wordt er nog een videofragment getoond. Dit is een fragment uit 
een Britse school waarin de zeven stappen worden uitgevoerd. Hierbij wordt extra aandacht 
geschonken aan de bespreking van de communicatieve vaardigheden van de begeleider.  

Op het einde van de vormingsdag krijgen deelnemers nog de kans vragen te stellen of 
bedenkingen te uiten. Ook deze dag wordt afgesloten met een evaluatierondje zoals bij de 
halve pedagogische studiedag.  

8.1.3 Evaluatie door de deelnemers 

Al vinden de deelnemers de halve pedagogische studiedag soms wat te kort, de inhoud van de 
vormingen wordt over het algemeen als goed gestructureerd en boeiend ervaren. Enkele 
opmerkingen die ik uit de enquête kon halen, zijn dat er wat teveel theorie wordt gezien en 
dat Leefsleutels onvoldoende rekening houdt met de beginsituatie van de school. Eén school 
had het ook moeilijk met de Engelstalige videofragmenten, want ook in Vlaanderen worden we 
geconfronteerd met pesten.  

Uit het onderzoek blijkt dat slechts de helft van de scholen die een pedagogische studiedag 
volgden, de methode toepast.  
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8.2 Themadag op locatie 

De themadag komt overeen met een hele pedagogische studiedag op school. Deze vorming 
wordt echter georganiseerd op een vastgelegde locatie. Ze wordt niet aangeboden voor een 
team van leerkrachten, maar men kan zich hier individueel voor inschrijven.  

Op het einde van deze dag heb je als deelnemer inzicht in het zevenstappenplan en weet je in 
welke situaties het toepassen van de methode aangewezen is. Tijdens de vormingsdag is er 
ook voldoende ruimte voor vragen, bedenkingen en uitwisselingen.  

8.2.1 Evaluatie door de deelnemers 

De deelnemers zijn over het algemeen heel tevreden over de themadag. Mensen met 
verschillende functies en uit verschillende scholen zitten die dag bij elkaar en dat is verrijkend. 
De know-how van de trainers, de mogelijkheid tot het stellen van vragen, de verschillende 
werkvormen, de ruimte voor dialoog en de creativiteit maakten van de vorming een succes. De 
rollenspelen werden als boeiend ervaren, hoewel er ook een leerkracht was die het ‘fake’ vond. 
En blijkbaar vonden niet alle deelnemers dat er voldoende oefening was: ik kreeg enkele keren 
de opmerkingen dat er meer praktijk en minder theorie zou moeten aangeboden worden. Toch 
vinden de deelnemers de theorie die er werd aangeboden op het vlak van pesten, nuttig. Het 
werkt motiverend en je krijgt nuttige tips voor de omgang met pesters en slachtoffers. Door de 
vorming kregen de deelnemers ook een andere kijk op pesten.  

Hiernaast werden nog enkele zwakke punten over de vorming opgesomd: niet alle 
leerkrachten zijn bij de vorming betrokken, waardoor de implementatie van de methode 
bemoeilijkt wordt, er werden te weinig voorbeelden gegeven van scholen die het toepassen en 
resultaat boeken en het is niet toepasbaar in DBSO en BuSO, door de verscheidenheid van de 
leerlingen en de specifieke manier van werken.  

Ik kreeg ook de opmerking dat het videofragment waarbij een beroep wordt gedaan op de 
vooroordelen van de deelnemers, ongepast is. Het feit dat het gaat over jongeren die 
zelfmoord pleegden, is emotioneel choquerend. Het tonen van de video is niet doeltreffend.  

Uit het onderzoek blijkt dat er enkele deelnemers behoefte hebben aan een extra vorming 
waarop ze ervaringen kunnen uitwisselen over de No Blame-aanpak. Zo’n uitwisseling zou voor 
verschillende deelnemers boeiend kunnen zijn.  

52,6% van de scholen die deelnamen aan deze vorming, past de methode ook toe.  

8.3 Tweedaagse training 

Aansluitend bij de vormingen die ik hierboven vermeldde, kunnen leerkrachten ook deelnemen 
aan een tweedaagse residentiële vorming. Deze tweedaagse is bedoeld voor iedereen die de 
methode reeds kent en het begeleiden van de methode in de vingers wil krijgen. De groep 
wordt tijdens deze tweedaagse begeleid door twee trainers. 

Bij de aanvang van de eerste dag van de training stellen de trainers zichzelf en Leefsleutels 
voor en overlopen ze de doelstellingen van de tweedaagse. Er wordt ook tijd gemaakt voor een 
kennismakingsrondje, omdat de deelnemers van verschillende scholen en uit verschillende 
functies komen. Aansluitend geven de deelnemers op een flap weer of ze al ervaring hebben 
met de No Blame-aanpak. 

Dan volgt er een luisteroefening. Op basis van korte gesprekken per twee, wordt de essentie 
bij actief luisteren duidelijk gemaakt.  

In een school zou er zowel preventie als interventie moeten zijn op het vlak van pesten. Deze 
termen worden tijdens de training gekaderd. Hierop volgt een overzicht van de No Blame-
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methode. Deze wordt kort overlopen, maar niet in detail zoals bij de andere vormingen. Het is 
immers de bedoeling dat de deelnemers van de tweedaagse al een themadag of een 
pedagogische studiedag volgden.  

De deelnemers worden geconfronteerd met vooroordelen op basis van een rollenspel.  

De namiddag van de eerste trainingsdag begint met een Brits videofragment, waarin de zeven 
stappen worden uitgevoerd. Belangrijk bij de video is de observatie van de 
begeleidersvaardigheden.  

Dan krijgen de deelnemers in kleine groepen de kans om de eerste stap van de methode in te 
oefenen aan de hand van rollenspelen. De bevindingen van de deelnemers bij de rollenspelen, 
worden in grote groep behandeld.  

De eerste trainingsdag wordt afgesloten met een oefensessie over begeleidersstijl. In grote 
groep of in twee groepen worden rollenspelen gedaan waarbij stappen drie en vier worden 
ingeoefend. Hierna volgt nog een kort evaluatierondje over de ervaringen van deze dag.  

Tijdens de voormiddag van de tweede trainingsdag wordt er ook volop geoefend. De dag 
begint met uitleg over de theorie van Leary, maar daarna vliegen de deelnemers er weer in. 
Alle deelnemers die dat willen, kunnen hun begeleidersvaardigheden oefenen. Op basis van 
nieuwe rollenspelen worden stap drie, vier, vijf en zes van de methode ingeoefend. De 
oefeningen worden deze keer opgenomen met een camera, zodat er een gedetailleerde 
bespreking van het rollenspel kan worden gehouden.  

In de namiddag denkt de groep na over goede zinnetjes die je als begeleider kan gebruiken bij 
de verschillende stappen, omdat het soms erg moeilijk kan zijn voor begeleiders om de juiste 
dingen te zeggen. Daarom krijgen ze hierover tijdens de tweedaagse tips. Daarna zal ook stap 
zeven worden ingeoefend. De deelnemers bootsen per twee gesprekken na tussen begeleider 
en leerling. De bespreking van deze oefening gebeurt in de grote groep.  

Bij de volgende opdracht is het de bedoeling dat de deelnemers in kleine groepjes nadenken 
over de implementatie van No Blame in de school.  

De tweedaagse wordt afgesloten met een evaluatierondje waarin de deelnemers vertellen wat 
ze hebben geleerd. Ze vullen een persoonlijk evaluatieblad en een evaluatie over de training 
in.  

Op het einde van deze training kunnen de deelnemers de No Blame-methode toepassen in de 
praktijk en hebben ze hun begeleidervaardigheden verfijnd.  

8.3.1 Evaluatie door de deelnemers 

Ook bij de tweedaagse training kan Leefsleutels rekenen op positieve feedback. Het 
enthousiasme, de eerlijkheid en de zorg voor de ervaringen van de deelnemers zijn 
eigenschappen van de trainers die een meerwaarde voor de vorming betekenden.  

De rollenspelen die tijdens de training gebruikt werden, waren zeer waardevol. Er wordt echter 
wel vermeld dat het jammer is dat er enkelen zijn die goed kunnen oefenen, maar dat niet 
iedereen aan bod komt. Dit is te wijten aan de grote groep waarmee gewerkt wordt. Volgens 
sommige respondenten zijn de werkvormen goed gekozen en is de methode perfect bruikbaar 
in de school.  

Zoals bij de themadag kreeg ik ook hier de opmerkingen dat er beter een apart 
vormingsaanbod zou zijn voor BuSO en DBSO. Andere negatieve elementen uit de training zijn 
dat de vorming te traag vooruit gaat, dat de eerste dag te lang duurt, te intensief is en dat het 
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storend is als er ’s morgens en na de pauzes niet tijdig wordt begonnen. Een respondent 
merkte ook op dat er inhoudelijke overlappingen waren met de themadag. Ook hier vermelden 
enkele deelnemers de nood aan een vormingsdag waarop ervaringen kunnen uitgewisseld 
worden.  

Het aantal scholen die met No Blame werken, ligt hier een heel stuk hoger (70,6%). Dat is 
logisch, omdat deze vorming wordt aangeboden aan scholen die de No Blame-aanpak al 
kennen.  
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9 Persoonlijke bevindingen 

9.1 No Blame 

9.1.1 Methode 

Uit het onderzoek is gebleken dat veel leerkrachten niet overtuigd zijn van de No Blame-
methode omdat ze vasthouden aan hun eigen bestraffende manieren van omgaan met 
pesterijen. Toch ben ik ervan overtuigd dat het bestraffen van pestgedrag weinig resultaat 
oplevert. Een typische reactie van leerkrachten bij een pestgeval is dat ze de pester en het 
slachtoffer tegenover elkaar plaatsen om over het probleem te praten. Dit leidt er meestal toe 
dat beide partijen hun visie op de zaak willen geven en dat ze de leerkracht proberen te 
overtuigen van hun onschuld. Deze aanpak leidt niet tot de oplossing van het probleem. 
Bovendien doet het weinig ter zake wat er precies tussen de beide partijen gebeurd is. Wat 
belangrijk is, is dat het slachtoffer zich niet goed voelt in de situatie die op dat moment heerst. 
Iedere persoon gaat op een andere manier om met geweld, roddels, uitsluiting,… Sommige 
mensen trekken er zich weinig van aan wanneer er over hen geroddeld wordt, voor anderen 
betekent gezichtsverlies het einde van de wereld. Als leerkracht moet je vooral oog hebben 
voor de belevingswereld van de leerlingen. Voor het slachtoffer kan een gesprek met de pester 
heel bedreigend zijn, want een jongere die gepest wordt, ondervindt veel macht van de pester. 
Om dezelfde redenen lijkt een klasgesprek me minder aangewezen in pestsituaties. Pesters of 
meelopers gaan in de verdediging. Alle aandacht gaat naar de pester en het slachtoffer. In het 
middelpunt van de belangstelling komen te staan, is voor beide partijen meestal wel het 
laatste wat ze willen. In een grote groep is het ook helemaal niet veilig om uitspraken te doen 
over hoe je je voelt bij pesterijen.  

9.1.1.1 Sterktes 

Ik ben overtuigd van de kracht van de No Blame-methode. Volgens mij bevat de methodes 
heel wat sterktes, die ik hieronder op een rij wil zetten.  

Bij het toepassen van de No Blame-methode kan je ook andere problemen bij leerlingen 
detecteren. Wanneer een leerling uit het hulpgroepje vb. niet in staat is een positief voorstel te 
doen om ervoor te zorgen dat het slachtoffer zich beter voelt, kan dit wijzen op het feit dat de 
jongere een tekort heeft aan sociale vaardigheden. Dit kan op zijn beurt wijzen op het feit dat 
de leerling zich ook in een problematische situatie bevindt. Misschien heeft de jongere 
problemen op school, thuis of elders en kan je deze aanvoelen wanneer je hem/haar 
aanspreekt op de eigen empathische vaardigheden.  

Wanneer het slachtoffer de methode niet ziet zitten, mag je er als leerkracht ook niet mee 
doorgaan. Hiermee leg je ook de verantwoordelijkheid om tot de methode over te gaan bij het 
slachtoffer. De vertrouwensband tussen leerkracht en leerling, is hierbij onontbeerlijk. 

Bij de derde stap van de methode, wordt het slachtoffer niet betrokken. Tijdens deze stap 
wordt het probleem uitgelegd aan het hulpgroepje. Dit creëert een veilige situatie, zowel voor 
het slachtoffer als voor de leerlingen in het hulpgroepje. Hierdoor kan je oeverloze discussies 
tussen slachtoffer en dader vermijden.  

De laatste stap van de methode laat toe dat de begeleidende leerkracht elke leerling die 
betrokken was bij de No Blame-aanpak spreekt na afloop van de interventie. Tijdens een 
vorming werd de vraag gesteld waarom dit gesprek niet in grote groep kon plaatsvinden. Ook 
hier lijkt het me aangewezen dat de leerkracht een veilige situatie biedt waar leerlingen hun 
hart kunnen luchten. Iedereen die betrokken was, heeft die week verschillende ervaringen 
opgedaan. Die ervaringen kunnen positief of negatief zijn. Het is belangrijk dat elke leerling 
kan vertellen over wat hij/zij die week meemaakte. Het is niet evident in grote groep uit te 
leggen hoe je je bij de aanpak hebt gevoeld.  
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Ten slotte kan de No Blame-aanpak op lange termijn ook een preventief karakter hebben. 
Doordat de methode in de school wordt gebruikt bij pesterijen, leren leerlingen dat de school 
iets aan het probleem wil doen. Als blijkt dat de methode succesvol is, zien leerlingen in wat 
hun aandeel kan zijn in het geluk van anderen. Jongeren die worden ingeschakeld in het 
hulpgroepje, ontwikkelen fundamentele sociale vaardigheden die ervoor kunnen zorgen dat ze 
in de toekomst geen pestgedrag zullen stellen. Optimaal is dat de hele school op de hoogte is 
van de aanpak. Op die manier weten slachtoffers dat ze met hun verhaal ergens terecht 
kunnen en het probleem ook echt zal aangepakt worden. Wanneer de ‘pakkans’ van negatief 
gedrag verhoogd wordt, zullen de daders in aantal afnemen. 

9.1.1.2 Zwaktes 

Toch zijn er ook elementen binnen de aanpak waarbij ik mijn bedenkingen heb. Ik heb het 
gevoel dat de methode veel te snel wordt afgerond. Na stap zeven, waarbij alle betrokkenen 
bij de leerkracht komen voor een individueel gesprek, is er geen opvolging meer. Het lijkt me 
toch belangrijk na een tweetal weken nog eens na te gaan hoe de situatie is. Alle jongeren die 
bij de methode betrokken waren, kunnen dan vertellen hoe de relatie met de klasgenoten nu 
verloopt. 

9.1.2 Vormingsaanbod van Leefsleutels 

Om aan de vraag van scholen te kunnen voldoen, is het belangrijk dat Leefsleutels rekening 
houdt met de noden van de deelnemers. Daarom hecht ik veel belang aan de opmerkingen die 
ik kreeg in de enquête en die ik hoorde tijdens vormingen. Op basis van deze enquêtes en 
vormingen en na gesprekken met trainers, vormde ik mijn mening over het vormingsaanbod 
van Leefsleutels.  

Ik vind het positief dat Leefsleutels kiest voor een breed vormingsaanbod. Afhankelijk van de 
middelen en de wensen die de school heeft, kan er voor een vorming gekozen worden. Uit het 
onderzoek is gebleken dat slechts 5% van de scholen die de methode niet toepast ook niet van 
plan is ze ooit toe te passen. Dit wijst erop dat de trainingen van Leefsleutels iets hebben 
losgemaakt bij de deelnemers en dat het hen heeft gemotiveerd. Van de scholen die de 
methode wel toepassen, heeft 96% positieve ervaringen met de aanpak. Dit wijst op de kracht 
van de methode. 13% zegt negatieve ervaringen te hebben met No Blame. Het vermelden van 
de gegevens uit de enquête zou veel scholen kunnen overtuigen toch No Blame toe te passen 
in pestsituaties.  

9.1.2.1 Pedagogische studiedag 

Het meest waardevolle aan de pedagogische studiedag is dat het hele schoolteam dan 
deelneemt aan de vorming. Bij een themadag stuurt de school slechts enkele personeelsleden 
naar de vorming. Voor die mensen is het moeilijk de aanpak over te brengen naar hun 
collega’s. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat een pedagogische studiedag een grotere 
financiële tussenkomst vraagt van de school. 

Wat de inhoud van de vorming betreft, zou ik veel sneller aan de uitleg over de No Blame-
methode beginnen. Nu wordt dat voorafgegaan door achtergrondinformatie over pesten. Alle 
leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directieleden van een school weten dat het probleem 
bestaat en ze kennen het verschil tussen pesten en plagen. Inhoudelijk is dit theoretisch kader 
zeer goed, maar het zou wat beknopter mogen. Nu moeten leerkrachten wachten op de 
uiteenzetting over No Blame tot na de helft van de voormiddag. Vaak gebeurt het dat er niet 
voldoende tijd is om vragen te stellen. No Blame is een methode die heel nieuw is en veel 
onduidelijkheid en weerstand oproept bij deelnemers. Er moet dus meer tijd geïnvesteerd 
worden in de uitleg van het zevenstappenplan en er moet meer mogelijkheid zijn tot dialoog 
met de deelnemers. 
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Aangezien slechts de helft van de scholen die deze vorming volgden de methode ook toepast, 
zou het nuttig zijn om deze vorming te herzien. Volgens mij zou het succesvoller zijn om veel 
sneller het zevenstappenplan te overlopen. Nu blijven de deelnemers veel te lang op hun 
honger zitten. Ik zou het theoretische gedeelte zodanig beperken dat er tijdens de halve 
pedagogische studiedag ook al kan geoefend worden op de eerste stap van de aanpak. Als de 
deelnemers al eens hebben mogen proeven hoe het is om het zelf toe te passen, worden ze 
misschien zelfzekerder om het in de school te proberen. Nu hoor je nog vaak dat leerkrachten 
er wel in geloven dat het zou kunnen werken, maar vaak zien ze het zelf niet zitten om het toe 
te passen.  

Daarnaast zou ik het videofragment over de jongeren die zelfmoord pleegden naar aanleiding 
van pesterijen, weglaten. Ik vind het een heel goed fragment, waardoor deelnemers stilstaan 
bij de ernst van pesten. Maar ik zou dan eerder kiezen voor het fragment waarin de zeven 
stappen worden getoond. De deelnemers krijgen dan een veel duidelijker beeld van de 
methode en de begeleidersvaardigheden die ervoor nodig zijn.  

Tijdens de volledige dag vorming, zou ik de groep al laten oefenen op het gesprek met het 
hulpgroepje. Dit is een onderdeel van de methode dat bij deelnemers veel vragen oproept en 
waarover ze soms heel onzeker zijn. Om deze onzekerheid weg te werken, kunnen ze hier 
tijdens de vorming al eens op oefenen. Hierdoor zullen ze minder angst hebben om de 
methode op school toe te passen.  

9.1.2.2 Themadag 

Voor de themadag zou ik ook de inhoud van de pedagogische studiedag behouden. Op een 
themadag zijn mensen uit verschillende scholen aanwezig en daar zou meer oog voor moeten 
zijn. Leerkrachten uit DBSO of BuSO hebben andere noden en daarvoor moet ruimte gemaakt 
worden. Daarom stel ik voor een aparte themadag aan te bieden voor de DBSO- en BuSO-
scholen. Van de BuSO-scholen waarvan we de enquête terugkregen, past geen enkele school 
de methode toe. Dit impliceert dat de scholen niet overtuigd zijn van de methode bij hun 
leerlingen. Toch denk ik dat de methode ook bij deze scholen succesvol kan zijn. De vorming 
moet echter aangepast zijn aan de behoeftes van deze specifieke doelgroep.  

9.1.2.3 Tweedaagse training 

Ik kreeg de opmerking dat de eerste dag van de tweedaagse te lang en te intensief is. Daarom 
zou ik voorstellen om het programma van de training ook in te korten. Als er te veel wordt 
geoefend, kan dit demotiverend werken. Het lijkt me ook niet voor alle deelnemers 
aangenaam dat het een residentiële tweedaagse is. Niet iedereen vindt dit leuk, waardoor 
sommige potentiële deelnemers bewust kiezen om hier niet aan deel te nemen. Ook financieel 
lijkt het mij voor scholen interessanter als de vorming twee dagen duurt, maar slechts van 9 
tot 16 uur, i.p.v. tot ’s avonds zoals dat nu het geval is.  

Ook voor de training, moet er een apart aanbod bestaan voor BuSO- en DBSO-scholen. De 
rollenspelen moeten nauwer aansluiten bij de doelgroep.  

9.1.2.4 Terugkomdag 

Leefsleutels zou moeten zorgen voor een terugkomdag. Uit het onderzoek is gebleken dat 
bijna de helft van de scholen die een No Blame-vorming volgden, de methode niet toepast. 
Vaak is dat het gevolg van mislukte pogingen. Om scholen te overtuigen van de kracht van de 
methode, zou het goed zijn een moment te voorzien waar men ervaringen kan uitwisselen met 
andere scholen. Aangezien er veel scholen zijn die succes boekten met de methode, lijkt het 
me zeker de moeite waard dat ze hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Leefsleutels zal 
dan een beter zicht krijgen over de reden waarom scholen niet met de methode werken. Zo 
zou de organisatie beter kunnen inspelen op de noden van de doelgroep. Een halve dag 
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besteden aan het uitwisselen van ervaringen kan al voldoende zijn. De groep mag echter niet 
te groot zijn, omdat iedereen aan bod moet kunnen komen.  

9.2 Peer mediation 

9.2.1 Methode 

9.2.1.1 Sterktes 

Peer mediation is een methode met vele voordelen. De doelstellingen liggen echter wat ruimer 
dan bij de No Blame-methode. Peer mediation wil verschillende vormen van conflicten 
aanpakken. De No Blame-aanpak beperkt zich tot het thema pesten.  

Peer mediation kan soms preventief werken op het gebied van pesten. Door te proberen kleine 
conflicten op te lossen, kunnen grote conflicten (vb. pesterijen) vermeden worden. De 
toepassing van de methode laat toe dat de school een duidelijk zicht krijgt op de onderlinge 
relaties tussen leerlingen. Je kan de peer mediators op school ook zien als antennes voor 
problemen: misschien kunnen ze niet alle conflicten oplossen, maar ze kunnen wel zorgen dat 
leerkrachten of leerlingenbegeleiders op de hoogte worden gebracht van problemen die zich 
onder leerlingen voordoen. Deze preventieve aanpak vermindert agressief gedrag op school 
doordat leerlingen kunnen onderhandelen in plaats van bedreigen. Bemiddelaars krijgen vaak 
te maken met conflicten die op het eerste zicht eerder banaal lijken. Achter zo’n conflict kan 
echter een hele historie zitten, die achterliggende problemen duidelijk maakt. Het kan ook zijn 
dat de betrokkenen dingen van elkaar te weten komen die ze nog niet wisten. Hierdoor is een 
conflict soms heel snel opgelost. Gewoon de mogelijkheid hebben om conflicten op een 
respectvolle en geweldloze manier aan te pakken, kan al voldoende zijn.  

Jongeren kunnen conflicten van hun leeftijdsgenoten beter begrijpen dan volwassenen. Ze 
delen dezelfde interesses en hechten belang aan dezelfde dingen. Volwassenen kunnen vaak 
niet begrijpen waar jongeren zich in een conflictsituatie druk om maken. Peer mediation is 
voor jongeren een manier om over hun problemen te praten zonder dat een volwassene een 
oordeel zal vellen. De bemiddelaars laten de leerlingen in hun waarde en richten zich puur op 
het oplossen van het probleem.  

Bij peer mediation ligt de verantwoordelijkheid niet langer bij de leerkracht. Dit heeft tot 
gevolg dat leerkrachten meer ontspannen en dus beter kunnen lesgeven. Ze moeten niet 
verschillende keren per dag ‘uitrukken’ wanneer er zich een conflict voordoet, ze kunnen dan 
vertrouwen op leerlingen die het probleem zullen aanpakken. Doordat er minder problemen 
zijn, zal ook het werkklimaat tijdens de les verbeteren. Een voorwaarde is wel dat leerkrachten 
bereid zijn vertrouwen te geven aan leerlingen om conflicten aan te pakken. Het is jammer dat 
sommige leerkrachten liever baas in de eigen klas blijven, waardoor een project als peer 
mediation geen kans krijgt.  

Door de inspraak en verantwoordelijkheid die peer mediators krijgen, zijn ze meer betrokken 
bij het hele schoolgebeuren. Oudere leerlingen waarderen het wanneer ook zij een stem 
krijgen in het schoolbeleid. Deze vorm van participatie leidt tot meer welbevinden en bevordert 
de verbondenheid tussen leerlingen.  

Leerlingenbemiddeling kan een goede overgang zijn van de veilige thuissituatie naar de 
bedreigende maatschappij. Leerlingen leren zelfstandig conflicten aan te pakken en daar leren 
ze heel veel uit voor hun latere leven. Ze zullen immers nog heel vaak met conflicten in 
aanraking komen. Leerlingenbemiddeling kan zowel voor de bemiddelaars als voor de 
betrokkenen van het conflict een goede leerschool zijn voor de toekomst.  
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De aanpak is klasoverschrijdend. Leerlingen van verschillende klassen kunnen bij elkaar te 
rade gaan met problemen. Bij de No Blame-aanpak beperkt men zich meestal tot de 
klassituatie, hoewel er buiten de klasgrenzen ook vaak problematisch gedrag opduikt.  

Peer mediation lijkt op het eerste zicht heel tijdrovend. Pas na drie jaar is de school klaar om 
zelfstandig met het project aan de slag te gaan. Op lange termijn kan dit echter een 
winstgevende tijdsinvestering zijn. Toch lijkt het mij moeilijk scholen warm te maken voor het 
project omdat er een grote tijdsinvestering wordt verwacht. Als een school dan al beslist de 
stap naar peer mediation te zetten, is het belangrijk dat de school daarin deskundig wordt 
begeleid. Een minpunt aan het aanbod van Pax Christi is dat de begeleiding na drie jaar wordt 
beëindigd. Scholen hebben nood aan een goede begeleiding, ze mogen niet losgelaten worden 
na drie jaar. Peer mediation is geen pasklaar recept om problemen op te lossen. Het is een 
visie, een uitgangspunt. Ook het leerkrachtenkorps en de directie van de school moeten 
overtuigd zijn van de kracht van deze visie. Daarom is het belangrijk dat Pax Christi steeds 
een oogje in het zeil houdt.  

Jongeren die gepest worden hebben soms al stappen ondernomen om iets aan de situatie te 
doen. Ze zijn naar de directie of leerkracht gestapt die hen beloofde te helpen. In het 
merendeel van de pestsituaties wordt het conflict niet opgelost door een interventie van een 
volwassene. Leerkrachten of directie houden het dan ook meestal bij een gesprek met of 
tussen de dader en het slachtoffer. Zoals ik in de persoonlijke bevindingen over de No Blame-
methode al besprak, leidt dit soort interventies niet tot succes. Jongeren verliezen hierdoor al 
snel het vertrouwen in volwassenen. Peer mediation is een perfect alternatief voor jongeren 
die niet door volwassenen willen of kunnen geholpen worden. Bovendien denken jongeren snel 
dat volwassenen partij trekken in pestsituaties. De onpartijdigheid van bemiddelaars moet 
hieraan tegemoet komen. De drempel om naar leeftijdsgenoten te stappen is dan ook veel 
kleiner. Bemiddelaars zijn in de meeste scholen iets ouder dan de jongeren die in een conflict 
zitten, maar ze zijn zeker nog jong genoeg. Omdat ze ‘ervaringsdeskundigen’ zijn, kunnen ze 
op veel vertrouwen van jongeren rekenen. Soms willen jongeren ook gewoon niet dat 
leerkrachten op de hoogte zijn van hun conflicten.  

9.2.1.2 Zwaktes 

Wanneer in een school verschillende onderwijsvormen aangeboden worden, moet die 
verscheidenheid ook merkbaar zijn in de groep van bemiddelaars. Wanneer het gaat om een 
multiculturele school, moet ook dat zich weerspiegelen in de vrijwilligersgroep. De 
representativiteit van de peer mediators lijkt me echter moeilijk haalbaar. 

Hoewel de methode plaatsvindt tussen jongeren, vind ik ze soms wat te formeel. Er wordt 
samen gezocht naar een oplossing voor een conflict. Wanneer die oplossing gevonden is, 
maken de betrokkenen een afspraak, die in een contract wordt gegoten. Ik denk dat jongeren 
het belachelijk vinden wanneer er een contract wordt opgesteld. Het lijkt me weinig 
meerwaarde aan het geheel te bieden en maakt de interventie veel te streng.  

Peer mediation valt of staat met vrijwilligers. Alle partijen die erbij betrokken worden, moeten 
daar zelf voor kiezen. Ik stel me vragen bij de motivatie van leerlingen om mee in het project 
te stappen. Voor een volwassene is het duidelijk dat zo’n inzet kan bijdragen tot de 
ontwikkeling van de sociale vaardigheden, maar ik vind het ongeloofwaardig dat leerlingen er 
hun vrije tijd willen aan opgeven. Het gaat ten slotte om het oplossen van de problemen van 
anderen. Ik vraag me af hoe de scholen dat vertalen naar hun leerlingen en hoe ze ervoor 
zorgen dat er een representatief groepje peer mediators in de school wordt opgericht. In tijden 
waarin het al zo moeilijk is jongeren te motiveren voor allerhande engagementen en in een 
cultuur die heel individualistisch is, zal een school moedig uit de hoek moeten komen om 
leerlingen warm te maken voor het peer mediation-project. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
ik voorstander ben van een aanpak waarbij jongeren worden gestimuleerd elkaar te helpen en 
ervoor te zorgen dat iedereen binnen een school zich goed voelt. De jongeren die in een 
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conflictsituatie zitten, moeten er ook vrijwillig voor kiezen om naar de peer mediators te 
stappen. Zolang zij die stap niet zetten, kunnen de bemiddelaars ook niet ingrijpen. Er zullen 
dus nog steeds vele conflicten blijven bestaan die niet langs de bemiddelaars passeren. Peer 
mediation is dus geen wondermiddel. Voor ernstig pestgedrag lijkt peer mediation me niet 
geschikt. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat pesters vrijwillig naar de bemiddelaars zullen 
komen om het conflict aan te pakken. Vanuit het standpunt van pesters is er bovendien zelden 
sprake van een conflict.  

Er wordt in de literatuur over peer mediation altijd gesproken over ‘daders’ en ‘slachtoffers’. Ik 
heb deze termen in mijn persoonlijke bevindingen bewust vermeden omdat ik het moeilijk vind 
hierin een onderscheid te maken bij een conflict. In de meeste gevallen zullen beide partijen 
als dader en slachtoffer fungeren. Het is dan gevaarlijk om eerst het zogenaamde slachtoffer 
aan het woord te laten tijdens het gesprek. En het feit dat je deze termen gebruik, zegt ook al 
iets over de partijdigheid. Er wordt meteen een oordeel geveld over de situatie.  

Volgens mij kan een project als peer mediation alleen slagen als de school werkt aan het 
imago van de peer mediators. Hierin moet veel energie gestoken worden, want de bedoeling is 
dat alle leerlingen een beroep kunnen en willen doen op de bemiddelaars. De mentaliteit bij de 
leerlingen is bepalend voor peer mediation. Dit wordt sterk gestuurd door de cultuur en de 
sfeer die er in een school heerst. Als jongeren niet openstaan voor deze vorm van 
conflicthantering, is het project gedoemd te mislukken. Werken aan mentaliteit is zeker niet 
eenvoudig en lukt lang niet altijd. Scholen moeten zich bewust zijn van deze moeilijkheid.  

Peer mediators moeten heel sterk in hun schoenen staan. De betrokkenen moeten met elkaar 
een gesprek aangaan en dat kan voor woordenwisselingen of zelfs voor agressie zorgen. Op 
zo’n momenten moeten de bemiddelaars zich boven de andere jongeren plaatsen en de 
situatie een halt toeroepen. Volgens mij is hier een heel intensieve opleiding en begeleiding 
voor nodig en zullen niet alle jongeren de rol van de bemiddelaars zomaar aanvaarden. 
Daarnaast lijkt het me ook niet evident voor de bemiddelaars om neutraal te blijven. Dit is een 
basisvoorwaarde voor leerlingenbemiddeling, maar ik denk dat de mediators, bewust of 
onbewust, toch altijd partij zullen kiezen. De kunst is dan om dat niet te laten merken aan de 
jongeren.  

Veel scholen die met peer mediation aan de slag gaan, haken na enkele jaren af, want het is 
niet gemakkelijk het programma op een goede manier te implementeren. Het is ook belangrijk 
dat het project goed wordt opgevolgd in de scholen. Zo is men in een Brugs internaat (Ter 
Groene Poorte) enkele jaren geleden met het project gestart. De school boekte er goede 
resultaten mee, maar het project verwaterde toen één van de opvoeders de school verliet. Hij 
was de sturende kracht achter het project. Het is natuurlijk jammer dat een school een goed 
draaiend project opgeeft naar aanleiding van het vertrek van iemand uit de projectgroep. Als 
de aanpak meer ingebed zou zijn in de hele schoolcultuur, zou het project na verloop van jaren 
een evidentie worden, maar deze school had duidelijk nog wat ondersteuning nodig. 
Ondertussen heeft Ter Groene Poorte wel beslist het project opnieuw te starten. In het najaar 
van 2007 volgt de school opnieuw een opleiding bij Pax Christi.  

9.3 Combinatie van beide methodes 

Peer mediation en de No Blame-aanpak hebben heel wat raakvlakken. In beide gevallen wordt 
beroep gedaan op leeftijdsgenoten. Ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat hun schoolgenoten zich beter voelen. Hierin zit dan ook de sterkte van de 
beide methodes. Niet alleen de positieve resultaten voor het slachtoffer zijn opmerkelijk, ook 
voor leeftijdsgenoten kunnen de methodes een verrijking betekenen. Door de 
verantwoordelijkheid op te nemen zelf iets aan het probleem te doen, ontwikkelen jongeren 
enkele fundamentele sociale vaardigheden: ze leren op een positieve manier met elkaar 
omgaan en ze ontwikkelen hun empathisch vermogen. Ze verwerven ook 
verantwoordelijkheidszin door vanuit zichzelf na te denken over hoe een probleem kan 
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aangepakt worden: “wat kan ik doen om het probleem op te lossen?”. Al deze vaardigheden, 
die leerlingen op school kunnen verwerven, kunnen ze gebruiken in het latere dagelijkse leven. 
De beide methodes vormen jongeren tot alerte, bewuste burgers en dat is toch de bedoeling 
van onderwijs.  

9.3.1 Sterktes 

Een combinatie van No Blame en peer mediation kan volgens mij zeer waardevol zijn. 
Probleemoplossing op een geweldloze manier is een uitgangspunt van beide methodes. 
Wanneer dit uitgangspunt ook door de school wordt gedragen, kunnen deze methodes van 
conflicthantering succesvol zijn. Op lange termijn zal de toepassing van de methodes 
resulteren in een enorme verbetering van het gedrag en de houding van jongeren ten aanzien 
van conflicten.  

Leerlingenbemiddelaars kunnen kleine brandjes blussen en grote pesterijen voorkomen. 
Wanneer een leerling toch erg gepest wordt, kan de No Blame-aanpak toegepast worden. Het 
is zeker waardevol dat er dan een volwassene aan te pas komt, omdat de zaak anders te 
serieus en te zwaar zou kunnen worden voor leeftijdsgenoten. Ze worden echter nog wel 
betrokken in het hulpgroepje van de No Blame-methode. Indien kleine conflicten toch 
uitmonden in pesterijen, heeft de school heel wat kansen gemist om het probleem aan te 
pakken, maar er kan dan nog altijd ingegrepen worden door het toepassen van No Blame.  

Door het aanbod van de beide methodes, kunnen jongeren kiezen naar wie ze met hun 
probleem stappen. Sommige jongeren verkiezen daarvoor volwassenen. Andere jongeren 
vinden volwassenen hiervoor te bedreigend en geven de voorkeur aan leeftijdsgenoten om hun 
hart te luchten. Hoe meer meldingspunten er zijn in een school, hoe beter.  

Leerlingen concentreren zich beter op hun schoolwerk als ze hun onderlinge conflicten hebben 
opgelost. Goede resultaten en een conflictloze omgeving leiden tot een positiever 
schoolklimaat. 

Scholen die zich profileren als ‘No Blame-school’ of ‘peer mediation-school’, kunnen daarmee 
ouders beïnvloeden bij de schoolkeuze. Ten minste als ouders overtuigd zijn van het 
probleemoplossend en vormend karakter van de methodes. Beide methodes zijn nog vrij nieuw 
en de resultaten zijn lovend. Maar omdat ze allebei afwijken van de meest gebruikte 
methodes, waarbij jongeren worden bestraft bij negatief gedrag en leerkrachten de scepter 
zwaaien, kunnen ze niet altijd op de steun van ouders rekenen. Scholen die beslissen deze 
methodes toe te passen, moeten er dus duidelijk over communiceren. De voordelen van de 
methodes moeten daarbij benadrukt worden.  

9.3.2 Zwaktes 

Crisismomenten in conflicten en pestsituaties doen zich voor tijdens pauzes, voor of na 
schooltijd of tijdens de les. Er kan echter niet op elk moment van de dag tijd worden gemaakt 
om in te grijpen. De methodes vragen allebei tijd en ruimte. Dit moet voor leerlingen duidelijk 
zijn en ook leerkrachten moeten beseffen dat de methodes energie vragen.  

9.4 Conflicthantering in de secundaire school 

Conflicten zijn eigen aan menselijke relaties. Men moet dus niet streven naar een wereld 
zonder conflicten, maar men moet wel leren een juiste houding aan te nemen bij een conflict. 
Dit is meteen een aanzet tot de oplossing ervan! 

Het allerbelangrijkste lijkt me dat de school openstaat voor conflicthantering. Men moet inzien 
dat conflicten eigen zijn aan alle relaties en dat bijgevolg op elke school conflicten voorkomen. 
Een school mag hiervoor niet blind zijn en moet het probleem durven aanpakken. Daarvoor is 
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het noodzakelijk dat de school ook op beleidsmatig niveau nadenkt over een mogelijke 
methode om conflicten aan te pakken.  

Voor welke aanpak de school ook kiest, ze moet ingebed zijn in de ruimere schoolcultuur. In 
scholen waar discipline, kennisoverdracht en de macht van volwassenen centraal staan, maken 
beide methodes geen schijn van kans. Scholen moeten overtuigd zijn van de kracht van de 
leerlingen. Zolang leerkrachten niet bereid zijn conflicthantering deels aan leerlingen over te 
laten, kunnen methodes zoals No Blame of Peer mediation geen stand houden. Leerlingen 
moeten inspraak krijgen in het schoolbeleid. Er moet een participatieve sfeer heersen. Alleen 
dan kan er in de school een gezonde voedingsbodem ontstaan, waaruit No Blame en peer 
mediation kunnen putten.  

Tot slot wil ik een pleidooi houden waarbij ik me richt tot het Departement Onderwijs in het 
Vlaamse Parlement, want de aanpak van pesten, geweld en conflicthantering op school, is haar 
bevoegdheid. Er zou meer ondersteuning moeten zijn voor scholen om te werken aan een 
geweldloze omgeving voor jongeren. Hun resultaten zijn beïnvloedbaar door hoe ze zich voelen 
in de school. Daarom verdient het socio-emotionele luik binnen het onderwijs veel meer 
aandacht. Daarnaast verdienen ook sociaal-culturele organisaties ondersteuning voor het 
opzetten van betaalbare vormingsformules voor scholen.  
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10 Slotwoord 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat slechts een kleine meerderheid van de scholen die een 
vorming van Leefsleutels volgden, de No Blame-methode ook toepassen bij pestsituaties. Deze 
scholen hebben er echter meestal succes mee. De resultaten van het onderzoek kunnen een 
aanzet zijn om scholen die de methode nog niet gebruiken, te overtuigen van de kracht van de 
aanpak.  

Erg belangrijk bij de No Blame-methode zijn de houding van de leerkrachten en de hele school. 
Wanneer ze willen werken aan sociale vaardigheden bij jongeren, is het belangrijk te beseffen 
dat ze het beste uit hen kunnen halen, wanneer ze hen als begeleider ook het beste bieden. 
Als leerkracht kan je pas invloed uitoefenen op jongeren als ze weten dat ze aanvaard worden 
en dat je vertrouwen in hen hebt.  

Een combinatie van de No Blame-methode en peer mediation zal in een school zeker zijn 
vruchten kunnen afwerpen. De methodes leggen telkens de verantwoordelijkheid bij de 
jongeren. Hierdoor zijn ze meer betrokken bij de situatie en het verlicht de taak van 
leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Voor alle jongeren die betrokken worden bij de 
methodes, zal het een verrijking betekenen voor hun sociale vaardigheden. De beide methodes 
kunnen van elkaars sterktes profiteren. Kleine incidenten zijn onvermijdelijk en kunnen 
opgelost worden door peer mediation. Er zullen echter altijd situaties zijn die te complex en te 
ernstig zijn om volledig in handen te laten van jongeren. Dan kan No Blame een ideale aanpak 
zijn om leerlingen uit hun lijden te verlossen.  

De vormingen van Leefsleutels zouden gerust wat praktischer gericht mogen zijn, zodat 
leerkrachten sneller de kans krijgen situaties in te oefenen. Onder het motto ‘oefening baart 
kunst’ zullen ze meer zelfvertrouwen krijgen om de methode in de school toe te passen.  

No Blame is een anti-pestmethode die werkt! En dat moet doorgegeven worden aan scholen in 
heel Vlaanderen en ook ver daarbuiten. Pesten is een probleem dat op elke school voorkomt  
en waarmee iedereen te maken kan krijgen. Elke jongere verdient het om zich goed te voelen 
en scholen hebben de taak hieraan mee te werken! 
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