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V o o r w o o r d  

Zie hier het resultaat van een schooljaar hard werken… wat begonnen is als een opdracht 

vanuit mijn bijkomende opleiding, is gegroeid naar een project waar ik me met hart en ziel voor heb 

ingezet. 

 

Het maken van dit projectboek was niet altijd een makkelijke opgave. Ik wist soms niet meer 

wie „ik‟ was en hoe het met dit project verder moest. Ondanks dat ik er niet altijd vertrouwen in had 

om dit werk tot een goed einde te brengen, waren er steeds mensen die zowel professioneel als 

persoonlijk in mij geloofden. Zij konden me telkens opnieuw motiveren en verder helpen wanneer ik 

vastgelopen was. Elk van hen was een zeer waardevolle schakel het voorbije jaar. Ik kon er niemand 

van missen, dan was de ketting verbroken. Een woordje van dank is hier dan ook op zijn plaats!  

 

In de eerste plaats wil ik mijn directie bedanken, Mevrouw Hermans en Mijnheer Van Dijck 

om mij de kans te geven om mijn project binnen de school uit te voeren.  

 

Vervolgens wil ik de begeleidster van dit opleidingsonderdeel bedanken, Greet van der 

Wielen. Ze zette me verder op weg wanneer ik even vastzat. Dankjewel voor de deskundige 

begeleiding! 

 

Dit projectboek was er echter niet geweest zonder medewerking van mijn collega‟s. Zonder 

hen was er geen sprake van een actieprogramma en was dit projectboek er niet geweest. Ondanks hun 

drukke bezigheden hebben ze zich bereid getoond om mee te stappen in de uitvoering van het 

actieprogramma en hun steentje bij te dragen. Collega‟s: een heel grote merci! 

 

Verder wil ik enkele mensen bedanken, die mee voor de „technische‟ uitwerking en 

vormgeving van mijn project hebben gezorgd. Hilde, voor de ICT-ondersteuning. Gina, het kritisch 

nalezen van de oorspronkelijke probleemstelling. Ielde Van der Sypt, voor het beantwoorden van mijn 

vragen rond het thema pesten en de langdurige ontlening van materiaal. Robert, voor een eerste en 

Vicky voor een laatste lezing van het projectboek.  

 

Bovendien bedank ik al mijn medestudenten en vrienden, die me steeds weer aanmoedigden 

en interesse toonden in het vele werk. Dankjewel om mij stoom te laten afblazen, de praktische tips, de 

kritische lezing en de vele tijd die jullie aan mij en mijn projectboek hebben besteed! 

 

Tot slot wil ik voornamelijk Hans bedanken. Hij verdient een zeer speciaal bedankje, met een 

dikke knuffel van mij erbij. Dankjewel dat ik deze bijkomende opleiding kon volgen. Dankjewel voor 

al je extra inzet thuis. Dankjewel dat je deze twee jaar altijd klaar stond voor mij!  

Maar ook mijn moeder en mijn schoonouders verdienen een grote dankjewel. Zonder hun 

praktische hulp waren de twee voorbije jaren niet mogelijk geweest.  
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H o o f d s t u k  1 :  O n t w e r p  v a n  h e t  o n d e r z o e k  

1 Aanleiding probleemstelling 

Als leerkracht in een technische en beroepssecundaire school met de richtingen Handel en 

Personenzorg, hoor ik regelmatig dat leerkrachten het moeilijk hebben met pestproblemen in de klas. 

Vooral leerkrachten in de tweede graad beroepssecundair onderwijs (BSO) worden hier vaak mee 

geconfronteerd. Zelf geef ik geen les meer in de tweede graad, maar door contacten met collega‟s 

verneem ik hun bezorgdheid over deze problematiek.  

Daarnaast ben ik lid van de pedagogische vergadering binnen de school, een overlegorgaan dat ik in 

het hoofdstuk „Organisatie van de school‟ voorstel. Binnen deze vergadering komen thema‟s rond het 

schoolleven aan bod. Vanuit dit overlegorgaan is het thema „Pesten in de tweede graad 

beroepsonderwijs‟ aangekaart als mogelijk thema voor dit project. 

 

In de leraarskamer spreken leerkrachten onderling over dit thema en vaak keert de vraag terug: „of ze 

het wel goed aanpakken?‟ De manier waarop leerkrachten omgaan met pestproblemen is immers zeer 

verscheiden; sommigen onder hen kaarten het pestprobleem aan bij de directie, anderen proberen het 

zelf aan te pakken via gesprekken met de betrokkenen. Er zijn geen algemene richtlijnen en 

leerkrachten pakken met goede bedoelingen pestsituaties aan, met wisselend succes.  

 

Ook vanuit de cel leerlingenbegeleiding komt het signaal dat ze vaak geconfronteerd worden met 

pestproblematieken in een klas en tussen leerlingen uit verschillende klassen. Ook voor 

leerlingenbegeleiders is het niet steeds duidelijk hoe ze pestproblematiek zo effectief mogelijk kunnen 

aanpakken. Ouders weten ook niet altijd hoe te reageren wanneer hun kind gepest wordt. Een concreet 

actieplan ontbreekt in de school.  

Momenteel bestaat de aanpak van pesten voornamelijk uit het opnemen voor het slachtoffer. Het 

pesten dient onmiddellijk te stoppen en leerkrachten en/of leerlingenbegeleiders trachten beide partijen 

te verzoenen. Wanneer dit niets oplevert, treden deze personen sanctionerend naar de pester op. 

 

Vanuit deze situatieschets van problemen blijkt duidelijk dat er verschillende partijen betrokken zijn 

bij een pestsituatie en bij de aanpak ervan: pester(s), gepeste(n), andere leerlingen, leerkrachten, 

ouders, klassenleraar, directie en leerlingenbegeleiding. Allen hebben een eigen beeld en aanpak in 

een concrete situatie, maar een algemeen plan van aanpak ontbreekt.  

2 Verkenning van het projectkader 

Het is voor mij dan ook duidelijk dat er op dit domein werk aan de winkel is. Een school waar pesten 

meermaals voorkomt binnen een specifieke doelgroep heeft nood aan een concreet actieplan. Directie 

en leerlingenbegeleiding staan achter dit initiatief; ook zij voelen de nood binnen de school aan een 

plan van aanpak in pestsituaties.  

Ik opteer binnen dit project voor een praktijkgericht onderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

Hieruit geef ik een goed onderbouwde „diagnose‟ over de probleemstelling. Deze diagnose gebruik ik 

als basis voor het ontwerpen van een interventieplan, de uitvoering ervan en de opzet tot evaluatie.  

 

Vanuit bovenstaande beknopte omschrijving van de probleemsituatie blijkt dat pesten voornamelijk 

een probleem is in de tweede graad beroepssecundair onderwijs. Binnen dit project wil ik in de eerste 

plaats meer duidelijkheid krijgen over de omvang van de pestproblemen door een verdere analyse te 

maken van de hedendaagse situatie. Daarnaast wil ik een theoretische basis weergeven, waarop ik kan 

terugvallen voor het uitwerken van een plan van aanpak in pestsituaties. Daaruit kan ik leerkrachten 

concrete methodieken aanreiken voor het omgaan met de pestproblemen tussen leerlingen.  
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3 Doelstelling project en vraagstelling 

In bovenstaande paragrafen is verduidelijkt hoe de problemen ervaren worden. Op basis van 

bovenstaande beschrijving, formuleer ik in deze paragraaf de centrale doelstelling en de centrale vraag 

van het project.  

 

De centrale doelstelling is een theoretisch onderbouwde strategie te ontwikkelen, die aan de 

leerkrachten de mogelijkheid biedt om meer vaardigheid te verwerven in het omgaan met pestgedrag 

bij leerlingen in de tweede graad beroepsonderwijs. Dit gebeurt door het pestprobleem in de tweede 

graad beroepssecundair onderwijs te verduidelijken; leerkrachten de nodige inzichten, informatie en 

kennis over pesten mee te geven; hen concrete methodieken aan te reiken naar de aanpak van 

pestistuaties én het ontwerpen van een concreet actieplan. 

 

Deze centrale doelstelling verduidelijkt wat ik met dit project wil bereiken, maar biedt nog 

onvoldoende houvast om het project verder uit te werken en uit te voeren. De centrale doelstelling 

dient verder geanalyseerd en uitgewerkt te worden. Hiervoor formuleer ik achtereenvolgens een 

centrale vraag, welke verder opgesplitst wordt in onderzoeksvragen die in het project aan bod komen.  

 

Centrale vraag: Welke methodieken kan ik leerkrachten aanreiken in het omgaan met 

pestgedrag in de tweede graad BSO? 

 

Aangezien we op deze centrale vraag onmogelijk een pasklaar antwoord kunnen geven, is het 

belangrijk om centrale variabelen in deze centrale vraag in kaart te brengen aan de hand van 

onderzoeksvragen. De verschillende onderzoeksvragen worden gegroepeerd volgens de centrale 

variabelen die telkens een bepalende rol spelen.  

3.1 VRAAGSTELLING PROJECT EN HULPVRAGEN 

In bovenstaande paragraaf heb ik de centrale doelstelling van dit project aangegeven. Vanuit de 

centrale vraagstelling selecteer ik verschillende centrale variabelen en verduidelijk ik deze aan de hand 

van onderzoeksvragen. In onderstaand schema vindt u een overzicht van de centrale variabelen met 

bijhorende onderzoeksvragen.  

 

Pesten op school 1. Wat verstaan we onder pesten? 

2. Wat zijn relevante gegevens over pesten tussen leerlingen? 

3. Hoe zien we pesten tussen leerlingen van de tweede graad 

BSO op onze school voorkomen? 

4. Wat zijn de leerlingkenmerken van de leerlingen van de 

tweede graad beroepssecundair onderwijs? 

 

Aanpak pesten op school 1. Wat zijn de schoolkenmerken voor de leerlingen van de 

tweede graad beroepssecundair onderwijs? 

2. Op welke manieren kunnen we pesten aanpakken binnen een 

school? 

3. Welke manier van aanpak kies ik binnen dit project gezien 

de leerlingen- en schoolkenmerken? 

4. Welk concreet actieplan stel ik voor de aanpak van pesten 

binnen onze school voor? 

 

Ondersteuning leerkrachten 1. Wat verwachten we van de aanpak van leerkrachten op basis 

van ons actieplan? 

2. Welke vaardigheden/attitudes dienen leerkrachten hiervoor 

te bezitten? 

3. Hoe kunnen we deze vaardigheden/attitudes van leerkrachten 

helpen ontwikkelen? 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 9 

4. Op welke manier kunnen we leerkrachten in het 

dagdagelijkse schoolleven ondersteunen bij hun aanpak van 

pesten? 

 
Tabel 1: Overzicht centrale variabelen en bijhorende onderzoeksvragen 

3.2 PESTEN (OP SCHOOL) 

Reeds vanuit het schetsen van de problematiek en ook binnen de centrale vraagstelling blijkt dat 

„pesten op school door leerlingen‟ een eerste belangrijke variabele is. De eerste deelvraag die ik 

formuleer op basis van de centrale vraag binnen dit project is: 

 

„Op welke manier zien we het pestgedrag tussen leerlingen van de tweede graad beroepssecundair 

onderwijs op school?‟ 

 

Op basis van deze deelvraag, formuleer ik een aantal onderzoeksvragen: 

1. Wat verstaan we onder pesten? 

2. Wat zijn relevante gegevens over pesten tussen leerlingen? 

3. Hoe zien we pesten tussen leerlingen van de tweede graad BSO op onze school 

voorkomen? 

4. Wat zijn de leerlingkenmerken van de leerlingen van de tweede graad 

beroepssecundair onderwijs? 

 

Deze onderzoeksvragen helpen me om een duidelijker beeld te krijgen van het begrip pesten, op basis 

waarvan ik een theoretisch kader uitwerk. Bovendien wil ik een duidelijker beeld krijgen van de 

pestproblematiek op onze school en de beoogde doelgroep van het project.  

3.3 AANPAK PESTEN OP SCHOOL 

Een tweede belangrijke variabele binnen dit project is „de aanpak van pesten op school‟. Op basis van 

de centrale vraagstelling formuleer ik de tweede deelvraag binnen dit project: 

 

„Op welke manier kunnen we de pestproblematiek binnen onze school het beste aanpakken?‟ 

 

Gebaseerd op deze tweede deelvraag, formuleer ik een aantal onderzoeksvragen om deze deelvraag te 

kunnen beantwoorden: 

1. Wat zijn de schoolkenmerken voor de leerlingen van de tweede graad 

beroepssecundair onderwijs? 

2. Op welke manieren kunnen we pesten aanpakken binnen een school? 

3. Welke manier van aanpak kies ik binnen dit project gezien de aard/vorm van het 

pesten, , de leerlingen- en schoolkenmerken? 

4. Welk concreet actieplan stel ik voor, voor de aanpak van pesten binnen onze school? 

 

Het beantwoorden van deze onderzoeksvragen geeft me een beeld van verschillende methodieken om 

de pestproblematiek aan te pakken in een schoolse context. Op basis daarvan formuleer ik een 

concreet actieplan, rekening houdend met de eigenheid van onze leerlingen en school.  

3.4 ONDERSTEUNING LEERKRACHTEN 

Een derde variabele binnen de centrale vraagstelling is „de ondersteuning van leerkrachten‟. Vanuit 

hun ervaring en vragen rond aanpak van pestgedrag is dit project immers gegroeid. De derde deelvraag 

luidt dan ook als volgt: 

 

„Op welke manier kan ik leerkrachten ondersteunen in het omgaan met pestgedrag?‟ 
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Met deze deelvraag als basis, kom ik tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat verwachten we van de aanpak van leerkrachten op basis van ons actieplan? 

2. Welke vaardigheden/attitudes dienen leerkrachten hiervoor te bezitten? 

3. Hoe kunnen we deze vaardigheden/attitudes van leerkrachten helpen 

ontwikkelen? 

4. Op welke manier kunnen we leerkrachten in het dagdagelijkse schoolleven 

ondersteunen bij hun aanpak van pesten? 

 

Het beantwoorden van deze onderzoeksvragen leidt tot een duiding van welke vaardigheden en 

attitudes een leerkracht dient te bezitten om effectief op te treden volgens de bepalingen van het 

actieplan.  

3.5 BEGRIPSBEPALING 

In bovenstaande analyse met vragen, zijn een aantal begrippen die terugkeren. Het is belangrijk voor 

de goede voortgang van dit project, dat het duidelijk is wat onder elk begrip wordt verstaan. Om deze 

reden geef ik in deze paragraaf kort de omschrijvingen van de verschillende begrippen weer.  

 

Onder pesten verstaan we “het vernederen, schelden, dreigen, slachtoffer belachelijk maken, 

slachtoffer uitsluiten, ... van een persoon. Het is hier steeds dezelfde leerling die wint (pester) en die 

verliest (gepeste). De pester is sterker dan het slachtoffer. Pesten is bedreigend en er is kans op 

blijvende psychische of fysieke schade. Het is moeilijk om recht te zetten.” (Klasse, 2008, p. 4). 

 

Leerlingenkenmerken is het geheel van variabelen/kenmerken op psychisch, fysisch, sociaal en 

emotioneel domein die een groep leerlingen kenmerkt.  

 

Daarnaast spreken we van schoolkenmerken; hieronder versta ik het geheel van kenmerken op 

organisatorisch, structureel, sociaal en fysisch vlak dat de school kenmerkt. 

 

Het begrip actieplan verwijst naar het geheel van maatregelen (acties, afspraken, structurele 

veranderingen, ...) die worden genomen met het oog op of om de vooropgestelde doelstelling te 

behalen. 

 

Een laatste begrip is ondersteuning van leerkrachten. Dit begrip verwijst naar het geheel van 

maatregelen (gesprekken, observatie, collegiale coaching, methodieken, ...) die kunnen genomen 

worden met als doel leerkrachten te ondersteunen.  

4 Beantwoorden van onderzoeksvragen 

In voorgaande paragrafen heb ik de centrale vraagstelling uitgewerkt in verschillende 

onderzoeksvragen aan de hand van enkele centrale variabelen. Doorheen dit projectboek geef ik een 

antwoord op de verschillende onderzoeksvragen. Binnen elk hoofdstuk beschrijf ik het antwoord op 

één of meerdere onderzoeksvragen, afgeleid vanuit de centrale vraagstelling. Voor de duidelijkheid 

van het projectboek kies ik ervoor om de onderzoeksvragen niet in de volgorde te beantwoorden zoals 

vermeld in de analyse van de centrale vraagstelling. Binnen deze paragraaf sta ik stil bij de methode 

van aanpak en tijdsplanning per onderzoeksvraag. Daarnaast geef ik weer waar de lezer de informatie 

kan terugvinden in het projectboek. 

4.1 PESTEN OP SCHOOL 

De eerste centrale variabele is „pesten op school‟. De bijhorende onderzoeksvragen zijn terug te 

vinden in paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk.  

 

Hoofdstuk 3 (Pesten op school) geeft een antwoord op de onderzoeksvragen „Wat verstaan we onder 

pesten?‟ en „Wat zijn relevante gegevens over pesten tussen leerlingen?‟. Door middel van een 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 11 

literatuurstudie geef ik een antwoord op deze onderzoeksvragen. Dit theoretisch kader gebruik ik als 

basis voor de verdere uitwerking van het project.   

In hoofdstuk 2 (Voorstelling school en de doelgroepen) sta ik stil bij de relevante leerlingenkenmerken 

van de leerlingen van de tweede graad BSO. Door een bevraging bij klassenleraren, directie en de cel 

leerlingenbegeleiding schets ik een beeld van de leerlingen in de tweede graad BSO. Hiermee 

beantwoord ik de onderzoeksvragen „Wat zijn de leerling- en schoolkenmerken van/voor de leerlingen 

van de tweede graad beroepssecundair onderwijs?‟. 

 

Binnen hoofdstuk 6 (Implementatie van het actieprogramma) geef ik een antwoord op de derde 

onderzoeksvraag („Hoe zien we pesten tussen leerlingen van de tweede graad BSO op onze school 

voorkomen?‟). Hiervoor organiseer ik een bevraging bij leerkrachten, naar hun beleving van het 

pesten binnen onze school (zie hoofdstuk 5). De resultaten uit de bevraging worden aangevuld met 

relevante bedenkingen van de pedagogisch directeur en de cel leerlingenbegeleiding.  

4.2 AANPAK PESTEN OP SCHOOL 

Deze centrale variabele heb ik uitgewerkt in 4 onderzoeksvragen. Binnen hoofdstuk 2 (Voorstelling 

school en de doelgroepen) formuleer ik een antwoord op de onderzoeksvraag „Wat zijn de 

schoolkenmerken voor de leerlingen van de tweede graad beroepssecundair onderwijs?‟. Binnen dit 

hoofdstuk geef ik de belangrijkste kenmerken van de school weer, die van belang zijn voor de 

uitwerking van dit thema. Hiervoor baseer ik mij op een gesprek met de pedagogisch directeur en 

relevante informatie uit de leefregels, het schoolregelement en het vademeceum voor leerkrachten van 

de school.  

In hoofdstuk 3 (Pesten op school) geef ik mogelijke manieren van de aanpak van pesten weer. Op 

basis van een literatuuronderzoek en een gesprek met ervaringsdeskundigen geef ik enkele opties weer 

in de aanpak van pesten. Op basis van de weergegeven literatuur formuleer ik per methodiek enkele 

bedenkingen, waarmee ik een aanzet geef tot het antwoord op de onderzoeksvraag „Welke manier van 

aanpak kies ik binnen dit project gezien de leerlingen- en schoolkenmerken?‟. In hoofdstuk 5 (Een 

actieprogramma stap voor stap) geef ik de uiteindelijke keuzes naar methodieken weer.  

In hoofdstuk 5 (Een actieprogramma stap voor stap), stel ik het concrete actieprogramma voor. 

Hiermee geef ik een antwoord op de onderzoeksvraag „Welk concreet actieplan stel ik voor, voor de 

aanpak van pesten binnen onze school?‟.   

4.3 ONDERSTEUNING LEERKRACHTEN 

Deze centrale variabele is opgedeeld in 4 onderzoeksvragen. Deze vragen zijn echter op een 

theoretisch niveau geformuleerd en krijgen een concretere inhoud bij de uitwerking van het 

actieprogramma.  

In hoofdstuk 4 (Aan de slag met een leerkrachtenteam in het kader van kwaliteitsverbetering) 

formuleer ik enkele eisen en voorwaarden waaraan een leerkracht moet voldoen (zie 

onderzoeksvragen 1 en 2 van de centrale variabele „ondersteuning leerkrachten‟). Deze eisen zijn 

enerzijds gebaseerd op de noodzakelijke bekwaamheden vanuit de competenties geformuleerd door de 

Vlaamse Regering. Anderzijds formuleer ik enkele voorwaarden, welke steunen op de specifieke 

methodieken welke binnen het actieprogramma worden gebruikt. Om deze eisen en voorwaarden te 

gebruiken, baseer ik me op literatuurstudie en de gemaakte keuzes binnen het actieprogramma. 

Het tweede deel van hoofdstuk 4 (Aan de slag met een leerkrachtenteam in het kader van 

kwaliteitsverbetering) geeft een antwoord weer op de onderzoeksvraag „Hoe kunnen we deze 

vaardigheden/attitudes van leerkrachten helpen ontwikkelen?‟. In dit hoofdstuk neem ik een kader op 

voor het uitwerken van een vorming voor leerkrachten.  

De onderzoeksvragen „Hoe kunnen we deze vaardigheden/attitudes van leerkrachten helpen 

ontwikkelen?‟ en „Op welke manier kunnen we leerkrachten in het dagdagelijkse schoolleven 

ondersteunen bij hun aanpak van pesten?‟, worden concreter beantwoord in hoofdstuk 5 en 6 

(Actieprogramma en Implementatie van het actieprogramma). Binnen hoofdstuk 5 maak ik een aantal 

keuzes, binnen welke lijnen gehandeld wordt. Naarmate dat het actieprogramma effectief wordt 

uitgevoerd, volgen hier verdere keuzes naar de ondersteuning van leerkrachten uit. Deze keuzes maak 
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ik in overleg met andere betrokkenen. Afhankelijk van deze keuzes worden er andere dingen van 

leerkrachten verwacht.  

5 Tijdsplanning  

Binnen dit project is een duidelijke planning naar acties en tijd een noodzaak. In deze paragraaf sta ik 

kort stil bij de globale tijdsplanning. 

In de eerste plaats geef ik mijzelf de tijd om vertrouwd te raken met het thema pesten en de daarbij 

aansluitende centrale variabelen. Hiervoor geef ik mijzelf de tijd tot en met november 2008.  

In december 2008 stel ik een actieprogramma op, waarmee ik vanaf januari 2009 in de praktijk aan de 

slag kan gaan. Ongetwijfeld zal ik bij het opstellen van het actieprogramma op lacunes stoten, 

waardoor ik me verder zal verdiepen in het thema. Deze verdere studie rond het thema loopt gelijk met 

de effectieve uitvoering van het actieprogramma. 

De details van dit actieprogramma zijn in hoofdstuk 5 opgenomen. Het actieprogramma zelf neemt 

enkele maanden in beslag en wordt verder gezet in september 2009 (nieuwe schooljaar).  

6 Besluit 

In dit hoofdstuk heb ik het ontstaan van het project toegelicht. Vanuit de centrale vraagstelling heb ik 

verschillende onderzoeksvragen geformuleerd, waar ik in dit projectboek een antwoord op formuleer. 

Met het uitwerken van de paragraaf „Beantwoorden van de onderzoeksvragen‟ is het voor de lezer 

ongetwijfeld duidelijk geworden dat dit projectboek het resultaat is van een voortdurende 

wisselwerking tussen theorie en praktijk.  
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H o o f d s t u k  2 :  V o o r s t e l l i n g  s c h o o l  e n  d e  d o e l g r o e p e n  

Binnen dit hoofdstuk sta ik stil bij de school als organisatie, aan de hand van enkele elementen die van 

belang zijn binnen dit project. Achtereenvolgens bespreek ik de organisatiestructuur, het 

opvoedingsproject van de school en de begeleiding van leerlingen.  

In een tweede paragraaf geef ik een beeld weer van de leerlingen van de tweede graad BSO. Aan de 

hand van een beschrijving van de leerlingen in de verschillende klassen, kom ik tot een overkoepelend 

beeld van een leerling in de tweede graad BSO.  

 

De eerste drie paragrafen (organisatiestructuur van de school, opvoedingsproject en begeleiding van 

leerlingen) geven een antwoord weer op de onderzoeksvraag „Wat zijn de schoolkenmerken voor de 

leerlingen van de tweede graad beroepssecundair onderwijs?‟ van de tweede centrale variabele 

„Aanpak pesten op school‟. 

Tot slot geeft paragraaf 4 (typering van de doelgroep) een antwoord op de onderzoeksvraag „Wat zijn 

de kenmerken van de leerlingen van de tweede graad beroepssecundair onderwijs?‟ van de eerste 

centrale variabele „Pesten op school‟.  

1 Organisatiestructuur van de school  

Het Sint-Maria Instituut te Geel is een technisch en beroepssecundaire school vanaf de tweede graad 

secundair onderwijs, in het centrum van Geel. Ze maakt deel uit van de scholengemeenschap 

KOGEKA
1
 (KOGEKA, 2008). Elke vestigingsplaats heeft een directie(team) dat de dagdagelijkse 

leiding en organisatie op zich neemt. Binnen onze school is er een algemeen directeur en een 

pedagogisch directeur welke als collegiale leidinggevenden het dagdagelijkse schoolleven 

organiseren(KOGEKA, 2008).  

Als technisch en beroepssecundaire school, spitst de school zich toe op de studiegebieden Handel en 

Personenzorg. Zowel in het technisch- als beroepsonderwijs zijn er studierichtingen binnen deze twee 

domeinen en dit in de tweede en derde graad secundair onderwijs. In de derde graad breidt het aanbod 

aan studierichtingen verder uit. Voor een volledig overzicht van het aanbod verwijs ik naar bijlage 1.  

 

Voor een algemeen overzicht van de structuur van de school, verwijs ik naar bijlage 2. Binnen deze 

paragraaf schets ik kort de verschillende diensten en hun taak voor de duidelijkheid van het 

projectboek.  

1.1 LEERKRACHTENTEAM 

De grootste groep personeelsleden binnen een school is het leerkrachtenteam. Zij hebben een dubbele 

taak: enerzijds staan zij in voor een onderwijskundige opdracht, maar anderzijds hebben zij ook een 

belangrijke opvoedkundige taak. Voor de volledige functiebeschrijving van een leerkracht verwijs ik 

naar het Vademeceum 2008-2009 van Sint-Maria-Instituut, hier beschrijf ik enkel de hoofdelementen 

binnen hun taak.  

 

In de eerste plaats hebben alle leerkrachten een onderwijskundige taak binnen de school. Leerkrachten 

geven in overleg met de vakwerkgroep les en zorgen voor een nauwgezette opvolging van het proces 

van leerlingen. Indien nodig geven ze geschikte remediëring. Naar ouders toe staan leerkrachten in 

voor een duidelijke communicatie rond het leerproces. In de klas zorgen leerkrachten voor 

verschillende werkvormen en passen deze toe. Daarnaast zijn ze mede met de vakwerkgroep
2
 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vakoverschrijdende eindtermen binnen de school.  

                                                      
1
 KOGEKA staat voor Katholiek Onderwijs Geel – Kasterlee v.z.w. 

2
 Een vakwerkgroep brengt leerkrachten die dezelfde vakken geven samen. Binnen elke vakwerkgroep is er een 

vakverantwoordelijke. In onderling overleg maakt een vakwerkgroep afspraken rond materiaal, onderlinge 

ondersteuning, kwaliteitsbewaking van het vak, vakcoördinatie en de begeleiding van een beginnende leerkracht 

(Sint – Maria Instituut, 2008).  
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Naar de onderwijskundige taak, hebben leerkrachten een duidelijke opvoedkundige taak binnen de 

school. Deze houdt in dat hij naast leerkracht ook opvoeder en begeleider is voor de leerlingen. Hij of 

zij vervult een voorbeeldfunctie naar de leerlingen toe. 

Naast het takenpakket van een leerkracht is het belangrijk dat hij/zij bezielend en inspirerend werkt 

binnen de school. De leerkracht heeft oog voor het welbevinden van leerlingen en zet zich mee in voor 

vernieuwingen binnen de school.  

Binnen de school zijn 97 leerkrachten actief, al dan niet voltijds. 21 onder hen geven les in de tweede 

graad BSO. 

1.2 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

Binnen de school zijn er verschillende algemene diensten actief. In de eerste plaats is er de 

boekhouding, zij regelen alle financiële aspecten van het schoolleven in overleg met de directie. 

Betalingen, reserveringen extra-muros activiteiten, navormingen, facturatie leerlingen, ... is de taak 

van de boekhouding. Als leerkracht dien je hier geen tijd aan te besteden, je moet enkel zorgen dat de 

juiste gegevens worden doorgegeven. Een tweede dienst is de administratieve dienst. Hieronder valt 

de leerlingenadministratie, personeelsadministratie en ondersteunende administratief medewerkers. 

Binnen de leerlingenadministratie worden alle zaken aangaande leerlingen opgevolgd: hun 

persoonlijke dossiers, aanwezigheden,... . Maar ook praktische afspraken naar klassen toe worden hier 

gecentraliseerd; denken we bijvoorbeeld aan het voorzien van vervangingen wanneer een leerkracht 

afwezig is of het regelen van stages van toekomstige leerkrachten. Op de personeelsadministratie zorgt 

men voor het correct doorgeven van gepresteerde diensten, verlofstelsel, de gegevens van 

personeelsleden enzoverder. Daarnaast volgen zij de reglementering op inzake personeelsbeleid. Een 

andere taak is het verzamelen van alle administratieve gegevens rond stage en het opmaken van deze 

contracten. De derde dienst is de pedagogische dienst. Hier staat men in voor de ondersteunende taken 

naar leerkrachten en leerlingen toe: leerkrachten voorzien van kopies, krijt en ander materiaal dat ze 

nodig hebben in de klas. Leerlingen kunnen hier ook schoolmateriaal (bijvoorbeeld toetsenblaadjes 

met de hoofding van de school) en versnaperingen kopen. Daarnaast dienen leerlingen zich hier te 

melden bij te laat komen (met geldige reden) in de klas en wanneer ze ziek worden tijdens de 

schooldag. Ook ziektebriefjes worden hier in een brievenbus gestoken. De technische dienst samen 

met het ondersteunend personeel is een laatste algemene dienst. Hier worden alle bestellingen, klusjes, 

aankopen voor de keuken (praktijk voeding) gecentraliseerd. Het onderhoudspersoneel en de 

klusjesman behoren tot deze dienst; zij staan in voor het dagelijks onderhoud van de school en 

omgeving. 

Belangrijk om te duiden is dat de personeelsleden die op deze diensten werkzaam zijn (behalve deze 

van de technische dienst), ook opvoedende taken binnen de school opnemen: vervanging bij 

afwezigheid leerkracht, toezicht tijdens pauzes en studiemomenten, toezicht bij strafstudies, opvolgen 

afwezigheden leerlingen, ... . Om deze reden vind ik het belangrijk hen te vermelden binnen dit 

projectboek. 

 

Naast de algemeen ondersteunende diensten zijn er een aantal coördinatoren actief in de school. “Een 

coördinator is actief op drie domeinen: de communicatie met alle personeelsleden, het pedagogisch-

didactische en het organisatorische vlak” (Sint-Maria Instituut, 2008, p. 11). Binnen de school zijn er 

vier coördinatoren, wat maakt dat de taken verdeeld worden naar elk zijn interesses en competenties. 

Belangrijk is dat het coördinatorenteam intensief samenwerkt met de directie, welke de 

eindverantwoordelijkheid blijft dragen.  

1.3 PEDAGOGISCHE VERGADERING EN WERKGROEP KWALITEITSZORG (WGKZ) 

De pedagogische vergadering bestaat uit het directieteam, alle coördinatoren en een afvaardiging van 

leerkrachten. De taak van de pedagogische vergadering is om de concrete DISO-prioriteiten uit te 

werken, welke voortkomen uit het Diagnose Instrument Secundair Onderwijs (DISO). DISO is een 

enquête door het VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs) uitgewerkt om 

scholen zelf kwaliteitsbewaking te laten uitvoeren, door aan zelfevaluatie te doen. De 

onderwijsinspectie kan dan worden gezien als een extra, externe controle (Sint-Maria Instituut, 2008). 
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Het is echter ook mogelijk dat de pedagogische vergadering zelf thema‟s voorlegt aan de WGKZ, 

bijvoorbeeld onderwerpen besproken in het oudercomité, of dat leden zelf onderwerpen aanbrengen 

waarvan zij vinden dat de school hieraan aandacht zal moeten besteden. Tot slot kan de school ook 

geconfronteerd worden met richtlijnen van buitenaf (bijvoorbeeld het kunnen aanbieden van de 

theoretische rij-opleiding en examen aan eindejaarsleerlingen). Het is mogelijk dat de pedagogische 

vergadering de WGKZ betrekt bij de uitvoering ervan.  

 

Het is duidelijk dat er tussen de pedagogische vergadering en de WGKZ een tweerichtingsverkeer 

ontstaat. De WGKZ vormt een breder draagvlak voor de verspreiding van nieuwe ideeën.  

Door de oprichting van de pedagogische vergadering (in eerste instantie al door te werken rond 

kwaliteitszorg, leerkrachten te bevragen en een WGKZ in het leven te roepen), drukt de directie de 

wens uit om haar beleid in samenspraak met de leerkrachten vorm te geven. Daarnaast is er het 

verlangen om het beleid door zoveel mogelijk leerkrachten gesteund te weten.  

 

De WGKZ bestaat uit alle leden van de pedagogische vergadering en een ruimere afvaardiging vanuit 

het leerkrachtenkorps en ondersteunende diensten. Vanuit de zelfevaluatie worden actiepunten 

vooropgesteld, waaraan de school kan werken. Door leerkrachten en ondersteunend personeel worden 

hier prioriteiten uit gekozen, die worden opgenomen in een schoolwerkplan. Om dit proces verder te 

begeleiden, is de WGKZ opgericht. In samenwerking met de pedagogische vergadering, staat de 

WGKZ in voor de jaarlijkse realisatie van de DISO-actiepunten binnen de school. Het is ook de 

WGKZ die bepaalt wanneer en bij wie (ook externen, ouders, stageplaatsen, …) een volgende DISO-

enquête zal plaatsvinden.  

 

Vanuit de directie wil men kwaliteitszorg echter breder zien dan de hierboven omschreven taak; 

DISO-bevraging en de concrete acties die hieruit voortvloeien. Ideeën hierrond kunnen 

personeelsleden steeds melden bij de pedagogisch directeur of leden van de WGKZ. 

2 Het dagelijkse schoolleven... volgens het opvoedingsproject 

Naast een organisatorische opbouw, heeft de school ook een eigen opvoedingsproject waaraan zij 

werkt (Sint-Maria Instituut, 2008). Vanuit de school wordt in het opvoedingsproject de manier van 

samen-leven en samen-werken beschreven. Er is de hoop dat zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, 

administratief personeel en andere betrokkenen zich in de tekst herkennen en mee in praktijk brengen. 

Bij de start van elk schooljaar wordt het opvoedingsproject aan leerlingen, ouders en personeelsleden 

van de school medegedeeld.  

De inspiratie van het opvoedingsproject is een christelijke visie, waarin het geloof dat elk leven zinvol 

is én zijn unieke waarde heeft, voorop staat. Deze overtuiging moet blijken in het dagelijks leef- en 

lesgebeuren in de school: hoe geven leerkrachten les, hoe gaan ze om met leerlingen en hoe wordt er 

onderling met elkaar omgegaan? Vanuit het beleid van de school is er de hoop dat dit algemeen 

gegeven en de concretisering ervan, in waarden door leerlingen wordt overgenomen. De school is 

ervan overtuigd dat deze waarden leerlingen zullen helpen uit te groeien tot gelukkige en evenwichtige 

volwassenen. 

 

Dit algemeen gegeven wordt vertaald in het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs waarbij elke 

leerling zich kan ontwikkelen in een studierichting waar hij of zij voor geschikt is en die een degelijke 

voorbereiding kan vormen op vervolgonderwijs of de latere beroepskeuze (Opvoedingsproject Sint-

Maria Instituut, 2008-2009). Om dit algemeen gegeven vorm te geven, worden een aantal waarden als 

zeer belangrijk vooropgesteld. In de eerste plaats wil de school streven naar openheid. Opvoeden 

wordt als dynamisch gezien, de school wil inspelen op nieuwe pedagogische inzichten en 

onderwijsvernieuwing. Betrokkenheid op het milieu is de tweede waarde; binnen de school wordt er 

bewust omgegaan met natuurlijke bronnen en gewerkt aan een school in een groene leefomgeving. 

Een derde waarde is verbondenheid met de leefgemeenschap. Samen met ouders, de lokale 

gemeenschap (waaronder stageplaatsen, bedrijven en nabije hogescholen) en met iedereen die 

betrokken is bij het onderwijs vormt de school een netwerk om de leerlingen een degelijke en 
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uitgebreide opleiding te bieden. Kritische betrokkenheid op de maatschappij is de vierde waarde. 

Leerlingen moeten in staat gesteld worden om eigen keuzes te maken en zich daarvoor ook te 

engageren. De school kijkt met een open geest naar wat er in de maatschappij gebeurt. Een vijfde 

waarde is respect; vanuit de school is er aanvaarding en respect voor de eigenheid van elke mens, 

leerling en leerkracht. Zorgzaam omgaan met elkaar is dan ook de boodschap. Hierbij aansluitend 

volgt de waarde stiptheid. Er zijn duidelijke leefregels en correcte omgangsvormen opgesteld, deze 

dienen opgevolgd te worden. Een laatste belangrijke waarde is zelfstandigheid; aan leerlingen wordt 

door de manier van lesgeven meer en meer verantwoordelijkheid gegeven en leren ze zelf initiatief 

nemen.  

3 Begeleiding van leerlingen 

De begeleiding van individuele leerlingen binnen de school wordt door verschillende personen 

opgenomen. Een duidelijke aflijning rond taakverdeling is dan ook nodig. Bijlage 3 geeft hier een 

schematisch overzicht van weer.  

Klassenleraars en vertrouwensleerkrachten zijn een eerste aanspreekpunt (eerste lijn) voor leerlingen 

bij problemen op het vlak van gedrag, studeren en op psychosociaal vlak. Vakleerkrachten worden 

eerder aangesproken bij problemen rond studeren. De klassenleraar probeert zelf door gesprek met de 

leerling (en de ouders) tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt of bij een zeer ernstig 

probleem, wordt de situatie doorgegeven aan de cel leerlingenbegeleiding (tweede lijn). 

3.1 DAGELIJKSE BEGELEIDING 

Elke klas heeft een klassenleraar. Deze leerkracht is een sleutelfiguur in het begeleiden van de 

leerlingen in zijn/haar klas. Hij/zij krijgt meldingen van leerkrachten rond gedrag, studieresultaten of 

psychosociaal welzijn en/of merkt dit zelf op. De klassenleraar gaat een eerste gesprek met de leerling 

aan, indien nodig ook met de ouders, aan over de meldingen. Wanneer er geen oplossing komt, wordt 

het doorgegeven aan de cel leerlingenbegeleiding. De klassenleraar treedt dus op als belangrijke 

sleutelfiguur binnen een klas om tijdig klassikale of individuele problemen te signaleren en 

bespreekbaar te maken.  

Daarnaast kunnen alle leerlingen in het begin van het schooljaar een vertrouwensleerkracht kiezen, dit 

is niet verplicht. Hiermee geeft de school het signaal dat niet enkel de klassenleraar maar ook andere 

leerkrachten een eerste aanspreekpunt zijn voor leerlingen. Elke leerling kan bij de start van het 

schooljaar een leerkracht opgeven. Leerlingen weten dat er steeds een leerkracht is die naar hen wil 

luisteren.  

Samen met de klassenleraar staat een vertrouwensleerkracht in voor de eerste lijn. Eventuele 

problemen rond het welbevinden worden door hem/haar opgemerkt en aangepakt. Ernstige feiten, 

maar ook piercings en roken op school worden rechtstreeks doorgegeven aan de pedagogisch 

directeur. Bijlage 3 geeft deze opvolging schematisch weer. 

3.2 BEGELEIDING IN SPECIFIEKE SITUATIES 

Daarnaast is er een cel leerlingenbegeleiding binnen de school. Deze bestaat uit de pedagogisch 

directeur, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkster en een administratieve kracht. Zij komen 

wekelijks samen. Op deze vergaderingen worden aangemelde leerlingen besproken, taken verdeeld, 

begeleidingen geëvalueerd en worden eventuele doorverwijzingen besproken. De cel stippelt 

bovendien het beleid van leerlingenbegeleiding op de school uit.  

Leerlingenbegeleiders hebben een ondersteunende functie naar klassenleraars, vakleerkrachten en 

klassenraden. Hiermee wordt bedoeld dat een leerlingenbegeleider pas gaat ingrijpen wanneer één van 

bovengenoemde partijen zelf niet meer weet hoe het probleem aan te pakken (Vademecum Sint-Maria 

Instituut 2008-2009). Als methodiek opteert de cel leerlingenbegeleiding niet steeds voor een 

individueel gesprek met de betrokken leerling(en). Vaak biedt een afgesproken, aanhoudende aanpak 

door alle vakleerkrachten al heel wat soelaas. Een uitgebreide beschrijving van het takenpakket van de 

cel leerlingenbegeleiding brengt ons te ver.  
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4 Typering doelgroep 

De school start met opleidingen vanaf het eerste jaar van de tweede graad. De eerste graad is 

gehuisvest op een andere locatie. Dit houdt in dat de leerlingen in het derde jaar voor de eerste keer in 

onze school komen. Sommige leerlingen kennen elkaar van vroeger, maar vaak komen er ook 

leerlingen van buiten de scholengemeenschap of van andere keuzerichtingen samen in één klas. 

Wanneer we ons toespitsen op de tweede graad Beroepssecundair Onderwijs, bieden we twee 

studierichtingen aan in de tweede graad: Verkoop en Voeding-Verzorging. Alle leerlingen die een A-

attest behaalden in het tweede leerjaar van de eerste graad, of een B-attest waarbij deze richting niet 

werd uitgesloten kunnen zich inschrijven in de richting Verkoop of Voeding-Verzorging.  

In de volgende paragrafen geef ik een typering van deze doelgroepen weer. Hiervoor baseer ik me op 

de cijfergegevens van november 2008 en de leerlingendossiers van de betrokken leerlingen binnen het 

leerlingvolgsysteem. 

4.1 ALGEMENE LEERLINGENKENMERKEN 

Op basis van de ervaringen binnen de school, stel ik dat leerlingen die zich in de tweede graad BSO 

inschrijven een aantal „persoonskenmerken‟ gemeen hebben. In de eerste plaats beschikken deze 

leerlingen over laaggemiddelde intellectuele vermogens: nieuwe informatie opdoen verloopt eerder 

traag en deze informatie mag niet té moeilijk zijn en is best voorgestructureerd. Anderzijds zijn er ook 

leerlingen die meer verstandelijke vermogens hebben, maar door het zogenoemde „watervalsysteem‟ 

of door het gebrek aan inzet op schools domein in deze richting zijn beland.  

Een ander kenmerk van deze doelgroep is dat zij het moeilijk hebben met lange uiteenzettingen over 

hetzelfde onderwerp, zij houden van afwisseling en doen meestal liever dingen in de praktijk. Vele 

van deze leerlingen zijn schoolmoe (sommigen al gedurende enige tijd). Dit maakt dat sommige 

leerlingen echt niet gemotiveerd zijn voor de school en zich niet wensen in te zetten.  

Naar sociale achtergrond toe zijn deze leerlingen een gevarieerd publiek. Sommige leerlingen hebben 

thuissituaties waar alles goed verloopt, anderen hebben eerder thuissituaties waar ook heel wat 

problemen zijn op verschillende domeinen (financieel, huisvesting, relationeel, ...). Vele ouders 

hebben zelf ook Technisch of Beroepssecundair Onderwijs gevolgd. De betrokkenheid van de ouders 

bij de opleiding van hun zoon of dochter is heel verschillend: vele ouders zie je enkel (of niet) op de 

„verplichte momenten‟, andere ouders nemen ook spontaan contact op.  

4.2 TWEEDE GRAAD VERKOOP (VE) 

Als leerlingen commercieel ingesteld zijn en graag werken als verko(o)p(st)er dan is deze richting 

voor hen geschikt (Sint-Maria Instituut Geel, 2008). Leerlingen leren vanuit concrete situaties, eerder 

dan vanuit theoretische uiteenzettingen. Deze studierichting heeft als doel om leerlingen een brede 

vorming aan te bieden, waardoor ze een ruime flexibele inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verwerven. 

Ze oefenen een vlotte administratie van de winkelvoorraad en een klantgerichte houding bij het 

bedienen in. Leerlingen leren Nederlands, Frans en Engels. Veel aandacht gaat naar verkoop- en 

telefoongesprekken, de communicatieve vaardigheden.  

 

Momenteel zijn er 10 leerlingen ingeschreven in het derde jaar VE. Een meerderheid van de leerlingen 

zijn vrouwelijk. Op basis van de leerlingendossiers kom ik tot een volgende globale typering van deze 

leerlingen. Gedurende de eerste maanden van het schooljaar is er in elke klas één leerling bijgekomen.  

Daarnaast zijn er twee leerlingen in het derde jaar die in België verblijven als onbegeleide 

minderjarige asielzoekers. Zij hebben eerst een OKAN
3
-taalbad gekregen. In deze klas zitten een 

aantal assertieve leerlingen, soms op het brutale af: zij hebben moeite om opmerkingen van de 

leerkracht te aanvaarden. Daarnaast zijn er 2 leerlingen die het moeilijker hebben om zich te integreren 

in de klas. De meerderheid voelt zich wel goed in de klasgroep. 

Het vierde jaar VE telt 12 leerlingen. De meerderheid van deze klasgroep voelt zich goed in de klas. In 

deze klas zijn er een aantal stillere leerlingen, leerlingen die snel afgeleid zijn én een aantal leerlingen 

                                                      
3
 OKAN staat voor Onthaalklas Anderstaligen. 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 18 

met een positieve invloed op de klasgroep. Ook hier is er één leerling die in België verblijft als 

onbegeleide minderjarige asielzoeker. 

4.3 TWEEDE GRAAD VOEDING-VERZORGING (VV) 

Een tweede studierichting in de tweede graad BSO is de richting Voeding-Verzorging. Deze 

studierichting bereikt leerlingen die van zichzelf zeggen dat ze sociaal ingesteld zijn en graag met 

mensen werken. Ook hier staat het leren uit concrete situaties centraal. In deze studierichting ligt het 

accent op zorgen voor de mens in zijn leef-en woonsituatie, zijn gezondheid en zijn omgaan met 

zichzelf en anderen. Al doende maken ze kennis met de twee grote deelgebieden in deze 

studierichting: de mensgerichte component (Verzorging) en de productgerichte component (Voeding).  

Zowel in theorie- als in praktijklessen krijgen leerlingen extra kansen om vaardigheden en attitudes in 

te oefenen. Ze brengen ze ook in praktijk zodat ze later, in de derde graad maar ook in hun verdere 

beroepsleven, problemen kunnen oplossen en zich vlot uit de slag kunnen trekken in uiteenlopende 

situaties. 

 

Momenteel zijn er in het derde jaar 21 leerlingen ingeschreven. Deze leerlingen zitten in twee klassen. 

Binnen elk van deze klassen is er reeds een verloop geweest van leerlingen sinds het begin van het 

schooljaar. Er zijn 3 leerlingen bij gekomen en ook reeds twee leerlingen vertrokken. De meeste 

leerlingen zijn vrouwelijk. 

 

In de b-klas zitten drie leerlingen met een leerstoornis (of een vermoeden hiervan), een leerling met 

een spierziekte en een leerling die thuisbegeleiding (vanuit Bijzondere Jeugdzorg) krijgt. Daarnaast is 

er een leerling die sterk lijdt onder stress en hierdoor lichamelijke klachten heeft. Eén leerling van 

deze klas wordt bovendien gepest door een leerling van een vijfde jaar: op de speelplaats en onderweg 

van en naar de school. 

 

De a-klas is minder onbesproken dan de b-klas. Hier worden vele problemen gemeld; gaande van 

brutaal zijn, eten en snoepen in de klas en dit rommelig achterlaten, een lokaal besmeuren enzoverder. 

Bovendien worden in deze klas twee leerlingen ernstig gepest door klasgenoten. Deze pesterijen gaan 

van vernieling (fiets) tot vernederende acties (foto nemen bij omkleden). Een leerling dreigt naar 

andere leerlingen toe en creeërt een sfeer van angst. De pesters ontkennen uitdrukkelijk hun eigen 

aandeel of zijn „vergeten‟ wat er gebeurd is.  

Omwille van deze problemen zijn er bijkomende afspraken voor deze klas gemaakt: bij het minste 

vergrijp dienen de leerlingen straf te schrijven. Daarnaast worden de ouders van 2 leerlingen met 

uitgesproken negatief gedrag uitgenodigd op de school en krijgt deze klas een sanctie voor het 

besmeuren van het lokaal (zij dienen hun eigen klas volledig zelf te poetsen). De klassenleraar geeft 

deze sancties door. Een aantal leerlingen voelt zich goed in de klas, maar een even groot aantal is 

brutaal en vertoont sterk storend gedrag (praten, geen rekening houden met opmerkingen, ...).  

Naast deze klasgebonden problemen, is er nog een leerling met een leerprobleem (dyscalculie) en is 

één leerling opgenomen in het openbaar psychiatrisch ziekenhuis (OPZ) te Geel. 

 

Het vierde jaar VV telt momenteel 19 leerlingen, wat één leerling meer is dan op 1 september 2008. In 

deze klas hebben de leerlingen elk hun eigen verhaal en achtergrond. Twee leerlingen hebben een 

leerstoornis (dyslexie en dyscalculie) een andere leerling heeft een autismespectrumstoornis en krijgt 

hiervoor GON
4
-begeleiding. Daarnaast is er in deze klas één minderjarige niet-begeleide asielzoekster, 

die begeleiding krijgt van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Een andere leerling wordt 

begeleid door de Jeugdrechtbank, heeft een volgkaart op school, heeft reeds fysiek geweld gebruikt 

tegen een leerling en is in begeleiding bij een psycholoog. Tot slot heeft één leerling suikerziekte en 

maakte een andere leerling een depressie door sinds vorig schooljaar. 

Bovendien zien we in deze klas drie leerlingen als „pesters‟ fungeren (volgens verslagen klassenraden 

en leerlingvolgsysteem) en wordt er zeker één leerling gepest in de klas. Andere leerlingen voelen zich 

                                                      
4
 GON staat voor „geïntegreerd onderwijs‟. De begeleiding wordt uitgevoerd door een personeelslid van het 

buitengewoon onderwijs.  
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naar eigen zeggen wel goed in de klas, maar durven vermoedelijk weinig aan te geven uit angst om 

zelf gepest te worden.  

4.4 OVERKOEPELENDE LEERLINGKENMERKEN? 

Zijn de leerlingen die in de vermelde klassen les volgen „speciale‟ leerlingen? Vormen zij een 

bijzondere groep?  

Uit de praktijk blijkt duidelijk dat het pesten voornamelijk bij deze leerlingen heel opvallend tot uiting 

komt. Hebben de leerlingen kenmerken die het pesten of gepest worden uitlokken? Of is er sprake van 

toeval of het ontwikkelen van een bepaalde klasdynamiek? 

 

Wat maakt nu dat deze groep leerlingen zo‟n „bijzondere groep‟ maakt? Uit bovenstaande kwalitatieve 

beschrijving van de klasgroepen blijkt dat elke leerling zijn eigen verhaal meebrengt in de klas. 

Daarnaast zijn er nog een aantal leerlingen met „eigen‟ problemen (leerstoornissen, geestelijke 

problemen, …). Het is dan ook duidelijk dat de leerlingenkenmerken een invloed hebben op het thema 

pesten. Combinatie van verschillende problemen kunnen heel wat dynamieken binnen een groep op 

gang brengen.  

5 Besluit 

Binnen dit hoofdstuk heb ik een voorstelling gemaakt van de school als organisatie en van belangrijke 

leerlingenkenmerken van de beoogde doelgroep. Hierbij heb ik gekozen om enkel deze aspecten toe te 

lichten die verband houden met de probleemstelling van dit project; namelijk de aanpak van pesten 

binnen een schoolsituatie.  

In dit hoofdstuk heb ik een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen „Wat zijn de leerling- en 

schoolkenmerken van/voor de leerlingen van de tweede graad beroepssecundair onderwijs?‟.  

Op basis van de beschreven schoolkenmerken neem ik ten eerste mee dat alle beschreven diensten 

binnen de school belangrijk zijn en best betrokken worden bij de uitwerking van het actieprogramma. 

Door hun veelvuldig contact met de leerlingen en opvoedkundige taken, is het belangrijk dat zij op de 

hoogte zijn van een vernieuwde aanpak en deze kunnen toepassen. Ik dien me dus niet alleen te richten 

tot de leerkrachten, maar ook tot het ondersteunend personeel. In de tweede plaats is het belangrijk dat 

het actieprogramma kadert binnen de huidige visie op begeleiding van leerlingen. Op deze manier 

werk ik een geïntegreerde aanpak uit, die ingebed is in de huidige organisatiestructuur van de school.  

Naar de onderzoeksvraag met betrekking tot de leerlingenkenmerken, onthoud ik in de eerste plaats 

dat het een groep is met een specifieke problemen. Binnen de uitwerking van het actieprogramma hou 

ik best rekening met de eigen (persoonsgebonden) problemen. Ten tweede dien ik rekening te houden 

met de algemene groepsgegevens. Bij het uitwerken van het actieprogramma verlies ik de specifieke 

leerlingenkenmerken niet uit het oog.  

 

In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op het thema pesten en stel ik verschillende mogelijke 

methodieken om pesten aan te pakken voor. 
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H o o f d s t u k  3 :  P e s t e n  o p  s c h o o l  

Binnen dit hoofdstuk sta ik stil bij het fenomeen pesten op school. Wat is pesten? Is er een verschil 

met plagen? Hoe vaak wordt er gepest? Wie zijn de pesters? Is er een typebeeld van de gepeste? Zijn 

er andere betrokkenen? Hoe kunnen we pesten aanpakken? Deze en andere relevante vragen worden in 

dit hoofdstuk belicht.  

 

In een eerste deel van dit hoofdstuk sta ik stil bij het fenomeen pesten op zich. De definitie over pesten 

komt in paragraaf 1 aan bod. Paragraaf 2 zet enkele vooroordelen met ontkrachtingen ervan op een 

rijtje. In paragraaf 3 geef ik een overzicht van de betrokken partijen van pestsituaties en mogelijke 

gevolgen bij hen. Binnen paragraaf 4 overloop ik enkele belangrijke cijfers uit onderzoek rond pesten. 

Hiermee formuleer ik een antwoord op de onderzoeksvragen „Wat verstaan we onder pesten?‟ en „Wat 

zijn relevante gegevens over pesten tussen leerlingen?‟ van de centrale variabele „Pesten op school‟. 

 

Binnen het tweede deel van dit hoofdstuk sta ik stil bij verschillende methodieken voor de aanpak van 

pesten in een schoolsituatie. In de eerste paragraaf geef ik enkele algemene bevindingen rond de 

aanpak van pesten binnen de school weer. De tweede paragraaf beschrijft de aanpak op school-, klas- 

en individueel niveau, zoals Stevens en Van Oost (1994) deze hebben uitgewerkt. In paragraaf  3 zet 

ik de kernpunten van „No Blame‟ op een rijtje. Paragraaf 4 geeft een overzicht weer van een 

herstelgericht groepsoverleg, „HERGO‟ genoemd. Tot slot geef ik in paragraaf 5 de kernpunten vanuit 

het preventie- en interventieplan van Limits vzw (2003). Binnen dit tweede deel van dit hoofdstuk 

geef ik een antwoord op de onderzoeksvraag „Op welke manieren kunnen we pesten aanpakken binnen 

een school?‟ van de centrale variabele „Aanpak pesten op school‟.  

1 Pesten … een fenomeen op zich 

1.1 WAT IS PESTEN? 

1.1.1 Plagen … pesten in een mindere vorm? 

In onze spreektaal gebruiken we de termen plagen en pesten meermaals door elkaar. Toch duiden 

beide termen op iets anders en is er een groot verschil te vinden.  

 

Volgens Klasse (redactie van Klasse, 2008) gebeurt plagen spontaan, het duurt niet lang en is 

onregelmatig. Humor en aandacht vragen, halen vaak de bovenhand. Bij dit „spel van plagen‟ zijn alle 

kinderen gelijk aan elkaar: niemand moet blijvend het onderspit delven. Plagen is dus niet altijd leuk, 

maar toch dient iemand „te verliezen‟. Bovendien is er geen blijvende psychische of fysieke schade bij 

één van de betrokkenen. De vroegere relaties worden snel weer hersteld en de ruzie wordt gemakkelijk 

bijgelegd. Belangrijk is dat men opgenomen blijft in de groep en dat de groep er op zich niet onder 

lijdt. De groep vindt snel zijn vroegere draai terug (Jeugd en Vrede, 1996).  

Belangrijke elementen in deze omschrijving van plagen zijn het spontaan gebeuren, machtsevenwicht 

bij de betrokkenen en geen blijvende schade. Bij pesten ligt dit enigzins anders. 

1.1.2 Pesten van naderbij bekeken 

Volgens Jeugd en Vrede is pesten “het uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door één of 

meerdere personen tegenover één persoon. Dit gebeurt langdurig en herhaaldelijk, en zo dat de 

pesters de gepeste met opzet pijn willen doen. Het gaat altijd om een verstoord machtsevenwicht, 

waarbij de gepeste relatief machteloos is.”(Jeugd en Vrede, 1996, p.11). 

 

Centraal in deze omschrijving staat het uitoefenen van geweld, lichamelijk en/of geestelijk, door één 

of meerdere personen tegenover één persoon. Er is sprake van een „vaste structuur‟; vaak zijn de 

pesters en de gepesten dezelfden. De rollen blijven hier hetzelfde, het gaat over een herhaaldelijk, 

systematisch en langdurig iets. De pesterijen gebeuren berekend, met het doel bewust te kwetsen. Elke 
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situatie gaat over een verstoord machtsevenwicht, waarbij de gepeste relatief machteloos is. Het 

gevolg van pesterijen is dat wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen, de gevolgen (lichamelijk en/of 

psychisch) pijnlijk en ingewikkeld zijn en lang aanslepen. Daarnaast is het niet makkelijk om tot 

betere relaties te komen, het herstel verloopt moeizaam. Vaak is er sprake van een groot isolement en 

eenzaamheid bij het gekwetste kind; aan zijn basisbehoefte om bij de groep te horen wordt niet 

voldaan. Ook de groep krijgt klappen: zij lijdt onder een dreigend en onveilig klimaat; iedereen is 

angstig en er gebeurt nog weinig open en spontaan. 

Een bedenking bij de omschrijving van Jeugd en Vrede is het feit dat er wordt gesproken van één 

gepeste. Is dit altijd zo? Is er in elke situatie sprake van één gepeste leerling of kan er ook sprake zijn 

van meerdere jongeren die gepest worden door één of meerdere personen? 

 

In „De eerste lijn: pesten‟ (redactie van Klasse, 2008) wordt pesten op een gelijkaardige manier 

bekeken. Bij pesten is de dader steeds sterker dan het slachtoffer. Het is steeds dezelfde leerling die 

wint en dezelfde leerling die meermaals verliest. De verliezer voelt zich eenzaam, verdrietig, onzeker 

en onveilig.  

 

De omschrijving van Stevens en Van Oost (1994) biedt een ruimere omschrijving van pesten aan. 

Deze omschrijving is bovendien gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (Onderzoek bij Vlaamse 

leerlingen tussen 10 en 14 jaar, 1994), wat in het voordeel van deze formulering pleit. Samengevat 

bleek uit het onderzoek van Stevens & Van Oost (1994, p. 1) dat: 

 “pesten vooral voorkomt op de speelplaats. Pesten komt in geringere mate voor in de klas en 

op weg van en naar school; 

 gepest worden vrij duurzaam is, zoals blijkt uit de herhaling van het ene schooljaar naar het 

volgende; 

 pesten vooral een zaak is van klasgenoten. Daarnaast zijn ook leerlingen uit hogere klassen 

betrokken; 

 pesten een groepsaangelegenheid is. Meerdere kinderen in een klas zijn bij pesten en gepest 

worden betrokken; 

 kinderen goed weten dat er gepest wordt. Een ruim aantal onder hen vinden het pesten 

vervelend, menen te moeten tussenkomen, maar doen het niet; 

 ouders relatief weinig door hun kind op de hoogte worden gesteld van het gepest worden. 

Leerkrachten worden nog minder geïnformeerd.” 

 

Op basis van hun onderzoek besluiten Stevens en Van Oost (1994) dat pesten een zaak van meerdere 

kinderen is. Zij maken een onderscheid tussen groepjes jongeren die actief betrokken zijn bij het 

pesten, passieve getuigen en één of meer gepeste kinderen.  In de volgende paragraaf ga ik dieper in 

op de verschillende betrokkenen. Verder sluiten zij aan bij de vermelde omschrijving van pesten 

volgens Jeugd en Vrede.  

1.1.3 Plagen en pesten, een vergelijking 

Zoals uit bovenstaande omschrijvingen blijkt, is het definiëren van pesten niet zo eenvoudig. Wat is 

het uitoefenen van lichamelijk en/of geestelijk geweld? Hoe kunnen we zien dat iemand met opzet de 

ander pijn wil doen? Een tweetal vragen, om aan te geven dat bij elk deel van de omschrijving van 

pesten wel een aantal kritische bedenkingen te plaatsen zijn. Pesten bepalen is immers geen exacte 

wetenschap. Wat is dan het verschil met plagen?  

 

Ten eerste is er bij plagen sprake van een spontaan gebeuren, daar waar pesten met opzet gebeurt. Een 

tweede belangrijk verschilpunt is de positie van leerlingen ten opzichte van elkaar. Bij pesten is er 

sprake van een verstoord machtsevenwicht; de ene partij is steeds sterker dan de andere. Plagen 

daarentegen behoudt het machtsevenwicht tussen personen; niemand moet blijvend het onderspit 

delven. Ook de duur is een verschilpunt: waar plagen sporadisch en onregelmatig voorkomt, gebeurt 

pesten langdurig en herhaaldelijk. Tot slot zijn er de gevolgen; plagen heeft geen blijvende gevolgen, 

terwijl bij pesten de gepeste als het ware machteloos is en zelf geen oplossing weet. Pesten heeft zowel 
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voor pesters, gepeste leerlingen én omstaanders (zie paragraaf 1.2 voor uitleg van deze begrippen) 

langdurige en zelfs blijvende gevolgen. 

 

Uit bovenstaande vergelijking blijken enkele verschilpunten tussen beide termen. Toch liggen ze in het 

verlengde van elkaar én kan plagen uitmonden in pesten. Er is geen duidelijke lijn te trekken tussen 

waar plagen stopt en pesten start. Om deze reden is het belangrijk om alert te zijn voor pesten, maar 

ook reeds voor plagen.  

1.2 ENKELE VOOROORDELEN OVER PESTEN ONTKRACHT 

Wanneer je vele verhalen over pesten naast elkaar legt, duikt er vaak één woord op: onbegrip. Vele 

betrokkenen bij pestsituaties getuigen dat er sprake is van onbegrip in deze situaties (Jeugd & Vrede, 

1996). Vaak gaat onbegrip gepaard met zogenaamde simpele verklaringen of oplossingen voor het 

pestprobleem. Er doen dan ook heel wat fabels de ronde over pesten. Regelmatig worden ze gebruikt 

als excuus om niet in te grijpen in dergelijke situaties. Dit is jammer, want wie zich laat leiden door 

dergelijke vooroordelen, ziet immers niet wat er echt aan de hand is. Men heeft vaak al een oordeel 

klaar, nog voordat men écht gekeken of geluisterd heeft. Nadien is men soms te fier om de gemaakte 

fout bij te sturen.  

In deze paragraaf geef ik enkele veel gehoorde vooroordelen weer, waarvan in de praktijk gebruik 

wordt gemaakt om niet in te grijpen bij pesten. Hiervoor baseer ik me op Jeugd & Vrede (1996). Bij 

elk vooroordeel geef ik enkele argumenten weer om de uitspraak te ontkrachten. 

 

 „Pesterijen zijn onvermijdelijk, ze horen nu eenmaal bij het leven!‟ 

Agressie en geweld zijn inderdaad zo oud als de mensheid. Dat is echter geen reden om er zich bij 

neer te leggen. Pesten vormt een inbreuk op de basisrechten van elk mens: het recht om in vrijheid te 

leven. Gezien de gevolgen van pesten
5
, is het belangrijk om pesterijen zo snel mogelijk een halt toe te 

roepen. 

 

 „Pesten gaat vanzelf weer over. Men moet er zich niet mee moeien!‟ 

Eens op dreef blijkt het proces moeilijk te stoppen. Pesterijen vertonen de neiging steeds  

brutaler en gemener te worden. Ingrijpen is absoluut noodzakelijk om erger te voorkomen, zeker 

wanneer men rekening houdt met de gevolgen op lange termijn
6
. 

 

 „Wie van zich afbijt wordt niet gepest!‟ 

Daders kiezen meestal een slachtoffer waarvan ze weten dat die zwakker is dan zichzelf (zie definitie 

pesten
7
). Deze slachtoffers weten niet hoe ze best reageren; brutaal zijn of anderen pijn doen ligt hen 

niet. Bovendien staan ze er dikwijls alleen voor en dan redden ze het bijna nooit tegen een groep. 

 

 „Wie gepest wordt, lokt het zelf uit!‟ 

De waarheid achter deze foutieve veronderstelling is dat bepaalde jongeren zoveel signalen van 

onzekerheid uitzenden dat ze makkelijk herkend worden als mogelijk slachtoffer. Hiervoor verwijs ik 

naar de volgende paragraaf, waar ik twee types slachtoffers en de signalen die ze uitzenden bespreek. 

Jongeren die om een of andere reden uit de toon vallen, lopen een veel groter risico om gepest te 

worden. Vormt dit weinig sociaal gedrag een reden om iemand te pesten? Binnen het pedagogisch 

project van een school kan daar geen sprake van zijn. 

 

 „Alle kinderen met ros haar en een bril worden gepest!‟ 

Het is een feit dat uiterlijke kenmerken of gedragingen een reden kunnen zijn om iemand te testen of 

op de proef te stellen. Toch blijven ze eerder een aanleiding, een lokroep dan de feitelijke reden. Een 

gezonde weerbaarheid overwint uiterlijke kenmerken. 

 

                                                      
5
 Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk.  

6
 Zie paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk. 

7
 Deze definitie is terug te vinden in paragraaf 1.1 van dit hoofdstuk. 
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 „Bij ons wordt niet gepest!‟ 

In deze tijd van harde concurrentie tussen scholen, wordt de indruk gewekt dat pesterijen enkel 

voorkomen in „slechte‟ scholen. Pesterijen duiken op in alle scholen, netten, onderwijsniveaus. Zolang 

de directie er geen oog voor heeft, is er geen vuiltje aan de lucht. Scholen die echter werk hebben 

gemaakt van een pestbeleidsplan geven toe dat ook zij geconfronteerd worden met pesten, maar dat ze 

kiezen voor een duidelijke en gerichte aanpak. Deze scholen zijn met andere woorden niet blind voor 

de realiteit. 

 

 „Pestkoppen zijn vooral diegenen die niet meekunnen!‟ 

Uit wetenschappelijk onderzoek (Stevens & Van Oost, 1994) blijkt dat er geen significante verschillen 

bestaan tussen daders en slachtoffers wat betreft verstandelijke begaafdheid. Het is m.a.w. een foute 

veronderstelling dat jongeren gaan pesten uit jaloezie of uit frustratie omdat ze minder goed 

meekunnen. Wel lijkt het er op dat de daders nogal eens deel uit maken van de groep van minder 

volgzame leerlingen die graag gaan dwars liggen, de regels in vraag stellen en andere doelstellingen 

nastreven. Ze krijgen meer kritiek en straf te slikken omdat ze zich sterker afzetten tegen de 

verwachtingen van hun omgeving. 

1.3 WIE ZIJN DE BETROKKENEN BIJ PESTSITUATIES? 

In alle literatuur rond pesten is er sprake van meerdere betrokken partijen bij pestsituaties. Stevens en 

Van Oost (1994) benadrukken dat pesten steeds een zaak is van meerdere kinderen. 

 

Klasse (2008), Limits vzw (2003), Stevens en Van Oost (1994), Leefsleutels vzw (2003) en 

www.pesten.net spreken allen van drie mogelijke partijen: pester(s), gepeste en een tussengroep (of 

passieve getuigen). Afhankelijk van de auteur worden andere benamingen gebruikt om deze partijen 

aan te duiden. Bij de beschrijving van de betrokken partijen en de gevolgen voor elke partij, baseer ik 

me telkens op bovenvermelde auteurs.  

 

Ten eerste zijn er de leerlingen die actief betrokken zijn bij het pesten. In deze groepjes kan er een 

centrale figuur of aanvoerder gevonden worden, soms zijn het enkele kinderen die de voortrekkersrol 

op zich nemen. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de voortrekker op hulp kan rekenen van 

anderen. Hiermee bedoelen we kinderen of jongeren die wel degelijk actief betrokken zijn bij het 

pesten, we noemen hen ook wel meelopers of supporters.  

Onder een pester verstaan we dan ook “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 anderen schade ondervinden.” (Leefsleutels vzw, 2003, p. 63). 

 

Een tweede groep zijn de passieve getuigen. Deze kinderen of jongeren zien het pesten wel gebeuren, 

maar komen niet tussen. Deze leerlingen worden ook wel de neutrale groep of middengroep genoemd.  

 

Tot slot zijn er één of meerdere kinderen die gepest worden. Zij zijn het mikpunt van de pesterijen. 

Volgens Leefsleutels vzw verstaan we onder het slachtoffer “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 het schadelijk gedrag te stoppen (Leefsleutels vzw, 2003, p.64).” 

 

Op basis van de bepaling van de drie groepen leerlingen die bij pesten betrokken zijn; wordt er in het 

„Actieplan Onderwijs
8
‟ (2003), een aantal kenmerken geschetst van de betrokken leerlingen bij 

pestsituaties. Ook de andere auteurs vernoemd in deze paragraaf, schrijven aan de betrokkenen enkele 

kenmerken toe. Deze kenmerken mogen echter niet stigmatiserend werken, elke situatie en dus ook 

elke leerling is uniek. Bovendien is het belangrijk om te onthouden dat leerlingen doorheen hun 

schoolloopbaan van rol kunnen wisselen; zo kunnen leerlingen die zelf worden gepest na enige tijd 

pesters worden en omgekeerd.  

                                                      
8
 Actieplan Onderwijs is een beleidsplan rond pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag ontwikkeld door 

Limits vzw.  

http://www.pesten.net/
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In volgende paragrafen worden per betrokken groep leerlingen de belangrijkste persoons- en 

gedragskenmerken weergegeven. Ik kies er voor om deze beschrijving op te nemen binnen het 

projectboek, omdat ik alle betrokkenen binnen een klasgroep wil duiden binnen pestsituaties. 

Daarnaast geef ik met deze paragraaf een antwoord op de onderzoeksvraag „Wat zijn relevante 

gegevens over pesten tussen leerlingen?‟. 

1.3.1 De actief betrokkenen of de pesters 

Hoe kenmerken pesters zich? Een pestkop is heel dikwijls lichamelijk sterker dan zijn slachtoffer.  

Hij doet graag stoer en wil op die manier indruk maken op anderen; een pestkop wil macht hebben 

over zijn slachtoffer. 

Een pestkop kan bij tegenwerking heel agressief gaan reageren en vindt dit ook normaal. Hij 

beschouwt zijn slachtoffer als waardeloos maar heeft wel een heel hoge dunk van zichzelf. Pestkoppen 

zijn vaak niet populair in de groep (www.pesten.net).  

 

Wanneer we kijken naar de kenmerken van „pesters‟, dienen we er rekening mee te houden dat het 

pestgedrag vaak te maken heeft met een dieperliggend probleem. “Het pestgedrag is bijna altijd 

symptoomgedrag” (Limits vzw, 2003, p. 27).  

 

In de eerste plaats imiteren jongeren vaak dat gedrag dat ze thuis hebben gezien. Een thuisomgeving 

waar geweld geduld of zelfs aangemoedigd wordt, zal pestgedrag versterken. Vaak gelden er in deze 

gezinnen weinig tot geen regels.  

Ten tweede pesten jongeren soms zelf omdat ze thuis (of elders) zelf slachtoffer zijn van pesterijen of 

agressie. Ze nemen als het ware gedragspatronen over van voor hen belangrijke anderen.  

Een derde kenmerk is dat pesters zich veelal sterker voordoen dan ze zijn. Door hun pesterijen willen 

ze de aandacht afleiden van hun eigen zwakheid en onzekerheid. Ze krijgen valselijk de indruk dat ze 

iets doen aan hun eigen zwakheden; door hun gedrag bewijzen ze immers dat ze wél iemand zijn en 

macht en invloed hebben. Met andere woorden, anderen dienen met hen rekening te houden!  

Ten vierde kunnen pesterijen een voordeel opleveren op psychologisch vlak (bv. respect krijgen) of op 

praktisch vlak (bv. huiswerk gedaan krijgen). Op deze manier kan de pester aanzien verwerven binnen 

de groep.  

Een vijfde kenmerk is dat leerlingen die pesten als het ware geen empathisch vermogen hebben. 

„Rekening houden met anderen‟ en zich inleven in de situatie van de andere is hen eerder onbekend.  

Tot slot is het belangrijk om te weten dat pesterijen vaak uitgaan van kliekjes met één of een paar 

spilfiguren (aanvoerders). Deze aanvoerders zijn omringd door gelijkgezinden, welke blindelings doen 

wat de spilfiguur vraagt. Zo‟n kliekje kan onderling zeer sterke druk uitoefenen om pestsituaties toch 

door te doen gaan.  

1.3.2 De middengroep of de passieve getuigen 

Aan de middengroep, of de passieve getuigen, zijn ook een aantal mogelijke kenmerken toe te 

schrijven. Deze groep kan bestaan uit een combinatie van leerlingen, die elk om hun eigen redenen, 

tussen de pesters en de gepeste instaan.  

In de eerste plaats kunnen er een aantal leerlingen zijn die als het ware „ondersteunend gedrag‟ stellen 

voor de pesters, om toch zelf maar geen slachtoffer te worden van de pesterijen.  

Daarnaast zijn er een aantal leerlingen die zelf voordeel halen uit het in stand houden van het 

pestprobleem: ze proberen in de gunst te komen van de pesters (opleveren van meer aanzien of 

veiligheid) of ze profiteren mee van de praktische voordelen die de pester haalt.  

Een andere mogelijke middengroep zijn de leerlingen die wel op de hoogte zijn van wat er gebeurt, 

maar er afstand van nemen. Ze weten niet hoe ze met de onveilige situatie moeten omgaan en kiezen 

dan maar om er geen aandacht aan te besteden. Ongewild tolereren ze zo het pestgedrag.  

Een andere middengroep zijn de leerlingen die zo weinig bij het klas- en/of het groepsgebeuren 

betrokken zijn, dat ze van de pesterijen niet op de hoogte zijn.  

Tot slot zijn er soms enkele leerlingen die durven partij te kiezen voor de gepeste leerling(en). Dit 

kiezen voor de gepeste houdt als gevaar in, dat de pester deze beschermingbiedende enkeling als een 
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nieuwe prooi zal zien. Om deze reden is het veiliger voor deze leerlingen om enkele „geestgenoten‟ te 

vinden, die het pestgedrag ook onaanvaardbaar vinden en bereid zijn om elkaar te blijven steunen.  

1.3.3 Leerlingen die gepest worden of de slachtoffers 

Slachtoffers van pestsituaties hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, welke ik in deze 

paragraaf kort beschrijf. Een slachtoffer ziet zichzelf vaak als onaantrekkelijk en waardeloos. Deze 

leerling heeft over het algemeen weinig vrienden. Hij trekt zich terug van de anderen en voelt zich 

vaak angstig en onzeker (www.pesten.net). Slachtoffers kunnen erg gevoelig zijn en gaan huilen of 

zich in zichzelf keren (passieve slachtoffers) als ze worden aangevallen. Andere slachtoffers gaan dan 

weer agressief reageren en soms uit pure onmacht anderen pesten (combattieve slachtoffers). Zij 

worden openlijk agressief en rusteloos en keren zich tegen hun omgeving.  

 

De passieve slachtoffers durven niet op te komen voor zichzelf en nemen geen initiatief. Vaak zijn ze 

geïsoleerd, hebben ze een negatief zelfbeeld en gaan ze geloven dat anderen het recht hebben om hen 

te pesten („ze verdienen het‟). 

Door hun negatief zelfbeeld zenden ze signalen van onzekerheid uit en dit maakt hen een makkelijk 

slachtoffer van pesterijen. Anderen zien dit gedrag vaak ten onrechte als uitlokgedrag en de negatieve 

kijk van slachtoffers op zichzelf neemt toe. Op deze manier komen deze slachtoffers in een vicieuze 

cirkel terecht.  

 

De combattieve slachtoffers daarentegen gaan zich vijandig en aanvallend gedragen, wat dan ook weer 

ten onrechte wordt begrepen als uitlokgedrag. In feite is dit gedrag van de gepeste leerlingen een 

wanhopige poging om zich te verweren tegen de pesterijen. Hij verkrijgt daarmee echter het 

tegenovergestelde resultaat: de hoop om op deze manier respect af te dwingen én dat anderen hem met 

rust laten, wordt niet ingelost. De pesterijen daarentegen nemen nog toe. Hij komt daardoor nog meer 

in een isolement terecht en de omgeving heeft vaak het oordeel klaar dat de gepeste „erom vraagt‟. 

Deze misvattingen bevorderen bovendien het negatieve zelfbeeld van het slachtoffer.  

1.3.4 De gevolgen van pesterijen? 

De gevolgen van pesterijen mogen niet worden geminimaliseerd.  

 

Een kind dat gepest wordt, blijft zijn verdere leven vaak met sociale en emotionele problemen 

kampen. Pesten is hoe dan ook nefast voor zijn welzijn én zelfvertrouwen en daarom is het nodig om 

pesten zo snel mogelijk een halt toe te roepen.  

Deze jongeren hebben bijna steeds af te rekenen met een uitgesproken minderwaardigheidsgevoel. Ze 

schatten zichzelf en hun mogelijkheden bijzonder laag in en gedragen zich zeer onzeker. Daarnaast 

zijn deze leerlingen vaak geïsoleerd geraakt en komen ze in een eenzaamheid terecht, welke hen nog 

verder weg leidt van de anderen. Door hun negatieve ervaringen met anderen, ontwikkelen deze 

jongeren vaak een wantrouwen ten aanzien van andere personen. Ze kampen vaak ook met angsten, 

waardoor ze geen initiatief meer durven nemen.  

Deze jongeren durven bovendien vaak niet meer op te komen voor zichzelf, uit vrees om nog meer 

klappen te moeten incasseren. Ze ontvluchten vaak „moeilijke‟ situaties door het verzinnen van allerlei 

uitvluchten. De spanningen bij deze kinderen stapelen zich vaak op en dit uit zich in vele lichamelijke 

„kwaaltjes‟.  

Al deze gevolgen zorgen er voor dat deze jongeren vaak in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Ze 

kunnen leiden tot depressies en in de ergste gevallen zelfs tot zelfmoordgedachten en zelfmoord. 

 

Een pestkop heeft vaak weinig tot geen echte vrienden. Ze riskeren bovendien om zich vast te werken 

in de „pestrol‟. Eens een pestkop, altijd een pestkop is een vooroordeel waar ze mee af te rekenen 

krijgen. Het is moeilijk voor hen om het tegendeel te bewijzen. Ook zij kunnen in een neerwaartse 

spiraal terechtkomen. Ze missen immers een aantal basisvaardigheden die nodig zijn in de omgang 

met anderen.  
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Ook later komen pestkoppen vaak in de problemen. Mensen die hij/zij rondom zich verzamelt zijn 

immers vaak geen echte vrienden, ze sluiten zich bij hem of haar aan om zo te voorkomen dat ze zelf 

gepest worden. Een pester mist als het ware de vaardigheid om om te gaan met anderen en door zijn 

pestgedrag verbergt hij als het ware zijn gebrek aan zelfvertrouwen. Ook hier zijn de gevolgen te zien 

tot in de volwassenheid. Door het niet inoefenen van bepaalde vaardigheden, zal dit ook zijn invloed 

hebben op zijn beroeps- en sociale leven. Door de band genomen moet de pester leren om rekening te 

houden met sociale grenzen, normen en afspraken, die het respect voor anderen afdwingen (Jeugd en 

Vrede, 1996). Verder zijn er aanwijzingen dat de pestkoppen later ook brokken maken in hun 

werkomgeving en in de maatschappij.  

 

Ook de middengroep kan gevolgen ondervinden van de pesterijen. Ze merken dat er in de groep gepest 

wordt, de groepssfeer is beneden nul en iedereen wordt argwanend tegenover elkaar. Sommige 

kinderen kunnen de spanningen die ontstaan zijn door de verziekte toestand niet aan. Sommigen 

voelen zich ook schuldig aan het ganse gebeuren; omdat ze „moeten meedoen‟ met het pesten of 

omdat ze eigenlijk wel sympathie voelen voor de gepeste. Indien een groep zich opsplitst in kliekjes, 

lopen diegenen die buiten elke kliek vallen bijzonder veel kans om op hun beurt gepest te worden.  

Daarnaast gaan voor alle groepsleden heel wat (groei)kansen verloren. Indien jongeren wennen aan 

deze situatie, dreigen ze gevoelloos te worden ten aanzien van het ongewenste gedrag, met het risico 

op nefaste gevolgen op langere termijn.  

1.4 ENKELE FEITEN OVER PESTEN OP EEN RIJTJE 

In deze paragraaf geef ik een overzicht van enkele belangrijke cijfers uit het onderzoek van Stevens en 

Van Oost (1994) rond pesten. Ik beperk me hier tot de cijfers over het gewoon voltijds secundair 

onderwijs, aangezien deze doelgroep de focus vormt binnen dit project. Door het weergeven van de 

relevante cijfers geef ik een antwoord op de onderzoeksvraag „Wat zijn relevante gegevens over 

pesten tussen leerlingen?‟.  

1.4.1 Voorkomen van pesten 

Uit het algemeen onderzoek bij de groep van 10-16 jarigen blijkt dat in Vlaanderen één op vier 

leerlingen bij pesten of gepest worden betrokken is. Uit de cijfers blijkt dat pesten afneemt met de 

leeftijd (23% geeft aan in het basisonderwijs te worden gepest, tegenover 15.2% in het secundair 

onderwijs). Deze cijfers geven echter weer dat er ook in het secundair onderwijs nog een belangrijke 

groep gepest wordt. 

 

In het secundair onderwijs meldt 12.3% van de jongeren dat zij regelmatig of vaker andere jongeren 

pesten. 3.9% pest minstens éénmaal per week. 15.2% van de jongeren meldt dat zij regelmatig of 

vaker het directe slachtoffer zijn van pesterijen. Bij 6.4% komt dit minstens eenmaal per week voor. 

Bij het indirect pestgedrag (sociale uitsluiting en isolatie door leeftijdsgenoten) zegt 2.6% van de 

leerlingen zich verschillende malen per week tijdens de speeltijd alleen te voelen. Iets minder 

leerlingen (2.2%) voelt zich vaak alleen op school. Uit deze cijfers blijkt ook dat een groep leerlingen 

(4%), zowel betrokken blijkt te zijn in pestsituaties als pester en slachtoffer.  

 

Daarnaast zijn de cijfers over pesten en gepest worden vrij stabiel over de tijd. Leerlingen die in een 

vorig jaar pesten of gepest werden, hebben meer kans om dit het volgende jaar opnieuw te doen of 

opnieuw slachtoffer te zijn.  

 

Het onderzoek geeft ook enkele verschillen weer tussen jongens en meisjes. Deze onderzoeksgegevens 

tonen aan dat meisjes meer dan jongens te maken krijgen met indirecte vormen van pesten
9
, terwijl 

jongens zowel bij direct als bij indirect pesten betrokken zijn. Jongens geven aan meer slachtoffer te 

zijn van pesterijen en/of pesten zelf vaker andere leerlingen. Wanneer we naar indirect pesten kijken, 

ziet het beeld er anders uit. Meisjes geven vaker aan minder vrienden te hebben in de school en 

                                                      
9
 Voor verschillende vormen van indirect pesten, zie paragraaf 1.4.2 binnen dit hoofdstuk.  
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denken meer dat ze dan minder aardig gevonden worden. Meer jongens daarentegen voelen zich vaker 

alleen tijdens de speeltijd.  

 

Wanneer we kijken naar betrokkenen bij pestsituaties, blijkt uit het onderzoek dat pesten een 

fenomeen is waar meerdere leerlingen bij betrokken zijn (zie paragraaf 1.1). Verder blijkt uit het 

onderzoek dat vaak groepjes uit eenzelfde klas betrokken zijn. Ongeveer de helft van het pesten 

gebeurt in eigen klas, de andere helft tussen verschillende klassen. Bovendien geeft het onderzoek aan 

dat bij 75% van de ondervraagde leerlingen één tot vijf leerlingen  in de klas gepest worden.  

Wanneer we kijken in welke klassen de pesters zitten, zien we dat deze in meer dan de helft van de 

gevallen in de eigen klas zitten. Bij ongeveer 15% van de leerlingen gaat het over pesters uit 

parallelklassen en bij 18% gaat het over leerlingen uit hogere klassen.  

1.4.2 Verschillende vormen van pestsituaties? 

Stevens en Van Oost (1994) hebben onderzocht welke pesterijen het meest aan bod komen. Tussen 

haakjes staan telkens de benaderingscijfers op basis van de onderzoeksgegevens, welke zijn 

opgesplitst naar jongens en meisjes.  

 

Een grote groep van pesterijen gaat over verbale pesterijen (+/- 50%). Leerlingen die gepest worden 

krijgen voornamelijk te maken met verbale vormen van pesterijen: schelden, vernederd worden, 

bedreigingen, ... . Deze wapens laten geen bewijzen na en men gaat ervan uit dat wie een grote mond 

opzet, indruk maakt en doorgaans gerespecteerd wordt.  

Een tweede groep van pesterijen zijn deze van fysiek geweld (+/- 21%). Duw- en trekwerk, slaan, 

schoppen en dergelijke zijn voorbeelden van lijfelijk gepest worden. Soms worden er zelfs 

hulpmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld materiaal om mee te slaan), maar ook bijten en haren uitrukken 

zijn lijfelijke pestvormen. Pestsituaties waarbij er spullen verdwijnen of worden stukgemaakt behoren 

ook tot deze groep. In 9% van de gevallen worden er bezittingen vernield of gestolen. 

Een vierde vorm van pesten is het uitsluiten of negeren van iemand (16%). Opvallend is dat deze vorm 

veel meer door meisjes (22%) wordt gebruikt dan door jongens (10.5%).  

Een vijfde vorm is steaming. Steaming betekent dat een groepje van vier à vijf personen geweld 

uitoefent over een individuele persoon. We kunnen dit zien als een vorm van afpersen: de gepeste 

wordt afgedreigd, vernederd of geïntimideerd tot hij of zij toegeeft aan datgene wat de groep eist 

(bijvoorbeeld geld, sigaretten). Uit officiële cijfers van 2005 (proces-verbaal opgemaakt door de 

politie) gaat het over minstens 2 leerlingen per dag (Klasse, Eerste Lijn, 2006). In de realiteit gaat het 

over veel meer slachtoffers, niet iedereen is immers geneigd om hier aangifte van te doen.  

Cyberpesten is de zesde en meest recente vorm van pesterijen. Door de nieuwe media (GSM, MSN, 

internet, email, facebook, ...) waar jongeren vaak onbegrensd over beschikken, kunnen pesters 

binnendringen in het privé-territorium van de gepeste. Met deze media kunnen pesters vaak anoniem 

blijven en van op een afstand hun slachtoffer pesten. Deze anonimiteit zorgt er vaak voor dat de 

beledigingen groter zijn (omwille van de afstand) én de impact groter is op de slachtoffers. De pesters 

kunnen grove beledigingen en dreigementen uiten naar het slachtoffer toe, zelfs tot in zijn/haar 

persoonlijke leven (buiten de schoolpoorten).  

1.4.3 Bepalende factoren bij pestsituaties? 

Uit het onderzoek (Stevens & Van Oost, 1994) blijkt dat de grootte van de klas of school niet sterk 

bepalend is voor de mate van pesten en gepest worden. De gegevens geven echter wel weer dat er iets 

meer pesters en gepeste leerlingen zijn in kleine of middelgrote klassen én in kleine scholen. 

Daarnaast zijn er iets meer leerlingen die zich alleen voelen in grote klassen en op grote scholen. De 

verschillen zijn echter klein.  

 

Opmerkelijk zijn echter de cijfers over de onderwijstypes rond pesten. In de eerste graad secundair 

onderwijs melden jongeren uit de B-richting (eerste leerjaar B en beroepsvoorbereidend jaar) meer te 

pesten en gepest te worden dan jongeren uit de A-richting. Voor indirect pesten worden er geen 

verschillen gevonden tussen de A-richting en de B-richting, wel melden meer jongeren uit de B-
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richting zich alleen te voelen tijdens de speeltijd. In de tweede graad worden er echter geen verschillen 

vastgesteld tussen de verschillende onderwijstypes, noch voor pesten, noch voor direct of indirect 

gepest worden.  

 

Het onderzoek geeft daarnaast de meest voorkomende plaatsen bij pestsituaties weer. Het pesten komt 

het meeste voor op de speelplaats (60.2%). Bij een kleine 10% komt het pesten voor tijdens de les en 

in de klas tijdens pauzes (6.3%). Uit deze gegevens blijkt dat voor het preventief optreden naar pesten 

en het onmiddellijk ingrijpen bij pestsituaties de meeste aandacht naar de speelplaats dient te gaan.  

1.4.4 De houding tegenover pesten en het al dan niet ingrijpen 

Daarnaast peilde het onderzoek ook naar de houding van jongeren tegenover pesten. Een meerderheid 

van hen staat negatief tegenover pesten en meer dan 80% vindt het vervelend om er getuige van te 

zijn. Bovendien geven ongeveer de helft van de jongeren aan pesters niet of moeilijk te kunnen 

uitstaan en ruim één op drie leerlingen doet niet mee wanneer zij een leerling zien gepest worden.  

Het onderzoek leert ook dat leerlingen bereid zijn om voor de gepeste op te komen en tussen te komen 

in pestsituaties wanneer het blijkt dat het om een vriend of een vriendin gaat. Jongeren met weinig 

vrienden kunnen dan ook weinig op hulp van klasgenoten rekenen. Opmerkelijk is ook het gegeven 

dat bijna 40% van de leerlingen aangeven mee te doen met het pesten van een leerling die ze niet 

aardig vinden. 26% van de leerlingen weten niet of ze zouden meedoen.  

 

Het onderzoek geeft bovendien weer hoe en door wie er ingegrepen wordt in pestsituaties. In het 

secundair onderwijs zou er slechts door 16.2% leerkrachten ingegrepen worden bij pestsituaties. Vaker 

of regelmatig proberen leerlingen (39.3%) in te grijpen. Opvallend is wel dat 20.7% van de leerlingen 

niets met de pestsituaties wil te maken hebben. 40% van hen doet niets bij het zien van pestsituaties, 

maar denkt wel dat hij/zij eigenlijk zou moeten helpen. Belangrijk gegeven is dat het ingrijpen bij 

pestsituaties door neutrale leerlingen (passieve getuigen) in belangrijke mate afhankelijk is van hun 

houding tegenover pesten. We zien dat wanneer leerlingen pesten vervelend vinden, ze zelf trachten 

tussenbeide te komen. Daarnaast hangt het ingrijpen door deze groep bij pestsituaties, sterk samen met 

het zien ingrijpen door andere leeftijdsgenoten. Deze samenhang wordt ook teruggevonden voor het 

zien ingrijpen door leerkrachten bij pesten.  

1.4.5 Praten over pestsituaties? 

Praten leerlingen met volwassenen over het feit dat ze gepest worden?  

Bij leerlingen die gepest worden, komen de volgende cijfers uit het onderzoek naar boven. 21.5% van 

de leerlingen in het gewoon secundair onderwijs heeft een leerkracht verteld dat hij/zij gepest wordt. 

46.4% vertelt aan zijn/haar ouders dat hij of zij gepest wordt. Belangrijk gegeven uit het onderzoek is 

dat meer slachtoffers die met hun ouders over het pesten praten, ook met leerkrachten over het pesten 

praten. Daarnaast blijkt ook dat meer slachtoffers die vaker een leerkracht zien tussenbeide komen bij 

pesten, vertellen aan hun ouders of aan hun leerkracht over het gepest worden. Dit geldt echter niet 

voor het zien tussenkomen van medeleerlingen.  

Van de jongeren die zelf aangeven te pesten, geeft 20.4% aan dat ze hierover met hun leerkracht 

hebben gesproken. Slechts 14.4% geven aan dat ze met hun ouders hierover gesproken hebben. 

Belangrijk hierbij is op te merken dat ouders minder goed zijn ingelicht over het pestgedrag van hun 

kind in vergelijking met de leerkrachten.  

1.5 TEKENS AAN DE WAND... 

Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat betrokken leerling het pesten of gepest worden niet steeds 

vertelt aan zijn of haar ouders of leerkrachten. Immers, naar iemand toestappen en zeggen dat je gepest 

wordt of zelf pest, is niet zo evident. Wat zijn de redenen waarom dit een zo moeilijk bespreekbaar 

onderwerp is? 
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1.5.1 Oorzaken bij de jongeren over het niet durven spreken over… 

Bij jongeren kan enerzijds een gevoel van ongemak leven, zonder dat ze echt kunnen zeggen waar het 

over gaat. Anderzijds kan er sprake zijn van één van de vele drempels om naar iemand toe te stappen 

(Limits vzw, 2003, p. 33): 

 

 “jongeren weten niet tot wie ze zich moeten richten; 

 jongeren kunnen vaak niet inschatten welke handelingen of uitspraken accepteerbaar zijn; 

 ze schamen zich voor wat ze meemaken; 

 ze zijn bang om gestraft te worden of slechte punten te krijgen; 

 ze vrezen niet geloofd te worden; 

 ze zijn bang dat ze zelf de schuld krijgen; 

 ze zijn bang dat het nog erger zou worden en vrezen wraakreacties.” 

 

Wanneer men als volwassene door observatie of een gerucht het vermoeden heeft dat er gepest wordt, 

is het belangrijk dat men zijn aandacht verscherpt. Wat zijn de signalen die een jongere geeft, dat 

hij/zij de situatie niet alleen aankan en steun nodig heeft? (Limits vzw, 2003, p. 34): 

 

 “plotse, onverklaarbare gedragsveranderingen, 

 zich terugtrekken, onbereikbaar zijn, 

 snel geïrriteerd raken, veel ruzie maken, 

 angst voor lichamelijk contact, schrikreacties, 

 geen concentratie en interesse meer in de lessen, 

 vage lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn), 

 opmerkelijke daling in schoolprestaties, 

 bedplassen, 

 nachtmerries, slaapgebrek, 

 angst voor bepaalde jongeren, 

 angst voor bepaalde plaatsen, 

 opmerkelijk vaak in de buurt van een leerkracht blijven.” 

1.5.2 Andere oorzaken … een gebrek aan actie 

Naast de betrokken jongeren die niets vertellen, kan het ook gebeuren dat er niets rond het probleem 

wordt gedaan wanneer het toch gemeld wordt (Limits vzw, 2003; Stevens & Van Oost, 1994 & 

www.pesten.net). Dit bevordert natuurlijk de bereidheid niet om bij een volgende pestsituatie dit te 

willen vertellen. 

 

In de eerste plaats kan het zijn dat de school geen actie onderneemt en dit omwille van verschillende 

redenen.  

Ten eerste kunnen directies en leerkrachten de pestproblematiek afwimpelen. Dit kan meerdere 

redenen als oorzaak hebben. Enerzijds kunnen ze de vrees hebben betrokken te worden in een gegeven 

waar ze geen vat op hebben. Hiermee hangt de mogelijke onwetendheid van scholen samen. Ze kiezen 

ervoor om niet in te grijpen, ze weten als het ware niet hoe ze het pesten moeten stoppen en wat ze 

ertegen kunnen doen. 

Anderzijds kunnen scholen de ernst van het probleem niet inzien en beschouwen ze pesten als „een 

deel van het leven‟. Pesten hoort bij opgroeien en ze gaan de zware gevolgen voor de betrokken 

partijen uit de weg.  

Een andere reden is dat scholen al zoveel taken hebben te vervullen, dat ze het niet haalbaar zien om 

rond dit thema aan de slag te gaan binnen de school. Ze zien deze extra taakbelasting niet toepasbaar  

voor hun team. 

Ten vierde hebben scholen de vrees dat ze door te werken rond pesten een vertekend beeld over hun 

school de maatschappij insturen. “Als je daar uitdrukkelijk rond gaat werken, gaan kinderen en 

ouders problemen zien waar er geen zijn. Bovendien stuur je zo een vertekend beeld van de school de 

http://www.pesten.net/
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wereld in.” (Stevens & Van Oost, 1994, p. 5). Het aanzien van de school zou dan kunnen dalen. 

Hierbij aansluitend kan de school angst hebben dat men denkt dat de leerkrachten van de school geen 

orde en tucht kunnen houden over de leerlingen.  

 

Ouders van daders en slachtoffers kunnen zich beschaamd of verveeld voelen om het probleem 

bekend te maken. Wanneer ze door hun zoon of dochter op de hoogte worden gebracht van de 

pestsituatie, blijft deze informatie bij hen. Ouders weten vaak amper tot wie ze zich kunnen wenden. 

Daarom is het geven en krijgen van informatie heel belangrijk. Aangezien ze niet weten wie ze kunnen 

aanspreken en ze zich beschaamd voelen over de feiten, blijven ze liever zwijgen. 

 

De derde reden die er toe bijdraagt dat pesterijen uit het gezichtsveld blijven, heeft opnieuw te maken 

met de jongeren zelf. Als er op dit vlak geen goede afspraken bestaan, houden de meeste slachtoffers 

er het zwijgen toe. In „onveilige‟ omstandigheden praten, wordt door hen ervaren als een verraad aan 

de groep. Dit verklaart waarom ouders, leerkrachten of leerlingenbegeleiders slachtoffers moeilijk aan 

de praat krijgen. Als zij ondanks alles blijven zwijgen, is een dubbele  oplettendheid  noodzakelijk. 

Mogelijke signalen van slachtoffers (naast de boven beschreven signalen van de nood aan hulp) zijn: 

ze lijken niet echt vrienden te hebben, ze worden vaak als laatste gekozen in de groep, ze geven een 

onzekere indruk, ze worden vaak uitgelachen, hun bezittingen worden beschadigd, ze komen niet 

graag naar school. Mogelijke signalen van daders zijn dat ze proberen te overheersen in allerlei 

situaties, vaak tegendraads zijn, geen tegenspraak aanvaarden, heimelijk doen, intimideren, roddelen, 

snel commentaar op anderen hebben, spotten en lachen met anderen.  

1.6 BESLUIT 

In bovenstaande paragrafen heb ik het begrip pesten toegelicht vanuit zeer verschillende invalshoeken; 

de definitie, betrokken partijen, mogelijke gevolgen, feiten en vooroordelen over pesten. Hiermee heb 

ik een antwoord gegeven op de twee eerste onderzoeksvragen
10

 van de centrale variabele pesten op 

school.  

Uit deze informatie onthoud ik dat pesten een fenomeen is dat binnen elke schoolse context voorkomt. 

Een bevinding is dat ik binnen mijn actieprogramma de „passieve getuigen‟ niet uit het oog mag 

verliezen, zij hebben een belangrijke invloed op de pestsituaties. Bovendien kunnen de drie betrokken 

partijen
11

 heel wat negatieve gevolgen (van de pestsituaties) ondervinden in hun toekomst. Momenteel 

focussen we ons binnen de school té sterk op de pester en de gepeste leerlingen. Tot slot neem ik mee 

dat het belangrijk is dat je als school aangeeft dat je iets doét rond pesten. Pesten weglachen of 

negeren geeft een totaal verkeerd signaal. 

 

Op basis van deze informatie, geef ik in volgende paragraaf verschillende methodieken weer om 

pesten aan te pakken weer.  

2 Hoe pesten aanpakken? 

Uit bovenstaande paragrafen is gebleken dat gevolgen van pesterijen niet mogen worden 

geminimaliseerd. Een kind dat gepest wordt, blijft zijn verdere leven vaak met sociale en emotionele 

problemen kampen. Ook pesters en jongeren uit de middengroep kunnen met blijvende gevolgen 

geconfronteerd worden. Om deze redenen is het belangrijk dat pesten onmiddellijk een halt toe 

geroepen wordt.  

 

Binnen deze paragraaf sta ik stil bij verschillende methodieken bij de aanpak van pesten op school. In 

de eerste paragraaf geef ik enkele algemene bevindingen rond de aanpak van pesten binnen de school 

weer. De tweede paragraaf geeft de schoolstrategie weer, zoals Stevens en Van Oost (1994) deze 

hebben uitgewerkt binnen hun onderzoek. In paragraaf  3 zet ik de kernpunten van de „No Blame‟ op 

een rijtje. Paragraaf 4 geeft een overzicht van herstelgericht groepsoverleg, „HERGO‟. Tot slot geef ik 

                                                      
10

 „Wat verstaan we onder pesten?‟ en „Wat zijn relevante gegevens over pesten tussen leerlingen?‟. 
11

 De pester(s), de gepeste leerling(en) en de passieve getuigen.  



Een actieprogramma „pesten op school‟ 32 

in paragraaf 5 de kernpunten vanuit het preventie- en interventieplan van Limits vzw (2003). Met deze 

paragraaf geef ik een antwoord op de onderzoeksvraag „Op welke manieren kunnen we pesten 

aanpakken binnen een school?‟ van de centrale variabele „Aanpak pesten op school‟. In het besluit 

geef ik een aanzet tot antwoord op de onderzoeksvraag „Welke manier van aanpak kies ik binnen dit 

project gezien de leerlingen- en schoolkenmerken?‟.  

2.1 ENKELE ALGEMENE BEVINDINGEN ROND DE AANPAK VAN PESTEN 

Binnen deze paragraaf geef ik enkele algemene bevindingen weer rond pesten op school en het belang 

van een correcte aanpak hierbij. Hiervoor baseer ik me op de toespraak van Dirk Van Damme, 

kabinetschef van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke, die 

op 19 april 2005 een toespraak gaf naar aanleiding van de Plechtige Uitreiking van de „Pesten-dat-kan-

niet!-prijs‟
12

.  

 

In de eerste plaats is het belangrijk om te beseffen dat kinderen en jongeren gemiddeld 15.000 uren 

van hun leven doorbrengen op school. De school speelt een heel belangrijke rol in het opgroeien van 

kinderen en jongeren. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze cruciale rol. Onderwijs en 

onderwijservaringen spelen voor jongeren een cruciale rol bij hun kansen in het latere leven. In hun 

dagelijkse schoolleven ontwikkelen jongeren meer en meer stabiele interacties die ze in hun latere 

leven gebruiken.  

 

Uit vele ervaringen in Vlaanderen en Internationaal, blijkt dat de aanpak van pestgedrag het meeste 

kans op succes heeft, wanneer alle betrokken partijen op dezelfde lijn staan. Directie, leerkrachten en 

ondersteunend personeel, leerlingen en ouders moeten aan één zeel trekken.  

Binnen elke aanpak is het belangrijk dat de betrokken partijen geïnformeerd en gesensibiliseerd 

worden over pesten en signalen die op pesten kunnen wijzen. Op deze manier worden betrokken 

partijen aangemoedigd om signalen te melden.  

Daarnaast is het belangrijk dat de school kordaat ingrijpt tegen pesterijen; er is een duidelijke 

gedragscode, toezicht wordt verhoogd en men komt tussenbeide bij pesterijen. Heldere afspraken met 

betrokkenen volgen uit de kordate aanpak.  

Niet enkel op schoolniveau worden er acties ondernomen, maar ook binnen elke klas afzonderlijk is 

het belangrijk dat het probleem besproken wordt. Op deze manier ervaren leerlingen dat de hele school 

op dezelfde lijn zit en dat de „rangen worden gesloten‟ bij een overtreding van de gemaakte afspraken. 

Leerlingen zien dat volwassenen in de klas en op school ingrijpen tegen pesten en reageren dan ook 

sneller wanneer een medeleerling wordt gepest. En slachtoffers durven hierover ook sneller te praten. 

 

Een belangrijke stap in een goed anti-pestbeleid op school is dat iedereen wéét bij welke 

vertrouwenspersoon hij terecht kan met zijn verhaal. Want wie gepest wordt en ook wie er getuige van 

is, zwijgt vaak uit angst om zelf het slachtoffer te worden.  

 

Ongeacht de concrete gedragscode rond pesten binnen een school blijft preventief werken van het 

grootste belang. Pas als er in scholen een veilig, vertrouwelijk en stimulerend klimaat geschapen 

wordt, kunnen jongeren goed leren en leven. In een positief schoolklimaat, waar leerlingen een goede 

band hebben met de leerkracht, komt er minder antisociaal gedrag voor. Wetenschappelijk onderzoek 

(Stevens & Van Oost, 1994) pleit dan ook in eerste instantie voor preventieve maatregelen: een 

aangenaam schoolklimaat en een leerlinggerichte houding, waarbij de succeservaringen van leerlingen 

worden gestimuleerd.  

Ook regelduidelijkheid is van belang: er worden duidelijke grenzen gesteld, liefst in overleg met de 

leerlingen, en die worden consequent bewaakt. Een anti-pestbeleid staat of valt met de mate waarin het 

gedragen wordt door de verschillende betrokkenen. Pesten is een voortdurende aanslag op de 
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 Deze prijs wordt jaarlijks door het „Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten‟ uitgereikt aan een school die 

door verscheidene acties  het pestgedrag tussen kinderen en jongeren aan de kaak stellen. Meer informatie 

hierover vindt men op www.kieskleurtegenpesten.be.  

http://www.kieskleurtegenpesten.be/
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zwakkere. Bij pesten is het altijd dezelfde die wint en dezelfde die verliest. Pesten is een aanslag op 

gelijke kansen. 

En daarbij aansluitend: toen in 2002 de nieuwe federale wet over „Geweld, pesten en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk‟ eraan kwam, liet het departement Onderwijs een nuttig instrument 

ontwikkelen om pesten op school aan te pakken en te voorkomen: het Beleidsplan ter preventie en 

bestrijding van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op school
13

.  

2.2 EEN ACTIEPROGRAMMA OP SCHOOL 

Binnen deze paragraaf sta ik stil bij het actieprogramma dat door Stevens en Van Oost (1994) is 

opgesteld in de aanpak van pestsituaties binnen een school. Zij hebben zich hiervoor gebaseerd op de 

gegevens uit hun onderzoek. Stevens en Van Oost (1994) stellen binnen hun aanpak een 

meersporenbeleid centraal. Dit beleid is noodzakelijk volgens hen om pestproblemen op school aan te 

pakken. Alvorens de concrete acties van hun actieprogramma voor te stellen, geef ik de achtergrond 

weer van waaruit zij deze opdeling maken en de bijhorende verantwoording hiervoor.  

 

Een onderscheid van waaruit Stevens en Van Oost (1994) vertrekken zijn de doelstellingen op korte en 

op lange termijn. Met doelstellingen op korte termijn wordt het ontwikkelen van een strategie bedoeld, 

die pesten op school onmiddellijk een halt toeroept. Hiervoor kan er worden ingegaan op factoren die 

direct in relatie staan met pesten. Doelen op lange termijn (lange termijn strategie) willen meer 

ingrijpen op de achtergrondfactoren bij pestkoppen en gepeste kinderen, als factoren die bijdragen tot 

de integratie van een strategie tegen pesten in het schoolwerkplan
14

.  

 

Het doel van de korte termijn strategie is om het pesten onmiddellijk een halt toe te roepen. Wanneer 

deze strategie aanslaat, dan is dit te merken aan het verminderen van pesten op de school. Bevorderen 

van empathie, ontwikkelen en opvolgen van een consistente omgevingscontrole, modelleren en 

faciliteren van alternatief gedrag zijn basisprincipes in deze strategie.  

Deze strategie speelt zich af op drie niveaus: de school, de klas en de individuele leerling. Belangrijk 

is dat ouders op elk van deze niveaus betrokken zijn. Binnen deze korte termijn strategie worden 

volgende kernpunten voorzien: informeren en sensibiliseren van leerlingen, leerkrachten, en overig 

schoolpersoneel, evenals ouders. Ten tweede wordt het signaleren van pesten aangemoedigd. Het 

ontwikkelen van maatregelen om gelegenheden tot pesterijen te voorkomen is een derde element. Ten 

vierde dient de regelgeving rond pesten op school expliciet gemaakt te worden; er wordt als het ware 

een gedragscode tegen pesten ontwikkeld en actief verwerkt. Een vijfde element is het inoefenen van 

vaardigheden om pesten onmiddellijk te doen stoppen en de gepeste leerling bij te staan. Voor 

leerkrachten houdt dit het inoefenen van gesprekken in, waarbij onmiddellijk ten aanzien van de 

pestkop wordt ingegrepen en het voeren van korte ondersteuningsgesprekken met kinderen die gepest 

worden. Tot slot is het belangrijk om een procedure voor herstel van onrecht door de pestkoppen te 

ontwikkelen. Wanneer er gepest wordt, wordt er immers schade aangebracht en deze dient hersteld te 

worden.  

Deze strategieën zijn in de eerste plaats een zaak voor de direct betrokkenen: leerlingen, directie, 

leerkrachten, ouders en overig schoolpersoneel. Een goede werkrelatie tussen alle bestaande actoren is 

hier van uiterst belang.  

 

De strategie op langere termijn heeft als bedoeling om voorwaarden te scheppen die het behoud van 

de verandering kunnen garanderen. De omgevingscontrole dient als het ware aangevuld te worden met 

zelfcontrole. De controle die volwassenen uitoefenen wordt aangevuld met mogelijkheden voor de 

leerlingen van het zelf oplossen door leerlingen van onderlinge conflicten en machtsmisbruik. 

Daarnaast heeft de lange termijn strategie ook de bedoeling om in te spelen op de achtergrondfactoren 

bij pestkoppen en kinderen die gepest worden. Wanneer we dit op het niveau van de school bekijken, 
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 Dit beleidsplan wordt in paragraaf 2.5 binnen dit hoofdstuk voorgesteld. 
14

 Een schoolwerkplan is een schooleigen planningsinstrument waarin een school zijn visie en  prioriteiten 

uitwerkt. Het gaat hierbij om de planning van haalbare, zichtbare en evalueerbare initiatieven waaraan het team 

in de eerstkomende periode wenst te werken.  
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betekent dit het ontwikkelen van structuren en maatregelen die de integratie van het actieprogramma 

tegen pesten in het schoolwerkplan en de schoolcultuur bevorderen. Meer concreet kan deze strategie 

de volgende onderdelen bevatten (Stevens en Van Oost, 1994):  

 integreren van de gedragscode tegen pesten in het schoolwerkplan; 

 het continueren van maatregelen om gelegenheden tot pesterijen te voorkomen; 

 ontwikkelen van strategieën op het niveau van de klas, waardoor het niet tolereren van pesten 

deel gaat uitmaken van de werking binnen de klas; 

 ontwikkelen van een strategie om het gedrag van pestkoppen beter te leren begrijpen en zo tot 

indicatiestelling voor interventie te komen; 

 ontwikkelen van een strategie om het gedrag van gepeste kinderen beter te leren begrijpen en zo 

tot een indicatiestelling voor interventie te komen.  

 

Wanneer een strategie van langere termijn wordt uitgewerkt, is een bijzondere rol weggelegd voor het 

CLB
15

. Zij kunnen meehelpen bij het uitwerken van een grondige analyse van het pestgedrag evenals 

het zoeken naar oplossingen. Zeker wanneer er sprake is van overstijgende problemen zowel bij de 

pesters als de pestkoppen, kunnen zij een waardevolle ondersteuning bieden.  

 

Uit paragraaf 1 van dit hoofdstuk blijkt duidelijk dat pesten niet vanzelf ophoudt, het is een stabiel 

probleem. Vaak gaat het over dezelfde leerlingen die pesten en dezelfde leerlingen die gepest worden. 

Pesten bederft bovendien het schoolleven van de gepeste jongeren én van een ganse klasgroep, omdat 

ze lijden onder de negatieve sfeer.  

Een gestructureerde aanpak is dan ook noodzakelijk om dit hardnekkig probleem aan te pakken. 

Wanneer een school kiest voor een systematische aanpak, is de kans op een langdurig effect groter. 

Het actieplan dat Stevens en Van Oost (1994) hebben opgesteld, biedt dan ook heel wat 

aanknopingspunten om op schoolniveau pesten systematisch aan te pakken. Van hieruit werken zij 

concrete acties op klas- en individueel niveau verder uit. 

2.2.1 Aanpak op schoolniveau 

De verschillende aanknopingspunten op schoolniveau houden een drietal doelstellingen in (Stevens en 

Van Oost, 1994). In de eerste plaats is er het informeren en sensibiliseren van alle schoolpersoneel 

over pesten op school en hen te motiveren om een actieve bijdrage te leveren op het vlak van 

signaleren en interveniëren. Een tweede doelstelling heeft betrekking op de ouders. Ook naar hen toe 

is het belangrijk om hen te informeren, te sensibiliseren én te motiveren tot een actieve bijdrage in het 

signaleren van pestsituaties of vermoedens ervan. Een derde doelstelling op schoolniveau is het 

vormgeven aan het schoolbeleid tegen pesten door het installeren en ondersteunen van de nodige 

maatregelen en structuren op schoolniveau.  

 

Om deze doelstellingen te realiseren, stellen Stevens en Van Oost (1994) volgende mogelijke acties 

voor: ontwikkelen van een structuur om de activiteiten op te volgen en desgevallend bij te sturen 

(werkgroep pesten), duidelijke formulering van de keuze rond de aanpak van pesten (de gedragscode 

tegen pesten), betrekken van leerkrachten en overig schoolpersoneel, betrekken van ouders, betrekken 

van leerlingen, continuïteit in het actieprogramma en een duidelijke evaluatie (Stevens & Van Oost, 

1994). In deze paragraaf stel ik deze mogelijke acties kort voor.  

2.2.1.1 Opstarten van een werkgroep 

Belangrijk is dat het actieprogramma door alle betrokkenen wordt gedragen. In dit opzicht is het 

opstarten van een werkgroep, dat het actieprogramma mee vorm geeft, zeer belangrijk. De leden van 

de werkgroep worden de „dragers‟ van het actieprogramma.  

 

Hoe kan zo‟n werkgroep best opgestart worden? Wanneer er reeds consensus bestaat over het project, 

is het doorgaans makkelijker om enkele geïnteresseerden actief te betrekken. Het is bovendien 

belangrijk om het voorstel steeds met de directie te bespreken en hierover instemming en 
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ondersteuning te vragen. Voor het concreet samenstellen van de werkgroep dient goed omschreven te 

worden wat de werkgroep precies inhoudt: de opzet van het project, taken van de werkgroep, bij wie 

informatie over het project kan verkregen worden, waar geïnteresseerden zich kunnen melden en een 

datum waarop een antwoord wordt verwacht, komt hierin aan bod. Wanneer betrokkenen 

geïnformeerd zijn, is het goed na te gaan wie er allemaal bij het project kan betrokken worden. Dit 

kunnen leerkrachten, opvoedend personeel, overig personeel, ouders en/of oudercomité, CLB, 

leerlingenbegeleiders en dergelijke zijn. Wanneer dit alles bepaald is, kan de vraag om deel uit te 

maken van de werkgroep bekend gemaakt worden: schriftelijk, mondeling en op een 

personeelsvergadering. Er is ook steeds de mogelijkheid om de werkgroep pesten te laten aansluiten 

bij een reeds bestaande werkgroep.  

Indien de werkgroep gekend is, dienen een aantal praktische afspraken gemaakt te worden naar 

organisatie toe: wie coördineert de groep, frequentie van samenkomen, verslaggeving, taakverdeling, 

eventueel bijkomende vorming, ...   

 

Het takenpakket van de werkgroep omvat in de eerste plaats het opstellen van een gedragscode voor 

alle leerkrachten en personeel, voor kernleerkrachten (leerkrachten die gesprekken met betrokkenen 

zullen leiden), voor ouders en voor leerlingen. Deze gedragscode omschrijft hoe elke doelgroep kan 

signaleren en interveniëren. Een tweede belangrijke taak is het sensibiliseren van alle doelgroepen.  

2.2.1.2 Gedragscode tegen pesten 

Een andere actie op schoolniveau is het opstellen van een gedragscode. Hieronder verstaan we een 

regelgevend systeem, dat omschrijft wat op school van wie verwacht wordt om pesten systematisch 

aan te pakken of te voorkomen (Stevens en Van Oost, 1994).  

Het is dus belangrijk dat per doelgroep duidelijk omschreven staat wat er van hen verwacht wordt. De 

gedragscode houdt dus een aantal regels in.  

 

In de gedragscode dienen een aantal rubrieken aan bod te komen (Stevens en Van Oost, 1994): 

 een duidelijke omschrijving wat de school verstaat onder pesten, waarin de drie basiskenmerken 

van pesten aan bod komen (Olweus, in Stevens en Van Oost, 1994); 

 er dient expliciet in vermeld te worden dat pesten op school niet getolereerd wordt; 

 een derde luik omvat wat er gebeurd bij pesten; 

 tot slot dient in de gedragscode duidelijk omschreven te staan welke rol de volwassenen 

opnemen; de taken en verantwoordelijkheden worden afgebakend onder de volwassenen en de 

ouders op school. 

 

Om een gedragscode op te stellen, is wel enig denkwerk nodig. Dit wordt gedaan door het bepalen van 

de beginsituatie van de school en het inventariseren van het optreden tegen pesten op de school. 

Mogelijke instrumenten om in de beginsituatie te gebruiken, kunnen geraadpleegd worden in Stevens 

en Van Oost (1994). Op basis hiervan wordt de beginsituatie bepaald en aansluitend acties gekozen.  

2.2.1.3 Betrekken van leerkrachten en overig schoolpersoneel 

Wanneer er een werkgroep aan de slag is rond pesten en er een gedragscode wordt opgesteld, is het 

toch belangrijk dat leerkrachten en schoolpersoneel betrokken worden bij het ganse proces. Ze dienen 

op schoolniveau betrokken te worden bij het bereiken van een consensus over de gedragscode tegen 

pesten, bij het signaleren en bij het onmiddellijk ingrijpen bij pesten. 

 

De gedragscode biedt alle leerkrachten een duidelijke houvast rond het sensibiliseren, informeren en 

interveniëren bij pestsituaties. Het is dan ook belangrijk dat alle leerkachten achter deze gedragscode 

kunnen staan en de afspraken die hierin opgenomen zijn opvolgen. In de gedragscode staat immers 

duidelijk omschreven wat onder pesten wordt verstaan en dat er altijd moet gereageerd worden op 

pestsituaties. Ieders verantwoordelijkheden en de te nemen stappen staan duidelijk vermeld in de 

gedragscode. Ook de procedure bij meldingen van pestsituaties door leerlingen of ouders is hierin 

opgenomen. Bovendien dient er ook duidelijkheid te bestaan dat ook provocerende, gepeste kinderen 

recht op hulp hebben. 
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Een andere mogelijke interventie is het invoeren van kernleerkrachten. Zij staan in voor gesprekken 

met leerlingen over pesten en gepest worden. Waarom is het zo belangrijk dat er kernleerkrachten 

worden ingevoerd? Uit onderzoek blijkt dat er vaak een gebrekkige tot ontbrekende communicatie is 

over pesten. De ontworpen gedragscode is in de eerste plaats een belangrijk signaal dat er gepraat 

wordt over pesten binnen de school. Praten over pesten blijft immers bedreigend zolang ouders of 

kinderen niet de zekerheid hebben dat de school het probleem ernstig neemt. De kernleerkracht vervult 

deze rol: als kernleerkracht staat hij/zij immers garant dat er zeker iemand binnen de school het 

probleem ernstig zal nemen.  

Wanneer de school reeds over een systeem van leerlingenbegeleiders, groene leerkracht, een 

ombudsman/vrouw beschikt, kan er voor gekozen worden dat zij ook de functie van kernleerkrachten 

gaan opnemen; dit dient dan wel duidelijk gecommuniceerd te worden. Daarnaast is het ook belangrijk 

dat de school voor meerdere kernleerkrachten kiest; op deze manier kunnen jongeren kiezen met wie 

ze praten en kan de praktische organisatie (bijvoorbeeld bereikbaarheid) en wederzijdse ondersteuning 

binnen het team gewaarborgd worden. Het is wel belangrijk dat éénzelfde leerkracht éénzelfde leerling 

opvolgt, op deze manier kan continuïteit gewaarborgd worden.  

 

Naast de mogelijke invoering van kernleerkrachten, is het van het uiterste belang dat alle leerkrachten 

en schoolpersoneel gesensibiliseerd worden. Op een bijeenkomst kan er achtergrondinformatie en een 

motivering van het thema gegeven worden. Daarnaast kan via verschillende werkvormen stilgestaan 

worden bij het thema pesten en dit zeer concreet binnen de school en welke gevoelens dit oproept bij 

leerkrachten. Tot slot dient een sensibilisatie van leerkrachten te leiden tot het besluit dat er actie 

tegenover pesten dient ondernomen te worden.  

 

Een laatste mogelijkheid op het niveau van overige leerkrachten en schoolpersoneel is dat zij pesten 

gaan signaleren. De motivationele component naar leerkrachten en overig schoolpersoneel speelt hier 

een doorslaggevende rol. Ook hier dienen op schoolniveau de nodige afspraken gemaakt te worden 

zodat zij weten wat er juist van hen verwacht wordt, wanneer zij pesten vaststellen of hier een melding 

rond krijgen. Doel van deze tweede stap is dat de communicatie over pesten in het algemeen vlotter 

zal verlopen in de toekomst. Verder kunnen er voorbeelden van herstelgesprekken aan bod komen, 

maar het is niet de bedoeling dat alle leerkrachten dit gaan toepassen. Wel dienen alle leerkrachten en 

het schoolpersoneel incidentgesprekken te kunnen voeren. Dit houdt in dat wanneer zij getuige zijn 

van een pestsituatie, zij onmiddellijk op een correcte manier kunnen ingrijpen en de eerste informatie 

verzamelen.  

2.2.1.4 Betrekken van ouders 

Ouders zijn een belangrijke doelgroep binnen het actieprogramma tegen pesten. Ouders krijgen vaak 

eerder dan leerkrachten
16

 het signaal van hun zoon/dochter dat ze gepest worden. Belangrijk is dan 

ook om hen voldoende handvatten (achtergrondinformatie, gesprekstechnieken, ...) aan te bieden hoe 

ze kunnen reageren, eender met welke pestsituatie ze geconfronteerd worden.  

 

Een eerste luik is het informeren van ouders over de opgestelde gedragscode. De school dient dan ook 

duidelijk te maken dat het een strategie heeft tegen pesten en dat ze openstaat voor het signaleren van 

pesten. Een ander belangrijk signaal is dat er van elk pestgedrag verwacht wordt dat dit stopt en 

opgelost raakt. Door ouders deelgenoot te maken van de gedragscode, hebben ze weet van wat de 

school doet bij pestsituaties en is er geen discussie mogelijk.  

 

In een tweede luik worden ouders gesensibiliseerd bij de aanpak van pesten. Hun medewerking is 

immers van groot belang om pestsituaties aan te pakken. Enkel door een nauwgezette samenwerking 

tussen ouders en school kan de communicatie en regelgeving in de school en in het thuismilieu op 

elkaar worden afgestemd. Hierbij aansluitend dien je als school de signalisatiefunctie door ouders van 

pestproblemen te bevorderen. Afhankelijk van de eigenheid van de school kan je kiezen om 

mondeling, schriftelijk of via een ouderavond ouders te bereiken. De school vervult hier een 
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informatieve rol/functie: je gaat ervan uit dat ouders bereid zijn om mee te werken, maar dit is jammer 

genoeg niet steeds het geval. Een goede inschatting vooraf van de bereidheid van ouders is dan ook 

belangrijk.  

 

Ouders kunnen ook zelf interveniëren. Dit zowel door ouders van pestkoppen, alsook door ouders van 

gepeste kinderen. Hier dienen wel goede afspraken rond gemaakt te worden, zodanig dat de aanpak 

van ouders niet verschilt met de aanpak van de school. Dit leidt immers tot beperkte of geen resultaten 

in de aanpak van pesten. 

2.2.1.5 Betrekken van leerlingen 

Leerlingen zijn een belangrijke partner in het actieprogramma, het draait immers allemaal rond hen.  

 

In de eerste plaats dienen zij geïnformeerd te worden over de gedragscode. Zij dienen te weten wat er 

verstaan wordt onder pesten en wat de procedures zijn wanneer er pestsituaties worden vastgesteld. 

Bovendien moeten zij de uitgangspunten van de school kennen: signaleren van pesten gebeurt 

anoniem; waar, hoe en bij wie zij kunnen signaleren én dat ook leerlingen (naast leerkrachten) hun 

verantwoordelijkheden bij pesten dienen op te nemen. Er kunnen met leerlingen heel wat concrete 

afspraken gemaakt worden rond pestsituaties: zowel naar pesters, gepeste leerlingen als medestanders 

toe.  

 

Daarnaast worden leerlingen gesensibiliseerd rond het thema pesten. Dit kan gebeuren door een 

themaweek en/of een themadag. Leerlingen worden ook aangemoedigd om pesten te signaleren. Zij 

zijn immers vaak beter op de hoogte van pestsituaties en het is dan ook aan hen om dit door te geven. 

Belangrijk is dat leerlingen weten hoe ze dit kunnen doen.  

 

Een laatste luik is het interveniëren door leerlingen. Dit kan gebeuren door het bespreken van de 

gedragscode en het inoefenen van vaardigheden. Op deze manier wordt het een thema dat leeft onder 

de leerlingen en waar ze zelf creatief mee aan de slag kunnen. Zo ervaren leerlingen dat regels het 

leven op school aangenamer kunnen maken.  

2.2.1.6 Continuïteit in het actieprogramma 

Het samenstellen van een werkgroep en het opstellen van een gedragscode is één zaak, maar het actief 

houden binnen de school is minstens zo belangrijk. Gezien de hardnekkigheid van pestproblemen is 

het belangrijk dat het thema meermaals onder de aandacht van alle betrokkenen gebracht wordt. Dit 

kan gebeuren binnen één schooljaar en/of over verschillende schooljaren heen.  

2.2.1.7 Evaluatie 

Wanneer het actieprogramma (of een deel ervan) is doorgevoerd in de school, is het belangrijk om te 

evalueren. Het ganse actieprogramma is immers vertrokken vanuit een nood binnen de school, het is 

dan ook noodzakelijk om na te gaan of het actieprogramma een invloed heeft op deze nood.  

De evaluatie omvat twee luiken: enerzijds het nagaan hoe de implementatie van de gekozen acties is 

verlopen en anderzijds het pesten zelf: hoe zit het momenteel met de frequentie en de kenmerken 

ervan?  

 

Voor het evalueren van de ondernomen acties kan er gebruik gemaakt worden van een 

evaluatiematrix, voorgesteld door Stevens en Van Oost (1994). Hier wordt telkens gewerkt volgens de 

verschillende doelgroepen. Vier vragen staan telkens centraal: 

 welk doel wordt/werd per doelgroep nagestreefd: sensibiliseren, signaleren, interveniëren; 

 welke strategie werd daarvoor gekozen; 

 bleek de invoering haalbaar? Problemen en/of sterke punten; 

 levert de gekozen strategie resultaten op? Belemmeringen en/of sterke punten. 

 

Het evalueren van het effect op pesten vullen Stevens en Van Oost (1994) als volgt in. Wat zijn de 

effecten op het niveau van de leerlingen? Zijn er veranderingen te constateren in de frequentie van 
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pesten en in de aansluitende kenmerken ervan? Daarnaast ligt de interesse in de mate waarin we 

veranderingen kunnen constateren. 

2.2.2 Aanpak op klasniveau 

In bovenstaande paragraaf hebben we enkele mogelijke acties op schoolniveau besproken in de aanpak 

van pesten. Binnen deze paragraaf sta ik stil bij mogelijke acties op klasniveau om samen met 

leerlingen concreet te werken rond het thema pesten. Stevens en Van Oost (1994) werken dit uit in een 

minilessenreeks. Hierbij vertrekken ze vanuit drie kernpunten: directe gerichtheid op 

oplossingsstrategieën, actieve werkvormen en communicatie tussen klas en school.  

 

Met de directe gerichtheid op oplossingsstrategieën is het doel een actieplan voor de klas op te stellen. 

Leerlingen worden aangesproken op hun betrokkenheid bij het thema, en op deze manier ook op hun 

behoefte aan oplossingen. Het is ook belangrijk dat leerlingen een aantal zaken weten rond pesten, 

maar dit kan beter niet in een lang informatief gesprek worden weergegeven, leerlingen haken dan snel 

af. Tijdens discussies in de klas naar aanleiding van de lessenreeks, kunnen weetjes rond pesten 

worden meegegeven en gaandeweg gaan leerlingen steunen op hun verworven voorkennis.  

Een tweede belangrijk kernpunt zijn de actieve werkvormen. Actieve methodes staan meer garant voor 

gedragsverandering bij leerlingen dan het louter horen van informatie en regels. Door het oefenen en 

uitproberen van het bedoelde gedrag, kan het gedrag wijzigen en zien leerlingen dat actief ingrijpen 

mogelijk wordt. Gesprekken met leerlingen en rollenspelen zijn hier essentiële werkvormen. Toch zijn 

ze niet zo makkelijk te doen: het vraagt enige ervaring van leerlingen en leerkrachten.  

Het derde kernpunt is het bevorderen van communicatie tussen klas en school: binnen de school is er 

een algemene gedragscode opgesteld, maar elke klas werkt zijn eigen vertaling hiervan uit. Belangrijk 

is dat klassen ideeën onderling kunnen uitwisselen. Bovendien dienen leerlingen te beseffen dat de 

opgestelde gedragscode niet stopt buiten de klasmuren; ook op de speelplaats dienen ze zich te houden 

aan afgesproken regels. Dit is zeker belangrijk, aangezien we weten dat 69% van de pesterijen op de 

speelplaats gebeuren (Stevens en Van Oost, 1994).  

 

De concrete methodieken die Stevens en Van Oost (1994) hebben uitgewerkt bespreek ik hier niet tot 

in detail, dit zou mij te ver brengen.  

2.2.3 Aanpak op individueel niveau 

In voorgaande paragrafen is duidelijk omschreven welke acties mogelijk zijn op school- en op 

klasniveau. Toch voorzien Stevens en Van Oost (1994) een individueel niveau, vanuit de overtuiging 

dat individuele gesprekken met de pestkop en de gepeste leerling een belangrijk onderdeel vormen van 

de strategie op korte en op lange termijn. Wat is het doel van deze gesprekken?  

In de eerste plaats wil men door deze gesprekken het pesten onmiddellijk stoppen. Daarnaast wordt er 

ondersteuning geboden aan het gepeste kind. Ten derde worden de afspraken die volgen uit de 

gedragscode voor het „herstel‟ van het pestgedrag nagestreefd. Deze doelen worden op korte termijn 

nagestreefd door middel van individuele gesprekken.  

Op lange termijn beogen deze gesprekken om de waardering voor het regelvolgend gedrag zichtbaar te 

maken en te voorzien in individuele hulpverlening aan pestkoppen en gepeste kinderen.  

Deze individuele gesprekken mogen echter niet worden losgekoppeld van de waarde die de school of 

klas hecht aan veiligheid en een goede sfeer. Enkel gesprekken zullen weinig soelaas bieden, het is een 

en-en relatie met acties op school- en klasniveau.  

 

Stevens en Van Oost (1994) delen de gesprekken op in vier groepen: 

- incidentgesprekken gebeuren op het moment dat een leerling op pesten wordt betrapt 

en het doel ervan is het pesten onmiddellijk te doen stoppen. Zij kunnen dus door 

iedereen die met leerlingen te maken heeft gehanteerd worden; 

- herstelgesprekken richten zich tot de pestkoppen en worden gevoerd door een 

kernleerkracht met als doel om een specifieke situatie door te praten; 
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- ondersteunende gesprekken tot die jongeren die gepest worden. Deze gesprekken 

hebben dezelfde inhoud als herstelgesprekken; 

- begeleidende gesprekken hebben als doel om een leerling met sociaal onaangepast 

gedrag te helpen. Dit kan zowel om agressief als non-assertief gedrag gaan. Dergelijke 

aanpak vraagt de nodige tijd en deskundigheid. Niet elke kernleerkracht voelt zich 

hier altijd even goed bij. Ondersteuning van derden kan dan ook nodig zijn.  

 

Binnen dit projectboek beperk ik me tot deze korte beschrijving van de gesprekken. Voor een 

uitvoerige toelichting rond het doel en het verloop van deze gesprekken verwijs ik naar bijlage 4.  

Incidentgesprekken, herstelgesprekken en ondersteunende gesprekken worden gevoerd naar aanleiding 

van een concrete situatie. Wanneer de situatie is verholpen of het herstel is uitgevoerd, eindigen ook 

deze gesprekken. Begeleidende gesprekken gaan over een ruimere tijdspanne; ze hebben een meer 

therapeutisch karakter. Voor het voeren van deze gesprekken kunnen enkele technieken zeer nuttig 

zijn. De technieken die een leerkracht kan hanteren, licht ik toe in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.  

 

Volgens Stevens & Van Oost (1994) spelen kernleerkrachten een cruciale rol binnen de aanpak op 

individueel niveau.  

In deze paragraaf sta ik achtereenvolgens stil bij noodzakelijke afspraken door kernleerkrachten en bij 

mogelijke gesprekstechnieken en tot slot worden de verschillende soorten gesprekken voorgesteld. Zij 

voeren gesprekken met individuele leerlingen over het pesten en alle collega‟s zijn hiervan op de 

hoogte. Een verdere uitdieping van hun taken brengt me te ver van mijn centrale vraagstelling binnen 

dit projectboek.  

2.3 EEN ANDERE AANPAK: NO BLAME 

In bovenstaande paragraaf is het kader van Stevens en Van Oost (1994) geschetst, waarin een heleboel 

handvaten zitten voor de aanpak van pestproblemen op school. Ze hebben hierbij drie niveau‟s 

onderscheiden: school-, klas- en een individueel niveau. Op elk van deze niveaus kunnen er acties 

ondernomen worden die op korte en op lange termijn pestproblemen willen aanpakken.  

Leefsleutels vzw (2003) heeft een aanpak op het individuele niveau uitgewerkt, welke kan kaderen 

binnen een algemene aanpak op schoolniveau, de „No Blame-aanpak‟. Binnen deze paragraaf stel ik 

kort de No Blame methode voor met de belangrijkste kernpunten. Hiervoor baseer ik me op 

Leefsleutels vzw (2003).  

In paragraaf 2.3.1 geef ik toelichting bij de uitgangspunten van de No Blame methode, omdat deze aan 

de basis liggen van het al dan niet slagen van de methodiek. Paragraaf 2.3.2 geeft kort de methodiek 

op zich weer. In paragraaf 2.3.3 beschrijf ik de werkingsmechanismen achter deze methodiek. Tot slot 

geeft paragraaf 2.3.4 enkele kritische bemerkingen ten aanzien van de methodiek weer, met kritische 

bemerkingen van de auteurs van Leefsleutels vzw (2003). 

2.3.1 Enkele uitgangspunten van de methode 

In de eerste plaats wordt er binnen deze methodiek van uitgegaan dat pesten een normaal fenomeen is 

tussen jongeren. Het heeft geen zin om het als abnormaal te bestempelen, want uit onderzoek blijkt dat 

heel wat jongeren hier mee te maken krijgen
17

. Pesten hoort bij het leven en ook onze natuurlijke 

manier van reageren wanneer we getuige zijn van pestsituaties kunnen we niet ontkennen. Vaak 

voelen we woede, onmacht of willen we het slachtoffer helpen of recht laten zegevieren. Wanneer we 

als volwassene vanuit zo‟n machtspositie ingrijpen, bereiken we wel iets op korte termijn, maar op 

lange termijn is er weinig effect zichtbaar. Om deze reden is het uitgangspunt van de No Blame- 

aanpak dat het accent steeds moet liggen op gedragsverandering van de pesters en de meelopers of 

toeschouwers. Juist door het betrekken van de peergroup bij het hele gebeuren, is het mogelijk om op 

een empathische reactie van de groepsleden te rekenen en deze te verhogen. Dit heeft dan weer effect 

op de pester, die niet langer de instemming van de groep heeft voor zijn pestgedrag. 
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Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de aanpak een aanpak is voor de ganse school. Wanneer men 

wil overschakelen naar een niet-bestraffende methode voor de aanpak van pesten, is het noodzakelijk 

dat er gestreefd wordt naar een attitudewijziging. De invoering van niet-bestraffende methodes dient 

gedragen te zijn door de ganse school. Het is dan ook zo dat gekende strategieën (vaak sanctionerende 

strategieën) worden uitgedaagd en dat dit op heel wat weerstand kan rekenen bij leerkrachten, 

leerlingen en ouders. Er wordt immers niet zomaar meer gestraft, er wordt een gesprek aangegaan. 

Betrokkenen kunnen dit als onrechtvaardig aanvoelen ten aanzien van het slachtoffer voor wie men 

sympathie is gaan voelen en soms zint men zelfs op wraak naar de pester toe. Toch is het belangrijk 

om te focussen op die strategie waarmee het beste resultaat voor de gepeste bereikt wordt. 

 

Ten derde durven we allen in de „dit is erger‟-valkuil trappen. Wanneer men getuige is van een 

situatie, heeft men snel de neiging om ze te beoordelen: is het erg ja of neen? Bij het beoordelen laat 

men zich leiden door de eigen visie, het eigen gevoel. Toch is dit niet het correcte uitgangspunt. Beter 

is om de volgende stelling te volgen voor het creëren van een veilige school: “De ernst van pesten kan 

alleen worden gemeten aan het effect op het slachtoffer.” (Besag, zoals geciteerd in Leefsleutels, 

2003, p. 67). 

Het grote uitgangspunt is dat we steeds moeten kijken naar het slachtoffer en welk effect de gestelde 

daden op hem of haar hebben. Men kan immers niet beoordelen of fysieke schade aan het slachtoffer 

erger is dan psychologische pesterijen, ondanks dat we dit vaak zo beoordelen. Er moet gereageerd 

worden op de pijn van het slachtoffer, ongeacht de eigen visie op hoe de pijn werd veroorzaakt en of 

de pijn wel verantwoord is.  

 

Een vierde uitgangspunt is dat van het gevaar van etikettering. Het is beter om de termen pester, 

slachtoffer niet te gebruiken in de omgang met de jongeren. Het zelfbeeld van een jongere kan 

hierdoor worden aangetast en ook naar de ouders toe vergemakkelijken deze benamingen de 

samenwerking niet. 

 

Een vijfde foutieve aanpak volgens de No Blame methode is om de pestsituatie ten gronde te willen 

analyseren. Wanneer men tracht alle feiten zo objectief mogelijk te verzamelen, dreigt men vast te 

lopen in een veelheid van verhalen van verschillende betrokkenen, die elkaar lijken tegen te spreken. 

Wie spreekt dan de waarheid? Bovendien wordt hiermee het doel van de interventie uit het oog 

verloren: de pijn van het slachtoffer te verminderen. Hierbij aansluitend is het ook niet nuttig om op 

zoek te gaan naar een antwoord op de „Waarom-vraag‟. Waarom gedraag jij je zo? Zelf zouden we 

deze vraag niet steeds kunnen beantwoorden, veronderstellen we dan dat jongeren dit wel kunnen in 

vaak delicate situaties? Welk antwoord verwachten we op deze vraag en gaat dit antwoord ons verder 

helpen in onze aanpak? 

 

Het slachtoffer willen veranderen is een zesde mogelijke foutieve aanpak. Slachtoffers krijgen vaak te 

horen dat het aan hen ligt en dat zij dingen moeten veranderen. Wanneer ze dit echter proberen, maakt 

dit de situatie vaak alleen maar erger. Gepeste jongeren denken dan vaak dat hun eigen schuld is, wat 

weer een negatieve invloed heeft op hun zelfbeeld. Daarom dienen wij als volwassene ook steeds het 

signaal te geven dat het niet hun schuld is en deze boodschap moeten we duidelijk brengen. 

 

Straffen is een veelgebruikt hulpmiddel in de aanpak van pesten. Maar is ze ook effectief? Wanneer dit 

het geval zou zijn, dan zouden leerlingen die pesten en hiervoor een straf krijgen, hun ongewenst 

gedrag stoppen. Dit gebeurt echter niet. Daarnaast mogen we er niet aan voorbijgaan dat sociaal 

gedrag aangeleerd wordt en hier een gans leerproces mee gemoeid is. Met één straf kunnen we dit 

leerproces niet teniet doen. Pesten is immers een vorm van antisociaal gedrag door jongeren met 

onvoldoende of ongepaste sociale vaardigheden. Het is dan ook van belang dat we op zo‟n manier 

reageren dat we ze helpen om beter gedrag te leren. Een ander argument is dat door het straffen van de 

pester, het leven van het slachtoffer er niet noodzakelijk beter zal uitzien. Vaak wil de pester wraak 

nemen voor de straf die hij/zij dient te ondergaan door het slachtoffer.  

 

Een andere valkuil is dat wij als volwassenen zelf macht gaan gebruiken om de pester af te stoppen. 

Vaak gebruikt een pester macht ten aanzien van zijn slachtoffer en voelt de gepeste zich hulpeloos. 
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Wanneer wij hem met macht afstoppen, kan een pester nog meer het gevoel krijgen dat hij machtig is 

en een slachtoffer dat hij machtiger moet worden, wat op zich al kan leiden tot een gevoel van 

machteloosheid.  

 

Bovendien is het belangrijk om de groep van meelopers of toehoorders niet uit het oog te verliezen. 

Vaak blijven zij buiten schot in de aanpak van pestsituaties, terwijl ze volgens de No Blame 

methodiek net heel belangrijk zijn in een interventie. Leeftijdsgenoten zijn op de hoogte van wat er 

gebeurt, ook al zijn ze niet actief betrokken. Toch zijn ze „medeplichtig‟ door het niet ingrijpen. Het is 

dan ook nodig om hen bewust te maken van de rol die ze kunnen vervullen als getuige en hen te laten 

oefenen en ontdekken hoe ze op een veilige manier tussenbeide kunnen komen.  

 

Uit al het bovenstaande blijkt duidelijk dat de No Blame-aanpak een specifieke methodiek is, met 

enkele specifieke uitgangspunten. In het beleid moeten noodzakelijk twee kernelementen geïntegreerd 

worden om er zeker van te zijn dat pesten wordt verminderd. Ten eerste is er de schoolcultuur waaruit 

duidelijk moet blijken dat pesten door iedereen als verkeerd wordt beschouwd. Wanneer er toch 

sprake is van een pestsituatie dient er ten tweede hulp geboden te worden aan pesters en slachtoffers. 

Pesten wordt immers gezien als een groepsgebeuren, waardoor de groepsidentiteit bepaald wordt en 

waar overheersing en status wordt verkregen ten koste van de ander. Enkel dan kan alleen door de 

ontwikkeling van hogere waarden zoals empathie, begrip en onbaatzuchtigheid de pester geneigd zijn 

om zijn/haar gedrag op te geven en anders te gaan functioneren in de sociale setting. 

2.3.2 De No Blame methodiek  

De No Blame-aanpak start vanuit het vaststellen of melden van de pestsituatie. Het is een zeven-

stappenprocedure die een leerkracht of een begeleider
18

 kan toepassen. Elke stap is een belangrijk 

onderdeel van het geheel, wordt zorgvuldig gepland en dient dan ook als dusdanig gezien te worden. 

Afwijken van deze procedure kan het succes van de methode ondermijnen. Het beschrijven van elke 

stap tot in detail brengt me te ver binnen dit projectboek. Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik naar 

bijlage 5.  

2.3.3 Wat zijn de werkende mechanismen achter deze aanpak? 

Binnen deze aanpak wordt een proces gestart, dat een empathische reactie losweekt bij de pesters en 

de rest van de groep. Vaak gebeurt dit ook, maar soms voelen pesters geen zorg voor hun slachtoffer. 

Als enkele groepsleden de pijn van het slachtoffer echter begrijpen, zorgen zij vaak voor 

ondersteuning. Bovendien is het soms voldoende dat één of twee mensen vriendelijk reageren om het 

gevoel van isolement en pijn van het slachtoffer te verlichten.  

Daarnaast baseert deze methode zich op het gevoel van innerlijke schaamte dat daders kunnen voelen 

en dat aan de basis ligt om hun gedrag te veranderen. Ze worden immers als dader niet zo 

aangesproken (wat tot wraak zou kunnen leiden), maar ze weten wel wie verantwoordelijk is voor de 

geleden pijn. 

Door de tussenkomst wordt bovendien de groepsdynamiek beïnvloed. De macht die een pester eerst 

had wordt doorbroken, aangezien anderen goede intenties hebben en deze uitspreken. Voor de pester 

wordt het zo moeilijk om zijn kwetsend gedrag verder te zetten, gezien het contrast en de 

ondersteuning die de anderen willen bieden. 

Een ander belangrijk element binnen deze aanpak zijn de ik-boodschappen. Aangezien van leerlingen 

wordt gevraagd om in de „ik-term‟ te formuleren welke actie zij willen ondernemen, dragen ze uit dat 

zij de oplossing bezitten en verschuift de locus of control van extern naar intern. Door deze taal is het 

veel waarschijnlijker dat ze de genoemde acties ook daadwerkelijk zullen uitvoeren. 

Het probleemoplossende karakter van deze aanpak is een ander belangrijk mechanisme. Door hen 

onmiddellijk mee uit te nodigen na te denken over oplossingen, worden ze actieve betrokkenen en 

ontstaat er een positievere atmosfeer. Wanneer leerlingen dan ook met suggesties komen, kan je 

daarop een positieve commentaar geven en op het einde kan de groep bedankt worden voor hun hulp. 
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 We spreken in het vervolg steeds van een leerkracht. 
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Tot slot is er de opvolging en de evaluatie van de aanpak. Door het starten met een groep, wordt het 

probleem bij veel meer betrokkenen kenbaar. Het probleem wordt nu een probleem van de groep en 

alle groepsleden krijgen individuele verantwoordelijkheid hierin. Op het einde van het proces worden 

alle betrokken apart gesproken. Door deze manier van werken wordt de groep verdeeld in individu‟s, 

elk met hun eigen verantwoordelijkheid. Hun bijdrage kan worden herkend en ze kunnen daar trots op 

zijn. 

 

Een uitgebreide evaluatie is echter nog niet gebeurd van deze methode. Toch wijzen de 

vertegenwoordigers ervan ons op tal van voordelen en verwijzen ze naar de positieve reacties van 

personen die de aanpak reeds hebben uitgeprobeerd. Hiervoor verwijs ik naar het boek „Een schreeuw 

om hulp, De No Blame-aanpak bij pesten‟ (2003). 

2.3.4 Enkele veelgehoorde opmerkingen over de methode 

Wanneer een school wil overschakelen van een bestraffende naar een niet-bestraffende aanpak bij 

pestsituaties, kan dit op heel wat vragen en zelfs weerstand stoten bij betrokkenen. In deze paragraaf 

sta ik stil bij enkele veel gehoorde vragen en een woordje commentaar erbij van Leefsleutels vzw 

(2003).  

 

Een eerste bedenking is dat er geen zichtbare, harde maatregelen worden genomen en wat ouders, 

leerlingen en collega‟s hierover zullen denken. Belangrijk bij deze bedenking is dat de school 

duidelijk communiceert over de maatregelen bij pesten. Wanneer er een goed schriftelijk beleid is over 

pesten op school, loopt de school meestal weinig risico tot afkeuring door de omgeving. 

Ontevredenheid ontstaat veeleer door klachten die worden weggewuifd door betrokken leerkrachten of 

wanneer er gereageerd wordt met een beschuldiging naar de leerling toe. Ouders van slachtoffers 

hebben ook wel wraakgevoelens, maar uiteindelijk zijn zij het er mee eens dat het belangrijkste is dat 

het pesten stopt. 

 

Wat dient er te gebeuren met een gewelddadig incident, is een tweede vraag die meermaals gesteld 

wordt. In zo‟n situatie blijven natuurlijk de gewone sancties van kracht. Dit wil echter niet zeggen dat 

de No Blame-aanpak niet kan toegepast worden. Binnen deze aanpak worden geen specifieke 

incidenten besproken en de pijn van het slachtoffer staat centraal. 

 

Een derde veelgehoorde bedenking, is dat men toch steeds dient te weten wat juist gebeurd is. 

Belangrijk is dat je weet dat er wordt gepest en wie de betrokkenen zijn. „Meer willen weten‟ doet je 

als leerkracht vaak in een welles-nietes discussie belanden, waardoor veel tijd verloren gaat. 

Uiteindelijk vind je toch niet de ware toedracht, omdat elke bijdrage van de betrokkenen gekleurd is.  

Indien er sprake zou zijn van één pester, wat zeer onwaarschijnlijk is, kan er toch geprobeerd worden 

om de No Blame-aanpak te gebruiken. Leefsleutels vzw (2003) merkt hier echter wel op dat in de 

meeste gevallen enkele of een groep leerlingen op de hoogte zijn van wat er gebeurt; zelfs als ze het 

gedrag afkeuren of weigeren mee te doen. Door de methode toch toe te passen, krijgt de groep de kans 

om de situatie recht te zetten. 

 

Wat te doen als er sprake is van ernstige (gedrags)problemen bij de pester? De No Blame-manier is 

een methode om pesten te doen stoppen, maar het is geen middel om het zwaar onaangepast gedrag te 

verbeteren. 

 

Een andere veel gehoorde bedenking is deze rond het „uitlokkend gedrag‟ van slachtoffers, waarom 

kunnen zij niet rechtstreeks geholpen worden. Het is inderdaad zo dat sommige slachtoffers een (zeer) 

beperkt aantal sociale vaardigheden hebben, die maken dat ze makkelijker slachtoffer worden. We 

kunnen en moeten hen inderdaad helpen bij het aanleren van de vaardigheden, maar we mogen hen 

niet verantwoordelijk maken voor het zelf oplossen van het probleem. Wanneer de groep bijeenkomt, 

kan het zijn dat ze voorstellen formuleert naar hoe het slachtoffer zich gedraagt. Dit kan gezegd 

worden, maar enkel vanuit het standpunt dat de groep de persoon in kwestie zal helpen en zolang de 

veranderingen haalbaar zijn. 
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Tot slot is er de betrokkenheid van de ouders waarrond vaak vragen zijn. Wat vertellen we aan hen? 

Vaak zien ze naast de slachtoffers zelf heel hard af en kunnen ze gevoelens van woede, wraak, 

frustratie en dergelijke ervaren. Belangrijk is dat ze deze gevoelens kunnen ventileren. Wanneer dit 

gebeurd is, stemmen ze er vaak mee in om de aanpak toe te passen; ze willen immers in de eerste 

plaats ook dat het pesten stopt. Algemeen gesteld is het belangrijk dat alle ouders op de hoogte zijn 

van het beleid van de school en dit ook begrijpen. Zij dienen ook te weten dat bij incidenten de No 

Blame-aanpak gevolgd zal worden. Niet alle incidenten dienen bovendien aan de ouders te worden 

gemeld, dit gebeurt immers ook niet met andere „problemen‟. De school zal echter wel steeds de 

ouders contacteren wanneer er ernstige vragen zijn over gedrag of welzijn. Daarnaast worden de 

ouders aangemoedigd om zorgen die ze zich maken te bespreken op school en dit met de belofte dat ze 

worden gehoord.  

2.4 HERGO 

2.4.1 Definitie en verduidelijking 

De Hergo-aanpak op school is een methodiek die staat voor herstelgericht groepsoverleg. Deze 

methodiek wordt vaker toegepast bij ernstige incidenten en vraagt ook de nodige kennis en 

vaardigheden om goed te kunnen begeleiden (www.ond.vlaanderen.be, geraadpleegd 28 maart 2009). 

Hergo haalt zijn inspiratie uit de juridische sector. Zoals boven aangegeven, wordt het voornamelijk 

toegepast bij een ernstig incident: dader, slachtoffer, mensen uit hun omgeving en goed voorbereide 

begeleiders komen dan samen. Een uur tot anderhalf uur lang wordt er samen gepraat. Op deze manier 

leert de dader welke impact zijn daden hebben én  heeft hij de kans om het goed te maken. Voor het 

slachtoffer heeft deze aanpak als voordeel dat hij (sneller) compensatie kan krijgen en een eventueel 

trauma beter kan verwerken. Hét doel van deze gesprekken is om de aangerichte schade zoveel 

mogelijk te herstellen. In de Verenigde Staten, Engeland en Nederland wordt het systeem ook 

toegepast in scholen bij geweld, pesten, vandalisme, afpersing... De resultaten zijn hoopgevend. 

 

Hergo is een bemiddelingsvorm waarbij niet alleen de dader(s) en slachtoffer(s) aanwezig zijn, maar 

waarbij zij elk ook hun „achterban‟ mogen meebrengen (personen uit hun sociale netwerk, die hen 

kunnen ondersteunen tijdens het proces). Het gehele proces wordt gestuurd door een 

moderator/bemiddelaar. Tijdens de Hergo-aanpak op school probeert men een oplossing te vinden 

voor wat er is gebeurd, bijvoorbeeld door na te gaan hoe eventuele schade hersteld kan worden, welke 

sanctie de dader moet krijgen enzovoort (www.ond.vlaanderen.be, geraadpleegd 28 maart 2009).    

 

In bijlage 6 is de folder, uitgegeven door het Ministerie van onderwijs, opgenomen. Het Departement 

Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap heeft ervoor gekozen om enkele projecten 

Hergo op school te ondersteunen. Vanuit deze projecten wordt HERGO omschreven als een 

“groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen met hun steunfiguren, op zoek 

gaan naar hoe de schade kan hersteld worden.Een moderator bereidt het overleg voor en coördineert 

de gesprekken.” 

2.4.2 Methodiek 

Binnen deze gesprekken is er voldoende ruimte om te vertellen wat er is gebeurd en welke de 

gevolgen hiervan zijn. Daarnaast kunnen betrokkenen gevoelens en gedachten uiten over de gebeurde 

zaken. Tot slot is er ruimte om vragen te stellen en verwachtingen rond het herstel te bespreken. 

 

Hoe verloopt Hergo in de praktijk? Een eerste stap binnen de gesprekken is dat de moderator nagaat of 

aan alle voorwaarden
19

 is voldaan. Indien een voorwaarde immers ontbreekt of onvoldoende wordt 

gedragen, heeft deze aanpak immers geen zin. De begeleider legt daarna duidelijk de bedoeling en het 

verloop van de gesprekken uit.  

                                                      
19

 Deze worden in paragraaf 2.4.3 binnen dit hoofdstuk verduidelijkt.  
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Wanneer het overleg start, is er ruimte voor alle betrokkenen en hun achterban om hun aandeel binnen 

het incident en de hierdoor uitgelokte gevoelens toe te lichten.  

Vervolgens denken alle deelnemers na over hoe de schade kan hersteld worden. Ze maken hierover 

afspraken en duiden een deelnemer aan die de gemaakte afspraken opvolgt en ziet of deze worden 

voldaan.  

Als er overeenstemming wordt bereikt, is het de taak van de moderator om de afspraken op papier te 

zetten en deze te laten ondertekenen door alle deelnemers aan het herstelplan. Tot slot kunnen alle 

deelnemers met elkaar informeel praten bij een hapje en een drankje.  

 

De voorbereiding en training door een begeleider is van uiterst belang.  Met de voobereiding staat of 

valt het hele gesprek. De voorbereiding kan enkele dagen in beslag nemen. Tijdens het gesprek zelf, 

volg je als begeleider een „stappenplan‟, dat vaak haaks staat op de eigen opleiding en ervaring als 

begeleider. De begeleider mag tijdens het gesprek nooit zelf een input geven, je mag het gesprek enkel 

in goede banen leiden. Bovendien mag je vragen niet parafraseren en moet je ervoor zorgen dat dader 

en slachtoffer elkaar en niet jou aanspreken. Hét belangrijkste als moderator is dat je ten alle tijde 

neutraal kan blijven.  

 

Elke Hergo start met dezelfde zin: „We zijn hier niet om te beslissen of Chloë een goed of slecht 

persoon is, maar we willen uitzoeken op welke manier anderen getroffen zijn door haar gedrag. 

(Klasse voor Leraren, 2005, p. 14).‟ Met deze boodschap krijgt de dader onmiddellijk te horen dat niet 

alle deuren voor hem dicht gaan. Vaak zijn jongeren zich er immers van bewust dat ze fout waren én 

schamen ze zich hiervoor. Deze gevoelens verwacht je vaak niet van een „dader‟, omdat die zich 

achter een bepaalde houding verstopt. Met Hergo wordt getracht om dit masker te doorprikken. De 

dader leert inzien dat zijn daden niet alleen gevolgen hebben voor het slachtoffer, maar ook op 

anderen: gezinsleden, collega's, de school, de buurt. Net het laten inzien aan de dader dat zijn daden 

gevolgen hebben voor heel wat anderen, is een sterk punt van Hergo. De achterban van de twee 

betrokken partijen kan zijn verhaal doen. Voor de slachtoffers heeft deze aanpak als voordeel dat ze 

een nieuw „veiligheidsgevoel‟ ten aanzien van de dader kunnen opbouwen door rechtstreeks met hem 

in confrontatie te gaan en hun vragen aan hem te stellen. Ook het feit dat er aan hen als slachtoffer 

aandacht wordt besteed én de komst van een herstelplan, ervaren ze als positief.  

2.4.3 Werkingsmechanismen 

Wanneer ernstige incidenten zijn voorgevallen op school, gaan directie, leerlingenbegeleiders en 

leerkrachten op zoek naar een gepast antwoord op de situatie. Een veelgenomen stap vanuit de directie 

is een stap in de richting van een tuchtprocedure. Wanneer deze sanctie wordt opgelegd, ondergaat de 

leerling die in de fout ging deze sanctie, zonder zelf enige verantwoordelijkheid op te nemen. Vaak 

heeft men het gevoel dat de sanctie weinig tot geen resultaat oplevert.  

 

Bij Hergo tracht men door een herstelgericht groepsoverleg samen op zoek te gaan naar een geschikte 

oplossing. Alle betrokkenen gaan samen op zoek naar een oplossing, waardoor de verstoorde relatie 

kan hersteld worden. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat diegene die in de fout ging of schade 

berokkende, erkent dat hij/zij in de fout is gegaan. Wanneer een „dader‟ dit ontkent, is er geen ruimte 

om met Hergo aan de slag te gaan.  

 

Wat zijn belangrijke voorwaarden binnen de Hergo-aanpak? Een eerste belangrijke figuur binnen deze 

aanpak is de moderator. Dit is een onpartijdige persoon, die er voor alle partijen is. Daarnaast moeten 

alle partijen er zich bewust van zijn dat ze vrij zijn om deel te nemen en op elk moment kunnen 

beslissen om te stoppen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de gevoerde gesprekken 

vertrouwelijk zijn. Binnen de gesprekken krijg elke partij bovendien de ruimte om zijn verhaal en 

ervaringen te delen met de anderen. Het doel van de gesprekken is telkens om samen te zoeken naar 

een oplossing om de „schade‟ te herstellen.  
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Het is duidelijk dat Hergo binnen verschillende situaties van toepassing kan zijn. Toch zijn er volgens 

Klasse voor Leraren (2005, p. 14) drie essentiële vuistregels om in acht te nemen om al dan niet via de 

Hergo-methodiek aan de slag te gaan:  

 “er vond een afgebakend en ernstig incident plaats dat om herstel vraagt; 

 de dader wil zijn verantwoordelijkheid nemen om aan herstel te werken; 

 alle betrokkenen nemen vrijwillig deel aan het proces.” 

2.5 KERNPUNTEN VANUIT HET PREVENTIE- EN INTERVENTIEPLAN OPGESTELD 

DOOR LIMITS VZW 

Binnen het onderwijs bepaalt de federale wet de bescherming van de personeelsleden op school. In dit 

kader moeten werkgevers zowel preventief als curatief een beleid voeren. De opdracht van de minister 

om een beleidsplan tegen geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag uit te werken voor scholen, 

gaat verder enkel datgene implementeren wat de wet bepaalt. Leerlingen hebben ook nood aan een 

beleidsplan, ook al worden zij in het algemeen door deze wet niet beschermd (Limits vzw, 2003). De 

federale regering keurde op 11 juni 2002 een wet goed die werknemers beschermt tegen geweld, 

pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het preventieplan voor leerlingen is niet los te 

koppelen van het interventieplan geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag ter bescherming van 

leerlingen. Dit preventieplan ten aanzien van leerlingen past in een preventiebeleid, dat zijn basis heeft 

in het pedagogisch project van de school.  

  

Tengevolge van deze bepalingen, heeft Limits vzw, in opdracht van de minister van onderwijs, een 

preventieplan opgesteld ten behoeve van de leerlingen. Om de opdracht van de minister tot een goed 

einde te kunnen brengen en tegelijk de behoefte van scholen aan een praktische en bruikbare 

handleiding te voldoen, heeft Limits vzw ervoor gekozen om vier afzonderlijke bundels op te stellen:  

- een preventieplan ten behoeve van leerlingen om geweld, pesten en ongewenst 

seksueel gedrag te voorkomen 

- een preventieplan ten behoeve van personeelsleden van de school om geweld, pesten 

en ongewenst seksueel gedrag te voorkomen 

- een interventieplan om leerlingen te beschermen tegen geweld, pesten en ongewenst 

seksueel gedrag op school 

- een interventieplan om personeelsleden van de school te beschermen tegen geweld, 

pesten en ongewenst seksueel gedrag op school 

 

De vier bundels zijn gebruiksvriendelijk opgesteld. Binnen de school kan men kiezen om ze los van 

elkaar te gebruiken, afhankelijk van de situatie die zich voordoet. 

 

Binnen deze paragraaf sta ik enkel stil bij de eerste en derde bundel, zoals hierboven weergegeven, 

aangezien de klemtoon binnen dit werk ligt rond de preventie en aanpak van pesten in schoolsituaties.  

In een eerste deel geef ik mogelijke preventieve acties weer, zoals Limits vzw (2003) deze heeft 

beschreven in zijn preventieplan ten behoeve van de leerlingen. Achtereenvolgens bespreek ik het 

samenstellen van een werkgroep; de beginsituatie van de school in kaart brengen; een positief 

schoolklimaat optimaliseren; een gedragscode tegen pesten opstellen; een sensibilisatie rond geweld, 

pesten en ongewenst seksueel gedrag; een vorming van leerkrachten, ouders en leerlingen en tot slot 

de evaluatie.  

Het tweede deel van deze paragraaf geeft de verschillende fases bij een mogelijke interventie weer. 

Het uitgangspunt van Limits vzw (2003) geef ik eerst beknopt weer. Vervolgens beschrijf ik 

verschillende acties binnen het interventieplan: de melding van geweld, pesten en ongewenst seksueel 

gedrag; het ongewenste gedrag stoppen; tussenkomst bij ernstige vormen van grensoverschrijdend 

gedrag; aandachtspunten bij het verloop van een tussenkomst; begeleidende ondersteunende 

gesprekken; de verantwoordelijkheid van de directie en tot slot het evolueren van klachten naar 

actiepunten.  
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2.5.1 Preventieplan ten behoeve van leerlingen 

Het preventieplan voor leerlingen is niet los te koppelen van het interventieplan geweld, zoals in 

bovenstaande paragraaf reeds is duidelijk gemaakt. Een preventieplan dat een school uitwerkt, dient 

goed te passen in het pedagogisch project van de school.  

Limits vzw (2003) vertrekt vanuit het standpunt dat de school als leer- en leefgemeenschap een 

bijzondere taak in het opvoedingsproces van jongeren heeft. Op school dienen kinderen en jongeren 

optimale groeikansen te krijgen, dit is echter enkel en alleen mogelijk als er sprake is van een sfeer 

van waardering en geborgenheid. Het welbevinden van kinderen en jongeren is hierin het centrale 

uitgangspunt. Elke betrokkene bij het schoolgebeuren is medeverantwoordelijk voor dit welbevinden. 

Alle vormen van geweld gaan in tegen dit welbevinden, zo ook pesten. Daarnaast is het algemeen 

geweten dat grensoverschrijdend gedrag zowel op korte als op lange termijn ernstige gevolgen kan 

hebben.  

Binnen een preventiebeleid ten aanzien van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op school, staat het 

streven naar een positief schoolklimaat centraal. Belangrijk hierbij is dat leerlingen worden 

gestimuleerd in hun sociale vaardigheden én dat zij grenzen van anderen leren herkennen en 

respecteren. De school dient hiervoor de nodige structurele maatregelen te nemen. Limits vzw (2003) 

heeft enkele mogelijke stappen uitgewerkt, die afhankelijk van de behoefte van de school genomen 

kunnen worden. In het vervolg van deze paragraaf stel ik de mogelijke stappen kort voor. Voor een 

uitgebreidde beschrijving van elke stap verwijs ik naar bijlage 7. 

 

In een 1
ste

 fase wordt een werkgroep samengesteld. De school kan best zelf de aanzet geven voor een 

preventief beleid. Soms neemt de directie het initiatief, maar ook leerkrachten en ouders kunnen de 

aanzet geven. Vaak komt hun motivatie voort uit een concreet incident. Een werkgroep is echter 

onontbeerlijk, als drijvende kracht achter het project. Door de steun van het schoolbestuur aan de 

werkgroep, drukt een school zijn engagement uit. 

 

Fase 2 heeft als thema om de beginsituatie van de school in kaart te brengen. De werkgroep vertrekt 

best van de vraag hoe leerlingen zich voelen op school en maken een evaluatie vanuit de vragen welke 

acties er lopen op school rond het algemeen welbevinden van leerlingen. Alle betrokkenen dienen op 

de hoogte gebracht te worden van de gegevens over de beginsituatie.  

 

Indien men wil komen tot een succesvolle implementatie van het preventieplan, is het belangrijk te 

vertrekken van een positief schoolklimaat (fase 3). Om te werken aan een positief schoolklimaat, 

kunnen er structurele maatregelen genomen worden én kan men werken aan de bevordering van 

sociale vaardigheden bij jongeren. 

Iedereen binnen de school heeft immers recht op een aangename leer- en werkomgeving. Bovendien 

zullen er in een goed functionerende schoolcontext minder problemen ontstaan.  

 

Binnen fase 4 staat het opstellen van een gedragscode tegen pesten centraal. Limits vzw (2003) 

verstaat onder een gedragscode tegen pesten een regelgevend syteem dat een aantal basiselementen 

bevat. Zij sluiten hiermee aan bij de visie van Stevens & Van Oost (1994)
20

. 

 

Fase 5 volgt hierop, waarin sensibilisatie over geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag aan bod 

komt. In de eerste plaats kunnen leerkrachten, niet-onderwijzend schoolpersoneel en ouders 

geïnformeerd worden én gesensibiliseerd rond het thema. Maar ook leerlingen kunnen gesensibiliseerd 

worden. Voor deze sensibilisatie kunnen zowel acties op school- als op klasniveau ondernomen 

worden.  

 

In fase 6 staat het voorzien van ondersteunende vorming van leerkrachten, ouders, directie en 

leerlingen centraal. Ten eerste kan er training in communicatieve vaardigheden voor begeleiders 

worden voorzien. Deze training kan ook naar ouders toe ingericht worden. Ook vorming voor directies 
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 Zie paragraaf 2.2.1 binnen dit hoofdstuk, de aanpak op schoolniveau.  
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en leerlingen is een mogelijkheid. Tot slot kan er een vorming voorzien worden die zich richt naar het 

opstellen van regels voor sociaal gedrag.  

 

De 7
e
 fase handelt over de evaluatie. Bovenstaande paragrafen geven mogelijke stappen op preventief 

domein weer. Implementatie van één of meerdere van deze stappen vraagt de nodige tijd en energie. 

Belangrijk in dit proces is dat men regelmatig de genomen maatregelen in vraag durft te stellen, dat 

men het proces evalueert én indien nodig bijstuurt.  

2.5.2 Interventieplan ten behoeve van leerlingen 

Limits vzw (2003) heeft binnen dit interventieplan, hetzelfde uitgangspunt als bij het preventieplan. 

Dit is ook logisch, aangezien beide plannen bij elkaar aansluiten. Centraal staat de school als leer- en 

leefgemeenschap, welke een bijzondere taak in het opvoedingsproces van jongeren heeft. Kinderen en 

jongeren moeten op school optimale groeikansen krijgen. Dit kan pas gewaarborgd worden als 

ze opgroeien in een sfeer van waardering en geborgenheid.  

Elk kind en jongere moet gerespecteerd worden naar zijn privacy en lichamelijke integriteit. Ze zijn 

echter vaak nog niet in staat om deze aan te geven, wanneer ze zich bedreigd voelen in hun integriteit 

op lichamelijk of mentaal vlak. Ze kennen hun eigen grenzen nog niet of onvoldoende. Deze eigen 

grenzen en het respecteren ervan, die veranderen naarmate het kind ouder wordt, zijn noodzakelijk 

voor hun groei en ontplooiing tot een zelfbewuste volwassene. Kinderen en jongeren zijn bovendien 

afhankelijk van volwassenen die een zeker gezag over hen uitoefenen.  

Alle betrokkenen bij het schoolleven, zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat kinderen en jongeren 

hun vaardigheden ontwikkelen waardoor ze weerbaar worden.  

 

Achtereenvolgens beschrijf ik binnen dit preventieplan verschillende stappen en aandachtspunten die 

men in acht kan nemen bij confrontatie met geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag bij 

leerlingen onderling. Hiervoor baseer ik me op Limits vzw (2003). De vormgeving hiervan bij 

universiteiten en hogescholen behandel ik hier niet, aangezien dit buiten het kader van dit projectboek 

valt. 

 

In de 1
ste

 stap wordt aandacht besteed aan de melding van geweld, pesten en ongewenst seksueel 

gedrag op zich. Limits vzw (2003) stelt dat bij de melding van geweld, pesten en ongewenst seksueel 

gedrag sprake kan zijn van een hoge drempel om te spreken over grensoverschrijdend gedrag. 

Daarnaast kan men soms wel een vermoeden hebben. Wanneer er een melding gebeurt is het 

belangrijk om zowel ouders als leerlingen op te vangen. Daarnaast geeft Limits vzw (2003) 

verschillende vormen van ongewenst gedrag weer. Al deze factoren uitvoerig bespreken leidt tot op 

zekere hoogte tot herhaling, aangezien ik vele aspecten reeds in paragraaf 1.1 en 1.4 van dit hoofdstuk 

heb besproken. In bijlage 8 is de concretere invulling van deze (en volgende) stap(pen) opgenomen.  

 

Stap 2 heeft als centraal thema om het ongewenste gedrag centraal te stellen. In de voorgaande fase is 

duidelijk geworden dat een leerling ongewenst gedrag ondergaat. Binnen deze fase is het doel om dit 

ongewenst gedrag zo snel mogelijk te doen stoppen. Een vuistregel hierbij is „Hoe sneller er wordt 

gereageerd, hoe beter.‟ Ongewenst gedrag stopt niet vanzelf en gepeste leerlingen zijn niet in staat om 

het zelf op te lossen.  

Limits vzw (2003, p. 6) geeft mogelijke interventiemogelijkheden weer, dewelke “als 

gemeenschappelijk accent hebben dat de gedragingen niet bestraft worden, maar dat er wordt gezocht 

naar een constructieve oplossing.” Achtereenvolgens onderscheidt Limits vzw (2003) het aanspreken 

van de leerling die ongewenst gedrag stelt, een groepsgerichte aanpak, conflictbemiddeling, werken 

met vertrouwensleerlingen en herstelgericht groepsoverleg.  

In bovenstaande paragrafen heb ik beschreven wat de school kan doen met een vermoeden, melding en 

het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij stopt het echter niet. Wanneer een pestsituatie 

is aangepakt, dient de school te voorzien in een follow-up.  
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Stap 3 voorziet in een tussenkomst bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bij het 

voorkomen van ernstig grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen onderling
21

, is het belangrijk om 

een orde- of tuchtmaatregel te overwegen en te nemen.  

Ook het „Herstelgericht groepsoverleg‟ (HERGO) is een mogelijke aanpak binnen dit kader. 

Voornamelijk bij ernstige feiten wordt deze aanpak overwogen. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 2.4 

binnen dit hoofdstuk. 

 

Binnen stap 4 stelt Limits vzw (2003) enkele aandachtspunten bij het verloop van een tussenkomst 

voor. In de eerste plaats dient men zich de vraag te stellen of de ouders op de hoogte dienen gebracht 

te worden. Daarnaast moet men bij tussenkomen van grensoverschrijdend gedrag niet beloven dit 

geheim te houden. Tot slot kan men strafrechterlijke stappen overwegen, als ultiem interventiemiddel. 

 

Stap 5 houdt begeleidende ondersteunende gesprekken in. Zowel naar de gepeste leerling als naar de 

leerling die het pestgedrag stelt, kan extra ondersteunende begeleiding nodig zijn. Deze ondersteuning 

kan gericht zijn op de weerbaarheid van de leerling of op de verwerking van de gevolgen van het 

ongewenste gedrag. 

 

In stap 6 wordt de verantwoordelijkheid van de directie geduid. Nalatigheid kan de directie verweten 

worden doordat ze geen of onvoldoende maatregelen hebben genomen met betrekking tot het 

grensoverschrijdend gedrag of dat ze onvoldoende bescherming hebben geboden.  

 

Stap 7 beschrijft de stap van klachten naar aandachtspunten. Bij het voordoen van pestgedrag, is het 

belangrijk om niet enkel te kijken naar de gevolgen van de situatie voor de direct betrokkenen, maar 

ook naar de school zelf. Op deze manier kan het hele verloop van de aanpak van pesten worden 

geëvalueerd.  

2.5.3 Besluit 

Binnen deze paragraaf heb ik stilgestaan bij de verschillende acties of stappen die Limits vzw (2003) 

voorstelt binnen een preventieve aanpak en een interventieplan voor ongewenst gedrag dat gebeurt 

tussen leerlingen onderling. Beide plannen van aanpak staan niet los van elkaar, maar hebben 

duidelijke raakpunten.  

In volgende paragraaf vergelijk ik kritisch de verschillende methoden die binnen dit hoofdstuk werden 

voorgesteld. 

3 De verschillende methoden van aanpak onderling vergeleken 

Achtereenvolgens heb ik het actieprogramma van Stevens en Van Oost (1994), de No-Blame aanpak, 

HERGO en de kernpunten vanuit het preventie- en interventieplan vanuit Limits vzw (2003) 

besproken. Binnen deze paragraaf vergelijk ik de verschillende methoden van aanpak, om te komen tot 

overeenkomsten en verschilpunten tussen de verschillende methodieken. 

3.1 ALGEMENE OPZET 

Opvallend binnen de vier voorgestelden methodieken is dat Stevens en Van Oost (1994) en Limits 

vzw (2003), een ruim actieplan hebben opgebouwd. De door hen voorgestelde interventies beperken 

zich niet tot één te gebruiken methodiek, maar spreiden zich uit over meerdere niveau‟s binnen het 

schoolse gebeuren. Ze behandelen zowel acties op school-, klas- als individueel leerlingenniveau.  

De voorgestelde methodieken van No-Blame en HERGO daarentegen, zijn een methodiek op zich. 

Deze kunnen worden ingebed in een ruimer plan van aanpak zoals dat bijvoorbeeld door Limits vzw 

(2003) is voorgesteld. Het is zelfs zo dat het gebruik van louter de methodiek niet aan te raden is. Voor 
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 Ernstig grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen onderling, of het niet stoppen van grensoverschrijdend 

gedrag na herhaaldelijke tussenkomsten, of bij een wraakactie van de pester op het slachtoffer. 
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het welslagen van de methodiek is het belangrijk dat deze ingebed is in een ruimere visie, het 

opvoedingsproject binnen de school.  

3.2 THEORETISCHE ACHTERGROND OVER HET FENOMEEN PESTEN 

De basisopvattingen rond pesten zijn voor de voorgestelde methodieken gelijk. Ze gaan er allen van 

uit dat pesten een groepsgebeuren is, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Bovendien vind ik 

overéénstemmingen over de manieren van pesten, de plaatsen waar pesten het frequentst voorkomt en 

mogelijke gevolgen voor de betrokkenen. 

Bovendien erkennen ze allen de noodzaak van een snelle interventie. Hiermee bedoel ik dat de vier 

methodieken het noodzakelijk achten om snel in te grijpen bij het vaststellen van pestsituaties. Indien 

het pesten blijft aanslepen, worden de (negatieve) gevolgen ervan groter voor alle betrokkenen.  

Tot slot ondersteunen alle methodieken de noodzaak van een doelgerichte aanpak van pestsituaties en 

dat deze het beste kan gebeuren door bekwame personen. De concrete invulling ervan bespreek ik 

binnen de volgende paragraaf. 

3.3 FOCUS VAN DE GEBRUIKTE METHODIEKEN EN HUN THEORETISCHE 

ACHTERGROND 

Stevens en Van Oost (1994) gaan uit van een combinatie van interventiemethodieken op school-, klas- 

en individueel niveau. Zij combineren hier zowel strategieën op korte en lange termijn, zonder een 

duidelijk onderscheid te maken tussen beiden. Deze strategieën op korte en lange termijn hebben elk 

hun eigen doel, maar in de praktijk lopen ze door elkaar. Zij focussen binnen hun aanpak dan ook op 

de drie niveau‟s: school-, klas en individueel niveau. Dit doen ze vanuit de overtuiging dat op alle drie 

de niveau‟s actie moet ondernomen worden om een zo positief mogelijk resultaat te boeken.  

Naar de concrete aanpak van pesten toe, geloven Stevens en Van Oost in een aanpak uitgewerkt in een 

gedragscode en het werken met een herstelcontract. Dit houdt in dat bij het vaststellen van pesten er 

een incidentgesprek wordt gevoerd. Naar pestkoppen toe wordt gebruik gemaakt van 

herstelgesprekken om de gedragscode toe te passen en het herstelcontract op te stellen. Gepeste 

leerlingen krijgen ondersteunende gesprekken. Begeleidende gesprekken kunnen toegepast worden bij 

leerlingen met sociaal onaangepast gedrag. Binnen deze soorten gesprekken wordt er indirect rond de 

follow-up gewerkt. 

 

Limits vzw (2003) gaat voor de aanpak van pestsituaties uit van de gedragscode rond pesten die binnen 

een school is opgesteld en de concrete toepassing ervan. Dé methodiek in de aanpak van deze 

pestsituaties geven ze niet weer, ze stellen wel enkele mogelijke interventies voor. Daarnaast leggen ze 

ook de klemtoon op het voorzien van een follow-up bij pestsituaties. 

 

De No-Blame methodiek daarentegen is één specifieke methodiek in de aanpak van pesten en legt 

duidelijk de klemtoon bij de groep als verantwoordelijke. Niet enkel de pester wordt aangesproken bij 

deze aanpak, maar een ganse groep wordt verantwoordelijk gesteld aan de hand van gesprekken voor 

het welzijn van de gepeste leerling. Allen samen dienen ze ervoor te zorgen dat de leerling in kwestie 

zich beter zal voelen. Bij deze methodiek wordt er dus geen gebruik gemaakt van sancties, maar het 

kan (in erge situaties) wel in combinatie ermee voorkomen.  

 

De HERGO-aanpak tenslotte is voornamelijk gericht op ernstige situaties, waarbij men tracht om 

geleden schade aan het slachtoffer te herstellen. Deze aanpak baseert zich op een dialoog tussen beide 

partijen en hun achterban, ze dienen hier allemaal vrijwillig mee in te stemmen. Een belangrijke 

voorwaarde is dat de dader zijn verantwoordelijkheid binnen deze situatie wil opnemen. Bij 

pestsituaties is dit vaak niet het geval, waardoor deze aanpak minder geschikt is.  

Centraal binnen deze aanpak is dat men allen nadenkt hoe de dader de geleden schade kan herstellen. 

Indien men een overeenstemming bereikt, dan wordt dit vastgelegd op papier. De dader wordt 

verantwoordelijk gesteld om de schade op de afgesproken manier te herstellen.  
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3.4 BESLUIT 

In bovenstaande paragrafen heb ik de verschillende methodieken beschreven en vergeleken. Vanuit 

deze vergelijking onthoud ik in de eerste plaats dat een ruimer kader rond de aanpak van pesten 

noodzakelijk is (Stevens & Van Oost, 1994 en Limits vzw, 2003). Een geïntegreerde aanpak creëren 

op zowel school-, klas- en individueel niveau is ideaal, deze heeft het meeste kans op succes. Hoe 

goed gekozen acties ook zijn, als ze niet zijn ingebed in de ruimere organisatie en visie van de school, 

zullen ze weinig effect hebben. Ten tweede neem ik mee dat (ongeacht het gekozen kader binnen het 

actieprogramma), preventief werken, een werkgroep (aansturend team) en een duidelijke gedragscode 

essentieel zijn bij het werken rond het thema pesten binnen een school. Ten derde onthoud ik dat er 

duidelijkheid en consequent handelen nodig is in de aanpak van pesten. Hiermee bedoel ik dat al de 

medewerkers de gedragscode rond pesten dienen te kennen én effectief toe te passen. Naar ouders en 

leerlingen toe is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de visie en de aanpak bij pestsituaties.  

 

Naar de meer concretere methodiek No Blame zie ik zowel kansen als valkuilen bij de toepassing 

ervan. Deze methodiek zie ik als kans om bij de aanpak van pesten in onze school te kunnen 

vertrekken vanuit een niet sanctionerende toepassing. De valkuil hierbij is echter dat er heel wat 

energie zal gestoken worden in de overtuiging van alle betrokkenen van de kansen van deze 

methodiek. Sommigen zijn immers nog van mening dat de pester moet „gestraft‟ worden. Wanneer de 

No Blame methodiek niet onmiddellijk zou aanslaan, vrees ik ervoor dat zij als niet efficiënt wordt 

afgevoerd. Een andere kans is dat er via deze methodiek in één keer gewerkt kan worden aan het 

empathisch vermogen van onze leerlingen én hun sociale vaardigheden.  

 

HERGO lijkt me minder geschikt als aanpak binnen onze school, omdat er „hersteld‟ moet worden. 

Dit herstel is aan een aantal voorwaarden verbonden. Gelukkig gaat het in de eerste plaats in onze 

school nog niet altijd over „ernstige‟ geleden schade. De tweede voorwaarde is dat de dader zich 

verantwoordelijk voelt voor zijn daden. In de huidige pestsituaties is dit vaak niet het geval. Tot slot 

moeten allen partijen vrijwillig aan het overleg deelnemen. Hier bots ik op de moeilijkheid dat gepeste 

jongeren op onze school liever niet worden geconfronteerd met de pester. Bovendien is de 

betrokkenheid vanuit de omgeving van de betrokkene jongeren niet altijd even groot.  HERGO lijkt 

me dan ook weinig zinvol binnen onze schoolcontext.  

4 Besluit 

Binnen dit hoofdstuk heb ik stilgestaan bij het fenomeen pesten en verschillende methodieken naar de 

aanpak ervan. Hierdoor heb ik een antwoord gegeven op enkele onderzoeksvragen van de centrale  

variabelen „Pesten op school‟ en „Aanpak pesten op school‟. Vanuit dit hoofdstuk heb ik voldoende 

informatie over de inhoudelijke invulling van het actieprogramma
22

.  

In het volgende hoofdstuk sta ik stil bij enkele theoretische kaders rond het werken aan 

kwaliteitsverbetering met een team. Daarnaast geef ik enkele aandachtspunten weer bij gebruikte 

methodieken in het actieprogramma.  
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 Het concrete actieprogramma werk ik uit in hoofdstuk 5. 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 51 

H o o f d s t u k  4 :  A a n  d e  s l a g  m e t  e e n  t e a m  i n  h e t  k a d e r  v a n  

k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g  

In voorgaande hoofdstukken heb ik stilgestaan bij de eigenheid van onze school en het theoretisch 

kader rond pesten en een mogelijke aanpak van deze problematiek. Binnen dit hoofdstuk geef ik 

enkele kaders weer, waarop ik me baseer voor het uitwerken en implementeren van een 

verbeterproject rond de thematiek pesten.  

 

In paragraaf 1 geef ik een algemeen kader voor het opstellen van verbeterprojecten weer en het 

omgaan met weerstand bij veranderingen. Paragraaf 2 sluit hierbij aan met een bespreking van enkele 

belangrijke concepten rond teamwerking. Ten eerste geef ik de omschrijving en essentiële kenmerken 

van een team weer. Vervolgens beschrijf ik een model van teamontwikkeling, dat ik toepas op de 

ontwikkeling van een projectgroep. In paragraaf 3 sta ik stil bij enkele „vormtechnische‟ 

basisprincipes van taakgericht werken met een team; vergaderingen, gesprekstechnieken, delegeren en 

besluitvorming komen hierbij aan bod. Paragraaf 4 geeft enkele aandachtspunten weer bij het 

uitwerken van praktijkgericht onderzoek, waarop ik beroep doe binnen het projectmatig werken. In 

paragraaf 5 sta ik stil bij noodzakelijke competenties en vaardigheden die leerkrachten dienen te 

bezitten als „opvoeder‟. Ik bespreek ten eerste de competenties vanuit het besluit van de Vlaamse 

Regering. Vervolgens sta ik stil bij goed klasmanagement. Tot slot geef ik de basishouding en –

vaardigheden weer vanuit een leerlinggerichte houding. Paragraaf 6 geeft de vaardigheden weer, 

waarover een leerkracht het best beschikt om de gekozen methodieken binnen het actieprogramma toe 

te passen. In paragraaf 7 beschrijf ik een kader rond het aanbieden van vorming en training aan 

medewerkers (leerkrachten). 

 

Bij de opbouw van dit hoofdstuk kan de lezer een lijn vaststellen: een uitwerking van grof naar fijn. 

Paragraaf 1 geeft het globale kader van het actieprogramma weer. In paragraaf 2 en 3 geef ik enkele 

belangrijke inzichten bij de invulling van projectmatig werken weer, namelijk teamwerking en het 

taakgericht werken met een team. Paragraaf 4 tenslotte geeft details weer bij de concrete uitwerking 

van het actieprogramma. Hier sta ik stil bij enkele aandachtspunten bij het uitwerken van 

praktijkgericht onderzoek.  

De opbouw binnen dit hoofdstuk link ik naar het beantwoorden van de onderzoeksvragen, zoals 

weergegeven in het eerste hoofdstuk. Paragraaf 1, 2 en 3 vormen een aanzet voor het antwoord op de 

onderzoeksvraag „Welke manier van aanpak kies ik binnen dit project gezien de leerlingen- en 

schoolkenmerken?‟, binnen de centrale variabele „Aanpak pesten op school‟
23

. Paragraaf 4 biedt 

enkele theoretische inzichten aan rond praktijkgericht onderzoek en onderzoeksstrategieën, om een 

antwoord te helpen formuleren op de vraag „Hoe zien we pesten tussen leerlingen op onze school 

terugkomen?‟. Binnen deze paragrafen wordt er duidelijk van het ruimere geheel naar details toe 

gewerkt.  

Paragrafen 5 tot en met 7 ondersteunen het (theoretische) antwoord op de onderzoeksvragen binnen de 

centrale variabele „ondersteuning leerkrachten‟.  

1 Projectmatig werken aan de hand van verbeterprojecten 

In hoofdstuk 5 werk ik een actieprogramma uit voor het werken rond het thema pesten. Voor deze 

uitwerking baseer ik me op de principes van projectmatig werken. Om deze reden geef ik binnen deze  

paragraaf enkele inzichten rond verbeterprojecten weer. 

 

Binnen het systeem van kwaliteitszorg in een organisatie, zijn verschillende activiteiten mogelijk 

(Meyers, 2008). Ik bespreek hier enkel het opzetten van verbeterprojecten en het omgaan met 

weerstand. Hiervoor baseer ik me op Meyers (2008). 
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 Het concrete actieprogramma zelf werk ik in hoofdstuk 5 uit. 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 52 

1.1 OPSTELLEN VAN VERBETERPROJECTEN 

Onder projectmatig werken verstaan we elke reeks van activiteiten en taken die binnen specifieke 

grenzen voltooid moeten worden en een vastgestelde begin- en einddatum hebben. Daarnaast 

kenmerkt projectmatig werken zich door het bepaald raamwerk waarbinnen het moet worden 

uitgevoerd en welke hulpbronnen gebruikt kunnen worden (Meyers, 2008). Om met projectmatig 

werken van start te kunnen gaan, dienen eerst de verbeterpunten bepaald te worden.  

 

Indien de verbeterpunten bepaald zijn, wordt de manier van werken vastgelegd. Hiervoor bestaan 

verschillende mogelijkheden: Deming cyclus, de klassieke projectstructuur, projectmanagement of 

continue verbetering. 

Onder de Deming cyclus of het Deming-wiel verstaan we de voortdurende cyclus van plan-do-check-

(re)act, waarbij het kwaliteitsniveau nooit lager zal komen dan het vooraf bereikte punt.  

De klassieke projectstructuur staat voor een stuurgroep die het project aanstuurt, de projectteams die 

het uitwerken en een deskundige begeleider die het ganse project begeleidt.  

Binnen het klassieke projectmanagement werkt een projectteam met een duidelijke opdracht het 

verbeterproject uit.  

Daarnaast is er ook nog de structuur van continue verbetering. Hierbij wordt projectmanagement 

gecombineerd met het functioneren met kwaliteitscirkels.  

Naast de verschillende elementen in het verbeterproces is het belangrijk om duidelijk af te bakenen 

hoe men bottom-up en top-down kan werken.  

 

Daarnaast heeft projectmatig werken als kenmerk dat er routinematig en improviserend gewerkt wordt 

(Meyers, 2008 & Schuringa, 2007). Het onderwerp is nieuw, maar het resultaat is gepland. De regels 

die worden opgesteld zijn nieuw, maar de aanpak is planmatig. De structuur die hierdoor ontstaat is 

nieuw. 

Binnen projectmatig werken zijn enkele sleutelbegrippen belangrijk. In de eerste plaats faseren. 

Hiermee bedoelt men het duidelijk opsplitsen van een project in verschillende fasen. Volgende fasen 

komen aan bod: keuze, ontwerp, voorbereiding, uitvoering en nazorg. Een volgende sleutelbegrip is 

het nemen van beslissingen, dit gebeurt na elke fase. Tot slot dienen de factoren tijd, geld, kwaliteit, 

organisatie en informatie beheerst te worden.  

 

Binnen projectmatig werken zijn drie basisregels van kracht (Meyers, 2008). Ten eerste is het zeer 

belangrijk dat er eerst wordt gedacht en dan wordt gehandeld. Een tweede basisregel is dat het proces 

van voren naar achteren en terug wordt doorlopen. Tot slot kan men best werken van grof naar fijn. 

Het heeft geen zin om in de eerste fasen over details te discussiëren, eerst worden de grote lijnen 

uitgezet, om daarna details in te vullen.  

 

Wanneer al de bovenstaande kenmerken van projectmatig werken worden gecombineerd, komt men 

tot volgend schematisch overzicht (Meyers, 2008 & Schuringla, 2007). 

 

Fase Stappen  Resultaat 

1. Keuzefase Idee, doel, eisen, resultaat Projectvoorstel 

2. Ontwerpfase Ontwerp, activiteiten, 

structuuranalyse 

Plan van aanpak 

3. Voorbereidingsfase Menskracht, tijd, hulpmiddelen Draaiboek 

4. Uitvoeringsfase Draaiboek uitvoeren, invoeren 

resultaat, nazorg voorbereiden 

Resultaat en nazorgplan 

5. Nazorgfase Nazorgplan uitvoeren Resultaat blijft behouden 
Tabel 2: Overzicht stappen en resultaat projectmatig werken. 

 

Wanneer men planmatig aan de slag wenst te gaan, is het belangrijk om planning en controle in te 

bouwen. Dit houdt in dat er op voorhand bepaald wordt wat er gedaan moet worden, door wie dit 

gebeurt en wanneer het wordt gedaan. Binnen planmatig werken moet er duidelijk gemaakt worden 
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welke weg en naar welk doel er gegaan wordt. Hiervoor kan men hulpmiddelen gebruiken om dit uit te 

werken. Hier dieper op ingaan brengt mij te ver buiten het tijdsbestek van het projectboek. 

1.2 HET OMGAAN MET WEERSTAND  

Zoals in bovenstaande paragraaf beschreven, bestaat projectmatig werken uit enkele op elkaar 

volgende fasen, die volgens een duidelijke planning en fasering doorlopen worden. Na elke fase volgt 

zeer duidelijk een beslissing. Het nemen van beslissingen houdt in dat men kiest voor verandering. 

Verandering stoot onvermijdelijk op weerstand bij betrokkenen. Binnen mijn project verwacht ik ook 

enige weerstand van collega‟s, aangezien er een nieuwe visie rond de aanpak van pesten wordt 

uitgewerkt. Dit vraagt dat sommige collega‟s hun „gewoonten‟ opzij zetten en handelen volgens de 

nieuwe gedragscode. Voor de uitwerking van het thema weerstand in deze paragraaf baseer ik me op 

Meyers (2008). 

1.2.1 Soorten weerstand 

In elke organisatie krijgt men te maken met weerstand tegen verandering, wanneer men 

verbeterprojecten of andere vernieuwingen wenst in te voeren. Deze weerstand kan individueel zijn, 

maar er kan ook sprake zijn van weerstanden van de organisatie. Vanuit deze twee hoeken overlappen 

de weerstanden elkaar voortdurend in de praktijk, we kunnen ze dan ook niet zomaar loskoppelen van 

elkaar. Belangrijk is dat men zich op voorhand bewust is van mogelijke weerstanden en dit 

incalculeert. Men dient de weerstanden tegen verandering te overwinnen.  

 

Individuele weerstand kan te maken hebben met gewoonten, zekerheid, economische factoren, angst 

voor het onbekende en het selectief gebruiken van informatie (maar een deel van de informatie horen 

of tot je laten doordringen) bij medewerkers. Heel veel weerstand op individueel niveau komt voort uit 

een grote mate van onzekerheid bij medewerkers. Een goede communicatie bij veranderingen is dan 

ook onontbeerlijk. 

 

Weerstanden van de organisatie zijn terug te brengen tot structurele traagheid, te beperkte 

veranderingen, groepstraagheid, bedreiging van expertise, bedreiging van bestaande 

machtsverhoudingen en bedreiging van bestaande middelen. Binnen elke organisatie is er sprake van 

een zekere mate van structurele traagheid. Je mag daarom veranderingen niet té snel willen 

doorvoeren, een zekere tijd is nodig om niet te falen en hierdoor terug (of verder dan) bij het 

beginpunt te zijn. Daarnaast is het belangrijk om je er bewust van te zijn dat té beperkte veranderingen 

niet goed zijn voor een organisatie. Uiteindelijk moet je ganse organisatie meekunnen met 

veranderingen en dit dient goed voorbereid en aangebracht te worden. De factoren bedreiging van 

expertise en bestaande machtsverhoudingen horen sterk samen. Bovendien kunnen deze twee factoren 

ook op individueel niveau meespelen. 

1.2.2 Overwinnen van weerstand 

Weerstanden kunnen door middel van 6 tactieken overwonnen worden: opleiding en communicatie, 

participatie, verlichting en steun, onderhandeling, manipulatie en coöptatie en tot slot dwang. De drie 

eerste tactieken genieten de voorkeur. Nochtans kan je soms niet anders dan één van de laatste drie 

gebruiken. Een waarschuwing is wel op zijn plaats om hier zeer omzichtig mee om te springen. 

Belangrijk is dat medewerkers van bij de start uitgenodigd worden om te participeren aan het 

verbeterproject. Wanneer ze mogen meedenken en gehoord worden, creeër je een draagvlak onder hen 

wat in een latere fase een winst betekent. Daarnaast is het aangewezen om medewerkers op te leiden 

bij vernieuwingen en duidelijk te communiceren. Ook bij de implementatie van de vernieuwing kan je 

als leidinggevende een duidelijke steun en verlichting betekenen voor je medewerkers.  

 

Indien men veranderingen wenst door te voeren, zal men steeds met 3 factoren rekening houden: 

factor kennis, factor macht en factor mens. Bij elke verandering in een organisatie moet men met deze 

drie perspectieven rekening houden. In de praktijk leggen we afhankelijk van de situatie meer nadruk 
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op het ene of het andere aspect. Toch dienen deze drie aspecten steeds aanwezig te zijn en in verband 

met elkaar te blijven staan.  

 

Op basis van deze drie factoren, kan men 3 basisstrategieën onderscheiden. Ten eerste zijn er de 

technisch-rationele strategieën. Deze strategieën gaan ervan uit dat de mens een rationeel wezen is. 

Problemen kan men verstandelijk vaststellen op basis van beschikbare kennis, ervaring en de 

toepassing van technieken. Veranderingen aanbrengen gebeurt dan ook via logische procedures en de 

medewerkers worden overtuigd via lezingen en rapporten. Het hele gebeuren is top-down. Binnen 

deze benadering wordt er weinig tot geen rekening gehouden met de factor mens. De cultuur-

ontwikkelingsstrategieën daarentegen geven aan dat de mens meer is dan rede alleen. Een mens staat 

in een voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Wanneer er veranderingen dienen te gebeuren, 

zal een mens op drie niveau‟s veranderen: cognitief, affectief en op dynamisch niveau. Deze drie 

niveau‟s samen bepalen de cultuur. De focus binnen deze strategie is de mensontwikkeling, een proces 

dat verloopt in kleine groep. Bovendien ziet men binnen deze strategieën veranderingsprocessen als 

leerprocessen. Via interactie en communicatie in kleine groepen komt men tot veranderingen. Het hele 

proces verloopt bottom-up. Een laatste strategie is de machtsstrategie. Macht is een verschijnsel dat 

speelt in een relatie tussen twee mensen of groepen. Het principe binnen deze strategie is dat er 

tegenmacht dient opgebouwd te worden om de minder machtige, meer macht te laten verwerven. 

Binnen het veranderingsproces wordt er uitgegaan van belangentegenstellingen. Elke verandering 

betekent een belangentegenstelling, waar je mee moet kunnen omgaan. De werkvloer wordt gezien als 

een politieke arena en deze strategie verloopt volledig top-down.  

 

In bovenstaande paragraaf  heb ik de verschillende tactieken en strategieën geschetst voor het omgaan 

met weerstand in een organisatie. Maar welke strategie gebruik je nu het best op welk moment? 

Wanneer er sprake is van weinig weerstand, is de cultuur-ontwikkelingsstrategie het meest geschikt. 

Bij toenemende weerstand kan er best gewerkt worden volgens de technisch-rationele strategie. Hoge 

weerstand vraagt de toepassing van de technisch-rationele strategie in combinatie met de 

machtsstrategie. Belangrijk is om te bepalen wanneer je welke strategie toepast binnen je 

verbeterproject. Weerstand is eigen aan verandering, je kan je beter hierop voorbereiden.  

1.3 BESLUIT 

Binnen deze paragraaf heb ik stilgestaan bij projectmatig werken en het omgaan met weerstand bij 

veranderingen. Het kader rond het opstellen van verbeterprojecten zie ik als zeer bruikbaar om in mijn 

actieprogramma toe te passen. Binnen het actieprogramma gaat het ook over een duidelijk afgelijnde 

taak, met een duidelijke doelstelling. Ook de grenzen naar tijd en ruimte zullen op voorhand 

afgebakend worden. Het actieprogramma vertrekt bovendien vanuit een verbeterpunt (nood aan een 

gezamenlijke aanpak rond het thema pesten), dat vanuit de pedagogische vergadering is weergegeven.  

 

Daarnaast verwacht ik, gezien de eigenheid van de problematiek en de te hanteren methodieken rond 

pesten
24

, enige weerstand bij collega‟s. De beschreven inzichten rond weerstand geven me duidelijke 

aanknopingspunten over de bron van weerstand bij collega‟s binnen dit thema en hoe ik als 

leidinggevende hier het best op kan inspelen. De inhoudelijke uitwerking van deze twee thema‟s 

beschrijf ik in het actieprogramma in hoofdstuk 5. 

 

Deze paragraaf rond projectmatig werken aan de hand van verbeterprojecten geeft deels een antwoord 

op de onderzoeksvraag „Welk concreet actieplan stel ik voor de aanpak van pesten binnen onze school 

voor?‟. De inzichten rond projectmatig werken vormen het ruimere kader aan de hand waarvan ik het 

actieprogramma uitbouw. 

 

Volgende paragraaf bouwt verder op projectmatig werken en geeft enkele belangrijk inzichten rond 

teamwerking en de ontwikkelingsfase van een (project)team weer.  
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 Zie paragraaf 2 in hoofdstuk 3. 
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2 Teamwerking 

Binnen dit projectboek vind ik het noodzakelijk om kort stil te staan bij teamwerking (paragraaf 2.1) 

en ontwikkelingsfasen van een team (paragraaf 2.2). De inzichten rond teamwerking zijn belangrijk 

voor mij om efficiënt en vanuit een aangepaste manier van leidinggeven met een projectteam rond het 

thema pesten aan de slag te gaan. 

2.1 DEFINITIE EN BEPALENDE KENMERKEN 

Volgens Tjosvold (1991, in Meyers, 2007) zijn de leden van een team wederzijds afhankelijk van 

elkaar, beïnvloeden ze elkaar in interactie. Ze hebben in elkaar grijpende rollen, delen 

gemeenschappelijke normen én zien zich als eenheid in het realiseren van gemeenschappelijke doelen 

die tegemoet komen aan individuele aspiraties en behoeften. Het wederzijds afhankelijk zijn van de 

teamleden staat centraal. Hoe sterker ze wederzijds afhankelijk zijn, hoe makkelijker de teamleden 

geneigd zijn om voor elkaar in de bres te springen bij conflicten of problemen. Bovendien is het 

makkelijker om leiding te geven aan een team dat sterk afhankelijk is van elkaar om het werk goed te 

kunnen doen. 

 

Dekeyser (2002, p. 1) ziet teams als “groepen van mensen die op elkaar aangewezen zijn om een 

bepaalde opdracht of taak te volbrengen (Dekeyser, 2002, p.1).”. Bij een team is er sprake van een 

gemeenschappelijke taak en een onderlinge afhankelijkheid van elkaar om deze taak te volbrengen. 

Als teamleden meer afhankelijk zijn van elkaar, zijn ze meer bezig met het afstemmen van activiteiten 

van de verschillende teamleden op elkaar. Dekeyser (2002) stelt dat de kwaliteit van teamwerk 

afhankelijk is van twee niveaus van potentiële conflicten. Enerzijds is een groep bezig met een taak 

die ze tot een goed einde moet brengen. Dit noemen we het taakproces. Anderzijds is een groep bezig 

met het regelen van de onderlinge verhoudingen tussen de groepsleden. Dit noemen we het 

relatieproces. In elk team zijn deze twee aspecten aanwezig en als leidinggevende is het dan ook 

belangrijk dat je steeds met deze twee rekening houdt binnen je team.  

Effectieve teams kenmerken zich door de vaardigheid waarmee ze omgaan met verschillen op beide 

niveaus in het team. Ineffectieve teams praten voortdurend over de wijze waarop ze bezig zijn, maar 

boeken weinig resultaat. Een goed functionerend team daarentegen werkt wél productief. Teamleden 

hebben het gevoel dat er resultaten worden geboekt.  

 

Waarom zijn teams zo belangrijk? Uit de literatuur komen verschillende redenen naar voor: enerzijds 

zijn organisaties maar zo effectief als hoe goed dat hun teams functioneren. De effectiviteit van de 

organisatie is afhankelijk van het functioneren van het team. Anderzijds vergroot de betrokkenheid 

van de leden bij de organisatie door het werken in teams.  

Dekeyser (2002) vertrekt vanuit de vraag of teams beter presteren dan individuen. Deze auteur merkt 

op dat het niet zinvol is om alle taken in een team af te werken. Teamwerk heeft wel een aantal 

voordelen die de moeite van geïnvesteerde tijd waard zijn. Teamwerk heeft een voordeel wanneer men 

informatie nodig heeft die bij vele mensen verspreid zit. Bovendien zullen de groepsleden zich sterker 

scharen achter de genomen beslissing, wanneer er in groep aan een opdracht wordt gewerkt. Tot slot is 

een team meer in staat om vernieuwend te werken, omdat men geconfronteerd wordt met 

verschillende visies en ideeën.  

 

Harvey en Brown (1988) onderscheiden twee soorten teams: het basiswerkteam en het taakteam. Het 

basiswerkteam is een team waartoe je behoort op basis van het basiswerk dat je doet binnen je job. Je 

behoort tot het taakteam op basis van externe/extra opdrachten of taken. De taakteams zijn selectief 

samengesteld en worden dan vaak ook gekenmerkt door hun effectiviteit.  

 

Op basis van de omschrijving, het belang en de essentiële kenmerken van teams komen we tot de 

volgende omschrijving van een effectief team (Dekeyser, 2002). Een „ideaal‟ team heeft heldere 

doelen, er heerst een ontspannen sfeer waar teamleden met elkaar kunnen discussiëren. Ze luisteren 

naar elkaar en conflicten worden aangepakt. De teamleden communiceren vlot en geven uiting aan 

hun behoeften/gevoelens. Bovendien nemen alle teamleden deel aan besluitvorming, er is 
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duidelijkheid over taakverdeling en verantwoordelijkheden. Binnen het team fungeert de 

leidinggevende eerder als begeleider. Er zijn verschillende teamrollen aanwezig in het team. Tot slot 

evalueert het team zichzelf. Een niet zo ideaal team functioneert op bovenvernoemde aspecten het 

tegenovergestelde of valt op één of meerdere elementen uit. 

2.2 ONTWIKKELINGSFASEN VAN EEN TEAM 

In de literatuur rond het ontwikkelen van teams, zijn er heel veel verschillende modellen voorhanden, 

telkens vanuit verschillende invalshoeken. Binnen dit project, kies ik er voor om het model van Hersey 

& Blanchard (in Meyers, 2007; in Dekeyser, 2002 en in Blanchard, Zigarmi en Zigarmi, 2007) te 

hanteren, omdat ze binnen hun model de nadruk op het situationeel leiden van projectgroepen leggen. 

Daarnaast baseren ze zich op “de relatie tussen taak- en relatiegerichtheid van de leidinggevende of 

projectleider enerzijds en de maturiteit (competentie) ten aanzien van specifieke taken van de 

projectgroepsleden anderzijds (Hersey & Blanchard, in Dekeyser, 2002, p. 10).”  

 

Het model van Hersey & Blanchard is een sequentieel, ontwikkelingsgericht en thematisch model te 

noemen. Onder sequentieel verstaan we dat de fasen voorkomen in een welbepaalde volgorde. Dit is 

afhankelijk van het stadium van groei waarin de groep (de leden en de leider) zich bevindt. Daarnaast 

wordt dit model als ontwikkelingsgericht beschouwd, omdat de problemen die zich in één fase 

voordoen moeten opgelost worden alvorens men naar een andere ontwikkelingsfase kan overstappen. 

Tot slot is het model thematisch omdat elke fase een bepaalde taak centraal stelt, net zoals een 

bepaalde onderlinge relatie. Het is een voordeel voor projectleiders, die wensen te werken aan de 

groepsontwikkeling, hun gedrag op de dimensies te baseren.  

2.2.1 Toepassing van het model op projectgroepen 

Hersey & Blanchard (in Meyers, 2007) stellen dat de toepassing van hun model op projectgroepen 

drie zaken inhoudt. Ten eerste moet men de taak van de projectgroep correct omschrijven. Vervolgens 

moet de taakrelevante maturiteit (competentie) van de groep juist ingeschat worden. Ten derde 

ontwikkelt men best de voor in die situatie toepasselijke leiderschapsstijl. Dit houdt de juiste 

verhouding van taakstructurering of -sturing én socio-emotionele ondersteuning in (Hersey & 

Blanchard, in Dekeyser, 2002).  

 

Waken over de competentie van de projectgroep houdt, volgens Hersey & Blanchard, in dat een 

projectleider niet alleen aandacht heeft voor de taakgerichte aspecten, maar ook voor de relatiegerichte 

aspecten. Maturiteit (competentieniveau) houdt zowel bekwaamheid als bereidheid van de 

projectgroep in, om de opdrachten goed te volbrengen. Zowel kennis, vaardigheden, maar ook 

ervaringen en motivatie zijn hierbij sleutelbegrippen. 

Hersey & Blanchard ordenen het competentieniveau van projectgroepen op een schaal van laag (C1) 

naar hoog (C4). Verandert een groepstaak, dan verandert ook deze schaal. Hierbij aansluitend gaan  

Hersey en Blanchard er van uit dat elke leiderschapsstijl zijn waarde heeft, afhankelijk van de 

ontwikkeling waarin de medewerker zich bevindt én de situatie. Zij combineren de twee dimensies, 

namelijk het geven van sturing en ondersteuning op het vlak van taken én van relaties.  

Deze combinatie geeft  vier stijlen van leidinggeven en vier fasen waarin een ontwikkelende groep 

zich kan bevinden. Afhankelijk van het gedrag dat de projectgroep toont én afhankelijk van de noden 

van de groep, gaat een effectieve leider meer of minder relatie- of taakondersteunend optreden. Voor 

een gedetailleerde beschrijving van elke fase met de kenmerken van de medewerkers en een gepaste 

manier van leidinggeven, verwijs ik naar bijlage 9.   

 

Onderstaande figuur stelt de combinatie van deze dimensies schematisch voor naar gedrag van de 

leidinggevende én medewerkers. 
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     Figuur 1: Leiding geven volgens Hersey & Blanchard 

2.2.2 Het belang van een flexibel model 

Belangrijk binnen het model van Hersey & Blanchard (in Meyers, 2007) is dat je als leidinggevende je 

stijl moet aanpassen afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarbinnen je team zich bevindt én de 

individuele ontwikkeling van de medewerker. Het ontwikkelingsniveau van je medewerker (en team) 

bepaalt als het ware de stijl die jij als leidinggevende moet hanteren. Als je dit niet doet, ga je 

medewerkers belemmeren in hun persoonlijke ontwikkeling.  

Het voorgestelde model biedt een goed inzicht voor het leiding geven aan projectgroepen. Dit model 

kan een leidinggevende duiden dat hij of zij te snel gaat, stappen overslaat, te veel oog heeft voor de 

taak, enzoverder. 

 

Het verkeerd afstemmen van je gedrag als leidinggevende op een fase van de groepsontwikkeling kan 

ernstige gevolgen hebben. Als leidinggevende is het belangrijk om je leiderschapsstijl tijdig aan te 

passen. Indien dit je niet lukt, kan dit het succes van de projectleider en de kansen van de projectgroep 

zélf ernstig beperken. Naar elke fase toe worden er immers specifieke vaardigheden gevraagd van de 

projectleider. Als hij of zij er niet in slaagt om deze te volbrengen, zal men wantrouwen wekken bij de 

projectleden en zullen zij de niet-aangepaste stijl niet op prijs stellen. 

 

Meerdere theorieën binnen de sociale wetenschappen, stellen dat een democratische manier van 

leiding geven het beste is om in een projectgroep interacties mogelijk te maken en aan te moedigen 

(Dekeyser, 2002). Volgens hen is een democratische manier immers essentieel voor gedeeld 

leiderschap en groepsontwikkeling. Het boven beschreven model leert ons echter dat deze stijl pas het 

best gebruikt wordt in de latere fasen van een groepsproces. Hersey & Blanchard stellen aansluitend 

dat een leidinggevende elke bovenvernoemde stijl dient te beheersen. Bovendien moet hij of zij bereid 

zijn om regelmatig van stijl te veranderen en de vaardigheden van de vier stijlen goed beheersen.  

2.3 BESLUIT 

Binnen deze paragraaf heb ik stilgestaan bij enkele belangrijke inzichten rond teamwerking en de 

ontwikkelingsfasen van een (project)team. Hiermee heb ik de inzichten rond projectmatig werken als 

globaal kader
25

 verder ingevuld vanuit het oogpunt van teamontwikkeling en het situationeel leiding 

geven.  
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 Hiervoor verwijs ik naar het besluit van de vorige paragraaf. Het antwoord op de hier vermelde 

onderzoeksvraag wordt door deze theoretische inzichten verder gegeven. 
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Op basis van de beschreven inzichten rond teams, neem ik voornamelijk de voordelen van een team 

mee om het gebruik van een team te kaderen naar collega‟s. Ten tweede dien ik als leidinggevende te 

streven naar de kenmerken van een effectief team, om zo efficiënt mogelijk te werken.  

Vanuit het kader rond teamontwikkeling neem ik voornamelijk aandachtspunten mee naar situationeel 

leiding geven aan een werkgroep. In de eerste plaats heeft het model van situationeel leiding geven me 

ervan overtuigd dat de democratische manier van leiding geven, niet steeds de beste is. Ten tweede 

dien ik bij de start van de werkgroep te bepalen wat het competentieniveau van de medewerkers is en 

hier mijn stijl van leiding geven op af te stemmen. Ten derde ben ik me er van bewust dat dit model 

flexibel dient gehanteerd te worden, om zoveel mogelijk rendement te halen uit een werkgroep. Uit 

deze aandachtspunten volgt dat ik bewust moet omgaan met mijn stijl van leiding geven en niet 

automatisch mijn natuurlijke stijl van leiding geven hanteer.  

3 Taakgericht werken met een team 

In deze paragraaf sta ik stil bij de noodzaak van overleg en samenwerking binnen een projectteam, 

vermits dit binnen het actieprogramma een cruciale rol inneemt
26

.  

Ten eerste bespreek ik een omschrijving van vergaderen. De tweede paragraaf handelt over de 

noodzaak van vergaderen met een projectteam én de mogelijke winst voor een team bij efficiënt 

vergaderen. Daarna bekijk ik enkele vergadertechnieken van naderbij. In de volgende paragraaf sta ik 

kort stil bij manieren van besluitvorming en mijn rol als leidinggevende hierbinnen. Tot slot sta ik stil 

bij het delegeren binnen een team. Binnen deze paragraaf baseer ik me op Meyers (2007) en Dekeyser 

(2002). 

3.1 WAT IS VERGADEREN EN FUNCTIES VAN EEN VERGADERING 

Vergaderen kunnen we zien als het werken, binnen een welbepaalde tijd, met meerdere personen aan 

een opdracht/taak binnen een taakgericht overleg of bespreking. Het is belangrijk dat er een selectie is 

van onderwerpen die aan bod komen, dat er naar elkaar geluisterd wordt én dat de voorzitter een 

duidelijke structuur aanbrengt in deze samenkomst. Een goede voorbereiding is essentieel, zo ook een 

duidelijke procedure, inhoud en interactie tussen de leden (Meyers, 2007).  

 

Vergaderen is een term die vaak in het algemeen gebruikt wordt, maar we kunnen drie functies 

onderscheiden die in een vergadering aan bod komen: informatie doorgeven, de mening van anderen 

bevragen en tenslotte komen tot een keuze (overleg). Deze drie mogelijke taken kunnen samen 

voorkomen in één vergadering of afgewisseld worden, naargelang het onderwerp. Het is belangrijk dat 

bij elk agendapunt de verwachtingen ten aanzien van de leden duidelijk wordt gemaakt:  is het 

doorgeven van informatie, mening bevragen of samen een beslissing nemen het doel van het 

agendapunt?  

Bij het doorgeven van informatie is het belangrijk dat hiervoor een visuele methode
27

 wordt gebruikt. 

Bovendien mag de persoon die de informatie doorgeeft niet onderbroken worden, moet er bevraagd 

worden of alles duidelijk is en wanneer er nog vragen zijn moet hier bij stilgestaan worden. Wanneer 

er aan deelnemers een mening gevraagd wordt; wordt het onderwerp vermeld en van bij de start 

duidelijk gemaakt dat het gaat om het geven van een opinie. Daarnaast moet er gestructureerd te werk 

gegaan worden, met respect voor ieders mening. Ook het vragen naar feiten en concrete voorbeelden 

is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast dient de voorzitter een samenvatting te geven van de 

verschillende meningen. Tenslotte dient deze persoon duidelijk te maken wat er verder zal gebeuren 

en wanneer dit onderwerp terug ter sprake komt. Bij het samen overleggen (nemen van een beslissing) 

is het belangrijk dat de fasen van het overleg gerespecteerd worden (Dacabi-procedure): eerst 

definiëren van het probleem, vervolgens het analyseren ervan. Daarna kunnen er criteria bepaald 

worden waaraan de oplossing moet voldoen. Een volgende stap is het opsommen van mogelijke 

alternatieven, om tenslotte een beslissing te nemen. De beslissing dient dan uitgevoerd te worden.  
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 Hiervoor verwijs ik naar hoofdstuk 5, de invulling van de taak van de werkgroep. 
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 Hieronder versta ik het visueel maken van nuttige informatie tijdens een vergadering. 
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3.2 EFFICIËNT VERGADEREN EN DE NOODZAAK OM TE VERGADEREN 

In het onderwijs zijn er vele vergaderingen, maar deze zijn niet altijd even zinvol en/of efficiënt, 

waardoor je ze als (tijd)verlies kan ervaren. Efficiënt vergaderen én wanneer het noodzakelijk is, kan 

je als leidinggevende echter wel winst opleveren.  

 

Door efficiënt te vergaderen, gaat er ten eerste een betere communicatie plaatsvinden. Je komt tot een 

snelle en persoonlijke informatie-uitwisseling met je teamleden en daarbovenop kan je als 

leidinggevende onmiddellijk toelichting en verduidelijking geven bij items. Ook moeilijkheden of 

bezwaren kunnen besproken worden. Ten tweede verhoogt efficiënt vergaderen de motivatie bij de 

teamleden. Ze kunnen makkelijker beslissingen aanvaarden die genomen zijn op basis van consensus 

en er is de mogelijkheid om moeilijkheden en bezwaren te bespreken. Bovendien zorgt effciënt 

vergaderen voor een kwaliteitsverbetering: de groep denkt samen innovatief en creatief na én 

brainstormt. Op deze manier kan elk lid van elkaar leren. Ten slotte zorgt efficiënt vergaderen voor 

een rendementsverhoging; er zijn meer integratiemogelijkheden door controle (opvolging van 

afspraken) en coördinatie (afstemmen op elkaar). 

Ten tweede bestaat de kunst als leidinggevende erin, om enkel te vergaderen met je projectteam 

wanneer dit noodzakelijk is. Je hoeft als leidinggevende niet voor elke beslissing het team in te 

schakelen. Je kan jezelf steeds een aantal vragen over het probleem stellen om te bepalen of het 

noodzakelijk is dat je de groep inschakelt. Enkele richtvragen zijn: ligt de informatie voornamelijk bij 

de groep, is het probleem ingewikkeld, betreft het hun werk, is aanvaarding door de groep belangrijk, 

is er veel beschikbare tijd, zijn er veel leerkansen voor de groep, ...?  Wanneer je op één of meerdere 

van deze vragen ja antwoordt, dan kan je best de groep inschakelen om de beslissing te nemen. Anders 

kan je als leidinggevende het probleem zelf aanpakken. Er blijft natuurlijk een grijze zone om af te 

wegen en te beslissen wanneer je een probleem zelf aanpakt of niet.  

3.3 VERGADERTECHNIEKEN 

Voor elke vergadering zijn er een aantal vuistregels naar structuur toe, die je als voorzitter kan 

hanteren om een vergadering kwaliteitsvol te maken. Een eerste is het zorgen voor een goede 

voorbereiding: maak je huiswerk als voorzitter en maak een uitnodiging voor alle leden. Vervolgens 

zorg je voor de bekendmaking van de vergadering: waar, wanneer, begin- en eindtijd, aard bespreking 

en agenda worden hierin opgenomen. Het is belangrijk ook duidelijk te maken of de leden 

onderwerpen moeten voorbereiden (bijvoorbeeld aan de hand van documenten) en dat zij 

agendapunten nog op voorhand kunnen bezorgen. Je bekijkt per agendapunt of  het voldoende 

duidelijk is, of de nodige informatie voorhanden is, of de bedoeling duidelijk is en of de leden de 

bevoegdheid hebben. Zorg ook voor een timing (hoeveel tijd wil ik hieraan besteden) per agendapunt.  

 

Op het tijdstip van de vergadering zelf, is het belangrijk om deze stipt te starten en te eindigen. Zorg 

ervoor dat leden vooraf nog een informeel praatje kunnen maken met elkaar. De vergadering zelf 

verloopt ook volgens een 'vast stramien': zorg voor een welkom, dit is immers bepalend voor het 

verder verloop van de vergadering. Overloop vervolgens de deelnemers en handel daarna de agenda 

af.  Dit doe je door eerst het verslag van een vorige vergadering te overlopen, gemaakte afspraken op 

te volgen, mededelingen te bespreken en daarna de verschillende agendapunten af te handelen. Op het 

einde van het overleg plan je een volgende bijeenkomst en wordt de vergadering afgesloten.  

Bovendien is het als gespreksleider belangrijk om in nauw contact te staan met de verslaggever. Een 

goede verslaggeving is immers zeer waardevol naar de praktijk toe.  

 

Als gespreksleider is het belangrijk om het denkproces op gang te brengen en het overleg te sturen. 

Bovendien moet het groepsgebeuren bewaakt én op gepast tijdstip het denkproces afgerond worden. 

Hierbij komt nog dat er weerstand kan zijn bij alle betrokken partijen, welke het overleg bemoeilijken. 

Enerzijds kan de hiërarchie op zich al weerstand oproepen: de stijl kan niet in goede aarde vallen of 

men heeft een negatieve mening over een medewerker of er is sprake van angst. Ten tweede kan je als 

leidinggevende angst hebben voor de stijl van werken, voor de groep, voor extra werk, voor controle, 

.... Tenslotte kan de medewerker zelf twijfelen aan het nut van het overleg, een zeker wantrouwen of 
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angst hebben of geen interesse tonen. Deze vormen van weerstand dienen doorbroken te worden om 

van het overleg een goed overleg te kunnen maken.  

3.4 BESLUITVORMING 

In de literatuur zijn er verschillende manieren van besluitvorming terug te vinden. Binnen dit project 

zijn de krijtlijnen waarbinnen de projectgroep mag handelen en beslissingen nemen duidelijk 

uitgezet
28

. Ik sta kort stil bij de wijze van besluitvorming en mijn rol hierbinnen als leidinggevende. 

Vervolgens geef ik enkele aandachtspunten naar de rol van de organisatie binnen de besluitvorming.  

3.4.1 Wijze van besluitvorming 

Zoals aangehaald, zijn er verschillende mogelijke manieren van besluitvorming mogelijk. Binnen deze 

paragraaf bespreek ik enkel deze die mogelijk zijn binnen het kader van projectwerk. Hiervoor baseer 

ik me op Dekeyser (2002). 

Een eerste manier is deze van meerderheid van stemmen. Bij deze manier van besluitvorming heeft 

iedereen een stem. Wanneer de meerderheid van de personen (de helft + 1, of tweederde van de 

aanwezigen) voor stemt, is het plan aanvaard. Meestal wordt met de tweede mogelijkheid gewerkt, het 

vergroot de kans dat het plan ook effectief wordt uitgevoerd. Deze vorm heeft als voordeel dat het snel 

werkt en dat iedereen erbij betrokken wordt. Het nadeel is echter dat de minderheid die het niet eens is 

met het besluit, niet echt gemotiveerd zal zijn om het toch uit te voeren.  

Een tweede wijze van besluitvorming is deze op basis van consensus. Dit betekent dat iedereen de 

beslissing begrijpt en bereid is deze te ondersteunen en mee uit te voeren. Er wordt dus eigenlijk 

gekozen voor datgene waar impliciet de voorkeur van het algemene naar uitgaat. Zo zal iedereen zich 

hopelijk inzetten om het plan goed uit te voeren. Een nadeel is dat deze methode veel tijd in beslag 

neemt en vereist dat alle groepsleden goed kunnen luisteren en overleggen. 

Een derde manier is op basis van uniformiteit. Hier wordt slechts dat alternatief gekozen waarop 

iedereen zijn stem uitbrengt. Iedereen moet dus uitgesproken akkoord zijn voor deze optie. Dit neemt 

zeer veel tijd in beslag en het gevaar bestaat dat minderheidsgroepen „gedwongen‟ worden om een 

bepaalde stem uit te brengen. Deze vorm van besluitvorming is slechts zelden toepasbaar. 

Een vierde wijze van besluitvorming is deze van het principe van percentage of aantal. Hier gaat men 

een alternatief kiezen waarvoor een vooraf vastgelegd percentage van de aanwezigen zijn voorkeur 

uitbrengt. Dit heeft als voordeel dat er heel nauwkeurig kan worden aangegeven wanneer iets aanvaard 

is. Er is ook maar een kleine minderheid en iedereen wordt gehoord zodat de kans op betrokkenheid 

groot is.  

3.4.2 Rol van de organisatie binnen besluitvorming 

Binnen het thema besluitvorming is het belangrijk om stil te staan bij de rol van de organisatie 

(Wijnen, 2006), stijlen van je medewerkers en het onderwerp waarover je een beslissing neemt 

(Meyers, 2007). Vaak word je geconfronteerd met een aantal beperkingen waar je rekening mee dient 

te houden. Is er bijvoorbeeld sprake van een prestatie-evaluatie of een beloningssysteem? Dan ga je als 

leidinggevende minder geneigd zijn om bij het nemen van beslissingen alle creativiteit te laten 

botvieren. Wat zijn de tijdsbeperkingen voor het nemen van een beslissing? Met welke historische 

precedenten dien je rekening te houden? Binnen organisaties wordt er immers vaak op een bepaalde 

manier beslissingen genomen, ook al bleek ze niet steeds even efficiënt/waardevol. Daarnaast kan er 

sprake zijn van cultuurverschillen binnen de organisatie. Dit alles heeft de nodige gevolgen voor de 

leidinggevende; je moet  rekening houden met de culturele organisatie waarbinnen je werkzaam bent.  

Ook het niveau van functioneren van je medewerkers en welke stijl zij hanteren, hebben hun invloed. 

Daarnaast bepaalt het onderwerp waarover een beslissing moet genomen worden ook veel. Het is dan 

ook belangrijk om het rationele en creatieve model te combineren. 

                                                      
28

 In paragraaf 2.1 van hoofdstuk 5 (Actieprogramma) beschrijf ik de bepaling van de lijnen waarbinnen ik mag 

handelen.  
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3.5 DELEGEREN VAN TAKEN 

Gezien de omvang van het actieprogramma
29

, hangt het welslagen in zekere zin af van de mate waarin 

taken op een goede manier worden gedelegeerd. Als coördinator kan ik niet alles zelf uitwerken; 

delegeren is een noodzaak. 

 

Onder delegeren verstaan we het overdragen van taken en bevoegdheden aan medewerkers in een 

organisatie (Meyers, 2007). Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, namelijk een kosten-, 

bestuurs-, opleidings-, tijds-, participatie- en/of afwezigheidsmotief. Vaak delegeren we wel taken, 

maar geen bevoegdheden. Als leidinggevende is het dan ook belangrijk om delegeren ruimer te zien 

dan enkel taken.  

Delegeren is echter niet het afschuiven van taken en bevoegdheden naar medewerkers. Het doel van 

delegeren is om mensen te doen groeien in hun ontwikkeling, daar waar dit mogelijk is.  

 

Er zijn een aantal voorwaarden om op een goede manier te delegeren. De eerste en belangrijkste 

voorwaarde is dat er sprake is van vertrouwen in de persoon. Ten tweede moet je de overtuiging 

hebben dat de medewerker de taak gaat aankunnen. Bovendien moet de medewerker de nodige tijd 

hebben om de taak te kunnen uitvoeren. Tenslotte moet je als leidinggevende daadwerkelijk bereid 

zijn om te delegeren. Dit moet blijken uit je houding en vraagt van jou als leidinggevende ook een 

leer- en oefenproces.  

 

Er kan sprake zijn van enige weerstand ten opzichte van het delegeren bij alle betrokkenen. Bij de 

leidinggevende  kan dit komen door het gevoel van verlies van controle, of omdat hij alles zelf goed 

wil doen. Daarnaast kan de leidinggevende in het verleden reeds slechte ervaringen hebben met 

delegatie. Bovendien kan er ook sprake zijn van een zekere gewoonte, dat er weinig of niet wordt 

gedelegeerd. Daarnaast kunnen de medewerkers zelf angst hebben voor de verantwoordelijkheid die 

samenhangt met het delegeren of gedemotiveerd zijn om taken uit te voeren. 

 

Wanneer je als leidinggevende de juiste persoon hebt geselecteerd en aan de nodige voorwaarden is 

voldaan, kan je een aantal stappen volgen voor het delegeren zelf. Ten eerste moet je een goede 

voorbereiding hebben. Je bepaalt het doel, selecteert de juiste persoon en bereidt het delegatiegesprek 

voor. Ten tweede volgt het delegatiegesprek zelf. Hierin bepaal je duidelijk het doel en eindresultaat. 

Daarnaast omschrijf je de criteria en het belang die vasthangen aan de taak en geef je de nodige 

achtergrondinformatie. Je duidt aan de medewerker de speelruimte die hij of zij krijgt voor de 

opdracht en ook op welke manier je hem gaat begeleiden. Het is ook essentieel dat je de aandacht van 

de medewerker vestigt op mogelijke valkuilen binnen de taak. Een derde en laatste stap  is de evaluatie 

of de controle van de gedelegeerde taak. Hier ga je samen met de medewerker de resultaten evalueren 

en geef je als leidinggevende je kritiek en/of waardering. Het is belangrijk om ook kritisch te kijken 

naar je eigen rol als leidinggevende.  

 

Zoals uit bovenstaande blijkt, is delegeren een vaardigheid die je kan leren. Het gaat om een 

doelgerichte houding, een gewoonte als leidinggevende. Je kan hiervoor enkele technieken hanteren 

om het vlot te laten verlopen. Om te starten met delegeren is het vaak aan te raden om met een 

formulier te werken. Bovendien dien je voorbereid te zijn op mogelijke moeilijkheden zoals steeds 

meer delegeren, onenigheid over de wijze van uitvoering, stagnatie in de taakuitvoering en/of 

vakbekwaamheid. Het is belangrijk dat de medewerkers evolueren van controle door de 

leidinggevende naar zelfcontrole én dat hun vertrouwen vergroot wordt. 

3.6 BESLUIT 

In voorgaande paragraaf heb ik stilgestaan bij enkele aandachtspunten rond het taakgericht werken 

met een team. Op basis van deze paragraaf ben ik nog bewuster geworden van het belang van een 

goede taakgerichte werking met een team. Momenteel lopen vergaderingen binnen onze school niet 
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 Zie hoofdstuk 5. 
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altijd even vlot en efficiënt. Dit komt mede omdat de agenda voor betrokkenen niet steeds duidelijk is 

of omdat de functie van de vergadering
30

 niet goed wordt gecommuniceerd. Een andere oorzaak is de 

manier waarop de vergadering wordt voorgezeten. Deze ervaringen leiden bij heel wat collega‟s tot 

ergernissen en weerstand ten aanzien van vergaderingen.  

 

Om deze redenen is het voor mij belangrijk om deze paragraaf rond taakgericht werken met een team 

op te nemen. Wil ik van het actieprogramma een succes maken
31

, dan zal een eerste stap zijn om de 

werkvergaderingen en de bijeenkomsten van de werkgroep goed te laten verlopen. Indien de 

deelnemers ze als niet zinvol ervaren, haken collega‟s af en komt een goede uitvoering van het 

actieprogramma in het gedrang.  

Al de vermelde aandachtspunten binnen deze paragraaf neem ik dan ook ter harte bij het opnemen van 

de rol van voorzitter. Ik houd in de eerste plaats in het oog dat het nut en de noodzaak van een 

vergadering voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Daarnaast zorg ik ervoor dat iedereen weet wat de 

functie van een vergadering is, om misverstanden en ergernissen te vermijden. Tot slot bied ik 

duidelijkheid rond de manier van besluitvorming en het delegeren van taken.  

 

Binnen deze paragraaf heb ik verder een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag „Welke manier van 

aanpak kies ik binnen dit project gezien de leerlingen- en schoolkenmerken?‟. In de twee voorgaande 

paragrafen heb ik als antwoord op deze onderzoeksvraag eerst het globale kader (projectmatig werken) 

en enkele inzichten rond teamwerking weergegeven. 

Een volgende stap is om de details binnen dit projectmatig werken in te vullen, met name het 

praktijkgericht onderzoek waarvan ik gebruik maak. Hier ga ik op volgende paragraaf dieper op in. 

4 Aandachtspunten bij het uitwerken van praktijkgericht onderzoek 

Zoals in de probleemstelling aangegeven, werk ik binnen dit project met een praktijkgericht onderzoek 

als hulpmiddel voor het beantwoorden van enkele onderzoeksvragen
32

. Binnen deze paragraaf sta ik 

vooreerst stil bij verschillende soorten praktijkgericht onderzoek. In een tweede deel geef ik enkele 

richtlijnen naar de keuze voor onderzoeksstrategieën weer.  

4.1 SOORTEN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 

Verschuren & Doorewaard (2007) onderscheiden binnen praktijkgerichte onderzoeken een 

interventiecyclus, waarin vijf fasen van probleemoplossend handelen aan bod komen: 

probleemanalyse, diagnose, ontwerp, interventie/verandering en evaluatie.  

Binnen de fase van de probleemanalyse is het van belang om een probleem onder de aandacht te 

brengen. Bovendien moet binnen deze fase duidelijk worden wat het probleem is, waarom het een 

probleem is en wiens probleem het is (Verschuren & Doorewaard, 2007). De waaromvraag kan op 

twee manieren worden beantwoord: door te wijzen op algemene normen of idealen, of door te wijzen 

op de negatieve gevolgen van een bepaalde toestand.  

De diagnose omvat een bestudering van de achtergronden en het ontstaan van de problematiek. Deze 

inzichten geven vaak een richting aan waarin een oplossing kan worden gezocht. 

Het ontwerp is de volgende fase in een praktijkgericht onderzoek. Op basis van de 

probleemsignalering en de diagnose wordt een interventieplan gemaakt om het probleem op te lossen. 

De volgende fase, interventie/verandering, volgt rechtstreeks uit de fase van het ontwerp. Het 

opgestelde interventieplan wordt in de praktijk gebracht. Er wordt een veranderingstraject in gang 

gezet. 

Een laatste fase is deze van de evaluatie. Men gaat controleren of de gedane interventies ook het 

probleem zoals vastgesteld hebben opgelost. Vaak blijkt hier dat het probleem maar gedeeltelijk is 
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 Voor de verschillende functies van een vergadering verwijs ik naar paragraaf 3.1 waarin deze beschreven 

staan. 
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 Vergaderingen nemen binnen het functioneren van de werkgroep een centrale plaats in. 
32

 De concrete vormen van praktijkgericht onderzoek en hun nut binnen het actieprogramma duid ik verderop in 

deze paragraaf. 
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opgelost of is men op nieuwe problemen gestuit. Dan beginnen de stappen weer van voor af aan. 

Vandaar ook de naam interventiecyclus.  

 

Elk praktijkgericht onderzoek kan in principe aan elk van deze vijf fasen een bijdrage leveren. Om 

deze reden onderscheiden Verschuren & Doorewaard (2007) vijf soorten van praktijkgerichte 

onderzoeken: probleemanalytisch -, diagnostisch -, ontwerpgericht -,  veranderinggericht - en 

evaluatieonderzoek. Elke soort onderzoek heeft zijn eigen kenmerken, afhankelijk van op welke fase 

van de interventiecyclus wordt gefocust. Hieronder beschrijf ik kort de vijf soorten praktijkgericht 

onderzoek. Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar Verschuren & Doorewaard (2007). Het 

is echter niet makkelijk om bij een praktijkgericht projectkader te bepalen in welk van de vijf stadia, 

de probleemoplossing van het handelingsprobleem zich bevindt.  

 

Een probleemanalytisch onderzoek focust zich op het duidelijk krijgen van de „problemen‟ en een 

consensus te bereiken over wat men als probleem ervaart. Ook de wenselijke situatie kan binnen dit 

soort onderzoek in kaart gebracht worden. De onderzoeker richt zich zowel op de feitelijke als op de 

wenselijke kant van het probleem. Het resultaat van dit onderzoek is dat duidelijk wordt dat iets een 

probleem is (wordt gevonden), waarom het een probleem is en/of waaruit het probleem nu juist 

bestaat. Het doel binnen deze fase is bewustmaking rond het probleem.  

 

Het diagnostisch onderzoek volgt op een duidelijke probleemanalyse. Indien deze echter niet correct 

is, komt men binnen deze fase duidelijk in de problemen. Binnen deze fase ligt de focus op het zoeken 

van oorzaken, achtergronden en samenhangen tussen de problemen. Indien de probleemanalyse echter 

niet duidelijk is, botst men hier onvermijdelijk op tegenstrijdigheden. Diagnostisch onderzoek komt 

vaak voor in combinatie met probleemanalytisch onderzoek. Er zijn verschillende soorten diagnostisch 

onderzoek, hier geef ik enkel de belangrijkste weer: oorzakenonderzoek, opinieonderzoek en gap 

analysis. Deze uitvoerig bespreken brengt ons hier te ver.  

 

Ontwerpgericht onderzoek is een derde vorm van praktijkgericht onderzoek. Om deze vorm van 

onderzoek te kunnen doen, moet men over een duidelijke probleemanalyse van de problematiek en een 

diagnose beschikken. Deze informatie is bekend uit eerder onderzoek of is makkelijk in te vullen bij 

een nadere verkenning van het projectkader. Zeker de kennis over de ontstaansgeschiedenis van een 

probleem kan een belangrijke schakel zijn binnen het zoeken naar oplossingen. Bij het vormgeven van 

een specifiek ontwerpgericht onderzoek, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen 

functionele, contextuele, gebruikers- en structurele vereisten. Hier gaan we niet dieper op in, vermits 

dit buiten de context van mijn projectboek valt.  

 

Veranderingsgericht onderzoek houdt in dat er al een plan voor probleemoplossing is, maar dat het 

ontwerp nog wordt ingevoerd. Het plan kan ook al in uitvoering zijn. Bij dit onderzoek verzamelt de 

projectuitvoerder een continue stroom van gegevens over de uitvoering. Deze gegevens worden 

gebruikt om na te gaan of alles naar wens verloopt, of er knelpunten zijn en of er bijsturing nodig is. 

Een laatste soort praktijkgericht onderzoek is het evaluatieonderzoek. De interventie is uitgevoerd, 

vervolgens luidt de vraag of de uitgevoerde actie geslaagd is of niet. Men noemt dit een ex post 

evaluatieonderzoek. Hier kunnen we drie typen in onderscheiden: plan-, proces en productevaluatie. 

Men vraagt zich af of het opgestelde interventieplan haalbaar en opportuun was (planevaluatie), of het 

plan goed is uitgevoerd (procesevaluatie) en of de resultaten bevredigend zijn (productevaluatie). Op 

basis van opgestelde normen, waarden of criteria wordt naar de werkelijkheid gekeken.  

4.2 KEUZE VAN ONDERZOEKSSTRATEGIEËN 

Bij het uitwerken van praktijkgericht onderzoek, zal een keuze gemaakt worden rond het technisch 

ontwerp van het onderzoeksproject. Er wordt een keuze gemaakt naar de onderzoeksstrategie die men 

zal hanteren. Een onderzoeksstrategie is “een geheel van met elkaar samenhangende beslissingen over 

de wijze waarop u het onderzoek gaat uitvoeren (Verschuren & Doorewaard, 2007, p.159).”. Met het 

begrip uitvoering wordt voornamelijk gedoeld op het verzamelen van relevant materiaal en de 

verwerking van het materiaal tot valide antwoorden op de vragen uit de vraagstelling.  
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Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie dienen enkele keuzes gemaakt te worden. In de eerste 

plaats is er de keuze voor breedte of diepte. Kiest men voor een breed overzicht over het terrein 

(breedte), zonder grote diepgang, of voor diepgang? Diepgang houdt een kleinschaligere aanpak in, 

maar laat wel ruimte voor meer details, complexiteit en een sterke onderbouwing. 

Een tweede keuze is of men kiest voor kwantificering of kwalificering. Bij een kwantificerende keuze 

gaat men bevindingen voornamelijk weergeven in cijfers, tabellen en berekeningen. Een 

kwalificerende of interpreterende benadering levert een meer verbale weergave op. 

De derde vraag is of je als onderzoeker meer een denker of een doener bent. Een denker maakt gebruik 

van bestaande literatuur en/of materiaal dat door anderen is verzameld, terwijl een doener zelf 

gegevens verzamelt en op basis van een analyse van deze gegevens een uitspraak doet.  

Met deze beslissingen hangen weer andere beslissingen samen. Samen bepalen ze het aantal, de soort, 

selectiewijze, keuze van bronnen, verwerkingswijze, … van de onderzoekseenheden in een antwoord 

op de vraagstelling.  

 

Op basis van al de gemaakte keuzes, kan men in de literatuur verschillende onderzoeksstrategieën 

terugvinden. Elke strategie is een mix van een van bovenstaande keuzes en afgeleide keuzes. Binnen 

deze paragraaf sta ik stil bij enkele belangrijke strategieën: survey, experiment, casestudy, 

gefundeerde theoriebenadering en bureauonderzoek (Verschuren & Dooreward, 2007). Van elke 

strategie geef ik de kern weer. Voor een uitgebreidde toelichting van elke strategie met kenmerken en 

voor- en nadelen verwijs ik naar bijlage 10.  

 

Met een survey-onderzoek probeert een onderzoeker een breed beeld te krijgen van een uitgebreid 

fenomeen in tijd en ruimte. Kenmerkend binnen een survey-onderzoek is dat er wordt gewerkt met een 

groot aantal onderzoekseenheden. Om deze reden mag de verwerking van de gegevens niet te veel tijd 

en energie in beslag nemen.  

Een experiment is het meest geschikt om ervaringen op te doen bij het maken van nieuwe situaties of 

processen en waarmee men kan nagaan wat de effecten van de veranderingen zijn. De effecten kan 

men nagaan door twee gelijk mogelijke groepen te maken, waarbij de ene groep de interventie 

ondergaat en de andere groep geen of een andere behandeling krijgt. Nadien bekijkt men in hoeverre 

de groepen van elkaar verschillen. Binnen een experiment zal men steeds nagaan of er een verschil is 

tussen de controle- en experimentele groep op de doelvariabele (wat wil men met interventie 

bereiken), nadat beide groepen alleen maar de interventie hebben ondergaan. Idealiter worden andere 

mogelijke oorzaken (van buitenaf) voor verschillen in de doelvariabele uitgesloten. 

Een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in 

één of enkele tijdruimtelijke begrensde objecten of processen, noemen we een casestudy. Via 

verschillende (arbeidsintensieve) methoden gaat een onderzoeker data verzamelen.  

De gefundeerde theoriebenadering is een onderzoek “als een manier om, met bewust afzien van 

kennis die de onderzoeker van het object onder studie heeft en door het voortdurend op elkaar 

betrekken van fenomenen, te komen tot nieuwe theoretische inzichten.” (Verschuren & Dooreward, 

2007, p. 192). Binnen dit onderzoek ontstaat een theorie of een theoretisch concept. Tijdens zijn 

onderzoek gaat de onderzoeker voortdurend datgene wat hij aantreft  vergelijken met eerder 

waargenomen en geïnterpreteerde data.  

Tot slot is er het bureauonderzoek. Dit is een strategie waarbij een onderzoeker door middel van 

reflectie en het raadplegen van literatuur tot nieuwe inzichten tracht te komen, op basis en gebruik 

makend van door anderen aangemaakt materiaal (Verschuren & Dooreward, 2007).  

4.3 METHODOLOGISCHE DISCIPLINERING 

Binnen elk onderzoek is er sprake van methodologische disciplinering, zo ook binnen praktijkgericht 

onderzoek. Disciplinering klinkt als “het aanleggen van een keurslijf. Maar het kan ook worden 

opgevat als het beschikken over bruikbare bewerktuiging: de theorie en methodiek die een vak tot een 

wetenschappelijke discipline maakt. In deze laatste zin is disciplinering hier bedoeld (Van Strien 

(1986, in De Munter, 2000, p. 117).”. 
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Naast de eis van weerlegbaarheid en precisie, is er ook de eis van verantwoording. Het onderzoek 

moet als het ware openbaar zijn, andere onderzoekers moeten het kunnen nalezen. Bovendien moet 

ook een onderzoek beoordeeld kunnen worden, zodanig dat een onderzoeker alle denkstappen en 

genomen beslissingen duidelijk weergeeft. “Er wordt een methodologische discipline gevraagd omdat 

het onderzoek intersubjectief navolgbaar en bruikbaar zou zijn (De Munter, 2000, p. 117).” Deze 

intersubjectieve navolgbaarheid kunnen we opvatten als betrouwbaarheid en validiteit binnen een 

onderzoek.  

 

De Munter (2000) beschrijft dat validiteitsonderzoek tot doel heeft om de juistheid van conclusies na 

te gaan. Validiteit heeft te maken met de betekenis, de bruikbaarheid en de juistheid van de gemaakte 

conclusies op basis van testscores. Het gaat hier om de vraag of het onderzoek een antwoord biedt aan 

het doel waarvoor het gebruikt wordt. Validiteitsonderzoek houdt verband met al de fasen van een 

onderzoekscyclus. Een onderzoekscyclus wordt doorlopen met als doel een antwoord te krijgen op de 

onderzoeksvragen.  

Een eerste eis om de validiteit van een onderzoek aan te tonen, is aan de hand van een goed 

onderzoeksrapport. Hieruit moet blijken dat een onderzoeker nauwgezet alle stappen van het 

onderzoeksproces heeft uitgevoerd. Daarnaast is het ook belangrijk om te kunnen aanduiden dat er 

overeenstemming is tussen het begrip-zoals-bedoeld en de realiteit, de sociale werkelijkheid 

(communicatieve validiteit).  

 

Betrouwbaarheid nagaan voor meetinstrumenten die niet valide zijn, heeft geen zin. Betrouwbaarheid 

is dan ook een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor validiteit (De Munter, 2000). 

Betrouwbaarheid gaat erover of dezelfde resultaten bekomen worden, indien men het onderzoek langs 

dezelfde weg herhaalt. “Het herhaaldelijk toepassen van dezelfde meting onder dezelfde 

omstandigheden op dezelfde onderzoekseenheden moet hetzelfde meetresultaat opleveren (De Munter, 

2000, p. 124).”. Binnen de literatuur van methoden van onderzoek onderscheidt men verschillende 

soorten betrouwbaarheid, hier ga ik echter niet dieper op in.  

 

De Munter (2000) geeft aan dat een praktijkonderzoeker bij de rechtvaardiging van zijn beslissingen 

rekening dient te houden met de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten, als oplossing voor het 

geformuleerde probleem. Bruikbaarheid betekent „mogelijk te gebruiken‟. Er zijn drie soorten van 

gebruik in praktijkonderzoek, maar binnen het „pedagogisch‟ praktijkonderzoek is enkel „het gebruik 

voor een bepaalde interventie‟ relevant. Praktijkonderzoek is immers gericht op bepaalde interventies, 

beslissingen en specifieke gebruiken.  

Ook hier vinden we verschillende criteria en benaderingswijzen van het begrip bruikbaarheid terug, 

maar hier ga ik niet dieper op in. Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik naar De Munter (2000). 

4.3.1 Specifieke kwaliteitscriteria voor paktijkonderzoek 

In bovenstaande paragraaf heb ik de algemene eisen van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid 

binnen onderzoek geschetst. Harm ‟t Hart (in De Munter, 2000) geeft zeven specifieke 

kwaliteitscriteria weer voor praktijkgericht onderzoek. Ze zullen zelden allen samen van toepassing 

zijn. Deze criteria zijn voornamelijk van belang bij de toepassing van methoden van dataverzameling 

en data-analyse in praktijkonderzoek. Voor de beschrijving van de zeven kwaliteitscriteria baseer ik 

me op Harm ‟t Hart in De Munter (2000). 

 

Onder transparantie van methoden verstaat men dat betrokkenen weten waarom een onderzoeker een 

bepaalde methode gebruikt. Daarnaast is het voor de betrokkenen duidelijk wat het doel ervan is en 

hoe zij erbij betrokken worden. 

Onderzoekstechnieken zijn middelen die consistent moeten zijn met het doel. In praktijkonderzoek is 

het dan ook belangrijk dat men doelgericht gebruik maakt van „natuurlijke‟ inpasbare 

onderzoekstechnieken. Binnen praktijkonderzoek zijn we immers op zoek naar het vinden van een 

oplossing voor een bepaald probleem. Dit zoeken naar „dwingt‟ een onderzoeker soms tot het 

gebruiken van onderzoekstechnieken die niet consistent zijn met het onderzoeksdoel. 
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Binnen praktijkonderzoek is er vaak sprake van een opdrachtgever en een praktijkonderzoeker. 

Communicatie en coöperatie is dan ook een eis. Er is overleg en samenwerking nodig tussen deze 

partijen, binnen praktijkonderzoek is dit zeer belangrijk. De onderzoeker zal daarom vaak kiezen voor 

onderzoekstechnieken die naast het verzamelen van informatie ook een mogelijkheid inhouden van 

overleg. Met deze technieken probeert men recht te doen aan de sociale context en het referentiekader 

van de onderzoeksobjecten in de concrete praktijksituatie.  

In praktijkonderzoek hebben we naast een informatievragende functie ook een informatiegevende 

(=stimulus) functie. Door deel te nemen aan een onderzoek kunnen de onderzoeksobjecten kennis 

opdoen. Kunnen deze twee functies echter binnen één onderzoek? Harm ‟t Hart stelt van wel, zolang 

de informatievragende functie maar prioriteit blijft en dat de onderzoeksresultaten niet vertekend 

(suggestie en manipulatie) worden door de informatiegevende functie.  

Binnen praktijkonderzoek krijgt men vaak een combinatie van onderzoekstechnieken en 

meetinstrumenten om een zo ruim mogelijk beeld van de realiteit te verkrijgen (multi-methode of 

triangulatie). Op deze wijze tracht men een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de probleemsituatie. 

Zowel bij dataverzameling als data-analyse gebruikt men meerdere technieken en instrumenten. 

Feedback en confrontatie is een volgende eis. Men geeft binnen praktijkonderzoek de voorkeur aan 

technieken die als het ware een onmiddellijk resultaat én terugkoppeling van de verkregen data 

omvatten. Op deze manier kan men zelfs al tijdens het onderzoek resultaten meegeven. Deze directe 

terugkoppeling kan leiden tot een confrontatie tussen onderzochten onderling of tussen onderzoeker en 

onderzochten. 

Vele van de gebruikte onderzoekstechnieken binnen praktijkonderzoek zijn niet statisch. Een 

dynamische methode is een laatste eis. Er wordt immers gestreefd naar generalisatie binnen en vanuit 

een een individuenkarakter. Om dit mogelijk te maken dient men gebruik te maken van een 

veranderingsgericht karakter van het praktijkonderzoek. 

4.3.2 Enkele bemerkingen in verband met het opstellen van vragen 

In voorgaande paragrafen heb ik stilgestaan bij verschillende onderzoeksstrategieën, methodologische 

disciplinering van praktijkgericht onderzoek en kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek. 

Hierbij aansluitend sta ik in deze paragraaf stil bij het correct opstellen van vragen, om de validiteit en 

betrouwbaarheid van een meting niet in het gedrang te brengen (De Munter, 2000). Binnen het 

actieprogramma
33

 (zie hoofdstuk 5) maak ik gebruik van een vragenlijst voor de leerkrachten, wat het 

vertrekpunt is voor de verdere uitwerking van het verbeterproject. Om deze reden lijkt het me 

noodzakelijk om aandacht te besteden aan de methodologische disciplinering van vragen binnen de 

enquête. 

 

Bij het stellen van vragen is het belangrijk dat deze duidelijk en éénduidig interpreteerbaar zijn. 

Onduidelijke vragen moeten vermeden worden. De vragen mogen een respondent bovendien niet in 

een bepaalde richting sturen. Wanneer mensen een vraag horen, gaan ze deze interpreteren en er 

betekenis aan geven. Dit verschil in interpretatie moet dus vermeden worden. 

Een tweede eis is om neutrale en evenwichtige vragen te stellen naar formulering, sturende vragen zijn 

uit den boze. Mensen zijn geneigd om het eens te zijn met datgene wat gesteld wordt in een vraag, 

zeker wanneer ze minder tijd en zin hebben om een vraag te beantwoorden. Anderzijds zal een 

eenzijdig geformuleerde vraag een norm impliceren, waar ook een sturende werking van uit gaat. 

Maar ook mensen die wel bereid zijn om na te denken, gaan beïnvloed worden door een sturende 

vraag. Sturende vragen kunnen dan ook maar beter vermeden worden. 

Een laatste valkuil is om onvolledige en/of sturende responsmogelijkheden aan te bieden. Wanneer 

men aan respondenten antwoordmogelijkheden aanbiedt, is het belangrijk dat er naar een evenwichtige 

verdeling van categorieën rond een neutraal midden wordt gestreefd. Het is belangrijk dat aan 

respondenten een realistische beoordelingscontext wordt aangeboden, om de validiteit van de meting 

te waarborgen. De onderzoeker zal moeten afzien van zijn eigen mening en zo realistisch mogelijke 

antwoordcategorieën weergeven. 
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 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 1.2 waar ik het opstellen van een enquête voor de leerkrachten 2
e
 graad BSO 

beschrijf.  
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4.3.3 Methodes voor het opstellen van vragenlijsten 

Oosterveld en Vorst (1996, in De Munter, 2000) zijn op basis van een inventarisatie in de literatuur 

gekomen tot een zestal constructiemethodes om vragenlijsten te ontwikkelen. Zij hanteren hiervoor 

twee indelingscriteria: enerzijds de a priori kennis van het te meten kenmerk en anderzijds de 

psychometrische doelstelling die met de betreffende werkwijze wordt bereikt. De rationele en 

prototypische methode zien zij als eerder intuïtieve constructiemethoden. De interne en de externe 

methoden zijn de inductieve methoden. De construct- en facetmethode zien de auteurs als deductieve 

werkwijzen.  

Een volledige uitwerking van deze zes methoden brengt ons te ver binnen dit werk. Ik geef enkel deze 

methode weer die voor de uitwerking van het project van belang is, namelijk de rationele methode.  

 

De rationele constructiemethode heeft als uitgangspunt het optimaliseren van de „face validity‟. Dit is 

“de mate waarin gegevens, begrippen of beschrijvingen een goede representatie vormen van alle 

mogelijke relevante gegevens. De relevantie van de gegevens hangt af van de theoretische invalshoek, 

de vraag- en doelstelling, het bestudeerde fenomeen, de beoogde inhoud, enz. (Smaling, 1987 in De 

Munter, 2000, p. 121).”. Met de term rationeel wordt verwezen naar de rationaliteit van de 

overwegingen van de onderzoeker en die van de oordelen van de experts. Het uitgangspunt is dat de 

mens op basis van een gedeelde achtergrond en taal, het gedrag van de mens kan duiden, begrijpen en 

beschrijven. Een veronderstelling hierbij is dat onderzoeker en experts uitgaan van een 

gemeenschappelijk denkkader. 

Men ziet de rationele methode als een intuïtieve methode, omdat de vragenlijst wordt opgesteld vanuit 

de (intuïtieve) inzichten van de onderzoeker en de experten. De onderlinge relaties tussen begrippen 

onderling worden enkel globaal aangegeven bij deze methode. Vaak is er geen sprake van een theorie 

waarop men zich baseert om de vragenlijst op te stellen. De onderzoeker gaat bij deze methode vaak 

uit van typologische omschrijvingen, categoriale verschijnselen, inhoudelijke of diagnostische 

categorieën om vragen op te stellen.  

De experts duiden aan of een vraag of een item een goede representatie is voor het begrip. Indien dit 

zo is, wordt de vraag weerhouden. De oordelen van de experts worden als voldoende gezien voor de 

geldigheid van de interpretatie van de meetresultaten. Om deze reden worden de meetresultaten van 

het instrument nauwelijks gevalideerd. 

 

De rationele methode lijkt om bovenstaande redenen geschikt voor begrippen die slechts globaal zijn 

uitgewerkt of waarover weinig formele kennis voorhanden is. Deze methode is ook zeer bruikbaar 

“voor specifieke maatschappelijke beslissingen of eenmalig onderzoek, waarbij de kosten van 

constructie en validatie beperkt moeten blijven (Oosterveld & Vorst, 1996, in De Munter, 2000 p. 

50).”. 

4.4 BESLUIT 

Binnen deze paragraaf heb ik stilgestaan bij het uitwerken van praktijkgericht onderzoek dat aan bod 

zal komen binnen het actieprogramma.  

Hier neem ik in de eerste plaats uit mee dat ik binnen het actieprogramma
34

, voornamelijk gebruik 

maak van probleemanalytisch onderzoek. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag „Hoe zien 

we pesten tussen leerlingen op onze school terugkomen?‟ maak ik gebruik van een vragenlijst (survey 

als onderzoekstechniek), waarbij de vragen in de richting van probleemanalytisch onderzoek liggen. 

Het verkennende (literatuur)onderzoek naar gegevens over pesten en de mogelijke aanpak ervan, de 

leerlingen en de school gaan ook in de richting van probleemanalytisch onderzoek.  

Van de onderzoeksstrategieën lijken mij het survey-onderzoek en het bureauonderzoek het meeste 

kansen te bieden binnen het kader van mijn actieprogramma. Door middel van een survey-onderzoek 

kan ik snel de nodige informatie krijgen over pesten van leerlingen 2
e
 graad BSO binnen onze school. 

Het bureauonderzoek geeft me daarnaast de kans om vanuit andere theoretische kaders te vertrekken 

en een bruikbaar kader voor onze school te formuleren. 
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 Voor het beantwoorden van meerdere onderzoeksvragen. 
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Op het vlak van methodologische disciplinering neem ik mee dat het gebruik maken van 

onderzoeksstrategieën geen „natte vinger werk‟ mag zijn. Bij het gebruiken van een vragenlijst hou ik 

rekening met de eisen naar methodologische disciplinering en de richtlijnen voor het formuleren van 

vragen. 

5 Noodzakelijke bekwaamheden van leerkrachten 

Binnen deze en volgende paragrafen wil ik een antwoord bieden op de onderzoeksvragen rond de 

centrale variabele „Ondersteuning leerkrachten‟. Hiervoor vertrek ik vanuit het begrip competentie. 

We kunnen een competentie of bekwaamheid omschrijven als een geheel van kennis, vaardigheden en 

attitudes. Dit geheel kan de eigenaar doelgericht inzetten in zijn werk (Verclyte & Dekeyser, 2003).  

 

Wanneer we in de literatuur kijken over welke competenties een leerkracht secundair onderwijs dient 

te beschikken, komen we tot een hele lijst. Binnen dit werk is het echter niet de bedoeling om alle 

mogelijke competenties te omschrijven. Gezien de aard van het project, zijn de competenties die 

handelen over „de leerkracht als opvoeder‟ het meest van belang. Doordat een leerkracht affiniteit 

heeft met de psychologie van jongeren en met de jongerencultuur, verhoogt hij de kans dat hij een 

positieve en pedagogische invloed heeft op leerlingen. Leraren kunnen belangrijke ankerfiguren zijn 

voor jongeren tijdens hun schoolloopbaan (Verclyte & Dekeyser, 2003). De school en de maatschappij 

verwachten van een leerkracht dat hij een pedagogische taak opneemt. Hij is aanspreekbaar voor 

leerlingen. Daarnaast waakt een leerkracht over het individueel welbevinden van leerlingen én 

functioneert hij binnen het opvoedingsproject van een school. Ik spreek telkens van de leerkacht in 

mannelijke vorm, maar bedoel zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten. 

 

In de eerste paragraaf sta ik stil bij competenties die leerkrachten (als opvoeder) nodig hebben voor het 

werken in een klas, vertrekkend vanuit het besluit van de Vlaamse Regering. De tweede paragraaf 

geeft enkele aandachtspunten van goed klasmanagement weer, omdat dit belangrijk is bij het omgaan 

met grensoverschrijdend gedrag. De derde paragraaf geeft weer hoe men een leerlinggerichte houding 

in de praktijk kan brengen.   

5.1 COMPETENTIES VANUIT HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 

Vanuit het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007, zijn er naar de „leerkracht secundair 

onderwijs als opvoeder‟ zeven competenties vastgelegd. Elke competentie wordt verder uitgewerkt in 

enkele concrete vaardigheden en de ondersteunende kennis die hiervoor nodig is. Deze formuleringen 

zijn echter nog zeer ruim en laten veel ruimte voor de concrete invulling ervan. Ik beperk me binnen 

deze paragraaf tot de opsomming van de competenties vanuit het besluit van de Vlaamse Regering. 

Voor de verdere uitwerking van elke competentie verwijs ik naar bijlage 11.  

 

Een 1
ste

 competentie houdt in dat een leerkracht in overleg een positief schoolklimaat kan creëren voor 

leerlingen in klasverband en op school. De 2
e
 competentie stelt dat de leerkracht in staat dient te zijn 

om de emancipatie van de leerlingen te bevorderen. Competentie 3 houdt in dat een leerkracht door 

attitudevorming, leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie kan 

voorbereiden. De 4
e
 competentie geeft weer dat een leerkracht actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen kan hanteren in een pedagogische context. De 5
e
 basiscompetentie stelt dat een 

leerkracht gespast kan omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met 

gedragsmoeilijkheden. Een 6
e
 competentie houdt in dat een leerkracht de fysieke en geestelijke 

gezondheid van leerlingen kan bevorderen. De 7
e
 en laatste competentie houdt in dat een leerkracht 

kan communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in verschillende talige situaties.  

5.2 GOED KLASMANAGEMENT? 

Klasmanagement wordt gezien als de basis bij het omgaan met klassen, dus ook van het omgaan met 

grensoverschrijdend gedrag, meer specifiek pesten (Verclyte & Dekeyser, 2003).  
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Verclyte & Dekeyser (2003) presenteren een raamkader voor goed klasmanagement, dat steunt op 

algemene pedagogische, groepsdynamische en systeemtheoretische inzichten enerzijds en 

communicatie anderzijds. Binnen een dagelijks klasgebeuren gaat een leerkracht een geheel van 

inzichten en vaardigheden integreren. Hij is zich hier niet steeds van bewust. Het gepresenteerde 

raamkader wil een overzicht geven van deze activiteiten. Op deze manier biedt het houvast om te 

reflecteren over klasmanagement, maar ook om situaties aan te pakken waarbij er problemen zijn in de 

klas (zoals bijvoorbeeld bij pesten).  

 

De basis binnen dit raamkader is een positieve betrokkenheid en verbondenheid, als draagvlak van 

goed samenwerken in de klas. Verclyte & Dekeyser (2003) stellen vast dat leerlingen erg waarderen 

dat een leerkracht hen erkent om wie ze zijn. Ze appreciëren een leerkracht als die respectvol, 

vriendelijk en deskundig is en zich engageert tegenover hen. Leerlingen voelen dan een zekere 

verbondenheid met hun leerkracht en net deze verbondenheid vormt een draagvlak voor een goed 

klasmanagement.  

 

Verclyte en Dekeyser (2003) onderscheiden acht invalshoeken binnen dit raamkader: 

communicatieprincipes, groepsdynamische inzichten, leiderschap, positieve betrokkenheid en 

verbondenheid als draagvlak voor goed samenwerken in de klas. Ook een coherente regelhantering, 

goede lessen, concreet interveniëren (technieken en strategieën van A tot Z) en tot slot het vermijden 

van valkuilen zien zij als een invalshoek. Al deze invalshoeken bespreken, brengt me te ver van mijn 

opzet binnen dit projectboek. Ik bespreek dan ook enkel deze invalshoeken op het vlak van 

vaardigheden bij leerkrachten, welke aanwezig moeten zijn om rond het thema pesten in de klas aan 

de slag te gaan. Het zal uit de omschrijvingen blijken dat een leerkracht steeds meerdere zaken 

tegelijkertijd verricht (Janssens et al, 2000). 

5.2.1 Communicatieprincipes 

Over communicatie, het nut ervan, de verschillende soorten en de belangrijkste principes hierbinnen is 

al heel wat geschreven. Het is dan ook niet mijn bedoeling om een cursus communicatie weer te geven 

binnen dit project. Ik sta kort stil bij enkele belangrijke aandachtspunten, met focus op communcatie 

in een groep. 

Ik vertrek hierbij vanuit de definitie dat doelgerichte communicatie “een doorlopend proces is, waarin 

één partij (de zender), via verbale en/of niet-verbale symbolen, met een bepaalde bedoeling een 

boodschap verstuurt naar een andere partij (de ontvanger), die de boodschap opvangt (de informatie 

waarneemt) en vertaalt in een of ander gedrag (Verclyte & Dekeyser, 2003, p. 17).”. 

 

In de eerste plaats dient elke leerkracht er zich bewust van te zijn dat hij niet niet kan communiceren 

(Verclyte & Dekeyser, 2003 en Van den Broeck, 2006). Zowel via verbale als non-verbale 

communicatie geeft men boodschappen door. Ten tweede dient een leerkracht in een klassituatie op te 

komen voor zichzelf. Wanneer hij dit op assertieve manier doet, laat hij zijn respect blijken voor de 

andere betrokkenen. Ten derde wordt een klassituatie getypeerd door feedback die leerlingen en 

leerkrachten altijd geven aan elkaar (verbaal en non-verbaal). Deze kan positief en negatief zijn. 

Feedback is echter nodig om de dagelijkse omgang met elkaar te regelen. Wanneer we kijken naar 

communicatie in een klasgroep, dan gaat dit heel wat verder dan de communicatie tussen twee 

personen. Goede communicatie in een groep komt immers niet zomaar tot stand. Vele factoren hebben 

hierop een invloed: bijvoorbeeld de inhoud van de taak, kwaliteit van onderlinge relaties, de grootte 

van de groep, … Tot slot is het voor een leerkracht belangrijk om te weten dat er in elke groep 

sprekers en zwijgers zijn. Belangrijk is wel om de zwijgers niet te vergeten en hen uit te nodigen om 

meer deel te nemen aan de communicatie. 

5.2.2 Leiderschap als leerkracht 

Elke leerkracht die voor een klas staat, heeft een bepaalde stijl. Bij sommigen is deze bewust, bij 

anderen onbewust. Wanneer we echter stilstaan bij leiderschap, dan stellen we in navolging van 
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Verclyte & Dekeyser (2003) ons de vraag „hoe we als leerkracht gaan leiding geven om in de klas 

zoveel mogelijk (aanvaardbare) doelen te realiseren?‟ 

 

Vroeger ging men er van uit dat dat er drie soorten „leiders‟ waren: de autoritaire, de democratische en 

de laissez-faire stijl. Men dacht lange tijd dat de democratische stijl het meest positieve effect had op 

de groep, naar de te vervullen taak en de groepssfeer (Verlcyte & Dekeyser, 2003). Recent is men er 

echter van overtuigd dat niet elke groep klaar is om de verantwoordelijkheden naar leiderschap toe 

mee op te nemen. Een meer sturende houding kan dan op zijn plaats zijn. Situationeel leiderschap is 

dan aangewezen. De leerkracht zal zijn stijl van leidinggeven dan aanpassen aan de groep en de 

contextuele gegevens. Een goede keuze van leidinggeven is dan het correct inschatten van enerzijds de 

competenties van de leerlingen en anderzijds hun motivatie. Maar ook andere factoren zoals de 

verwachtingen van alle betrokkenen, de aard van de les en de momentane situatie spelen hun rol.  

 

Men merkt hier onmiddellijk de parallel met situationeel leidinggeven, zoals dat in paragraaf 1.2 van 

dit hoofdstuk is beschreven bij de ontwikkeling van een team. Ook hier gaat het over situationeel 

leidinggeven, met de kenmerken van het team en de meest gepaste stijl van leidinggeven. Net zoals bij 

de toepassing op een team, kan het al dan niet effectief toepassen van een bepaalde stijl ernstige 

gevolgen hebben. We gaan hier echter niet dieper op in.  

 

Als leerkracht is het duidelijk dat je de touwtjes in handen hebt in de klas én zelf een grote inbreng kan 

doen naar goed klasmanagement. Leerkrachten met een goed klasmanagement reageren alert, spreiden 

hun aandacht over de klas, brengen vaart in hun les, houden de aandacht van de leerlingen vast en 

geven uitdagend en afwisselend zelfstandig werk. Wanneer zich dan toch grensoverschrijdend gedrag 

voordoet, is het belangrijk om consequent te reageren. Hier ga ik in de volgende paragraaf dieper op 

in.  

5.2.3 Een coherente regelhantering 

Binnen een klas gelden steeds een aantal regels, afspraken en gewoonten. Deze moeten het mogelijk 

maken om de nodige duidelijkheid in een klas te krijgen en te kunnen samenwerken in groep (Verclyte 

& Dekeyser, 2003). De leerkracht is als het ware de bewaker van de regels en zal er op toezien dat 

deze worden toegepast. Het is echter wel belangrijk dat de regels functioneel zijn. In de eerste plaats 

dienen ze te kaderen in het schoolreglement. Daarnaast moeten de regels het groepsbelang dienen en 

worden ze op deze manier ook als zinvol ervaren. Binnen het leerkrachtenteam tenslotte moet er enige 

uniformiteit zijn naar regels toe, zeker bij moeilijkere klassen.  

 

Voor het individuele klasmanagement is het belangrijk dat een leerkracht duidelijk maakt wat hij 

verwacht (Verclyte & Dekeyser, 2003). Dit kan het best gebeuren bij de start van de „samenwerking‟ 

en transparant verlopen. Er moet geen veelheid van regels worden meegegeven, maar wel de 

noodzakelijke zodanig dat leerlingen weten wat van hen verwacht wordt en wat de grenzen zijn. 

Indien er te veel regels gelden of als deze te hoog gegrepen zijn, gaan leerlingen zich gefrustreerd 

voelen. Er moet ook ruimte zijn voor enige individuele invulling van de normen, dus geen te strakke 

regels. 

Het is belangrijk dat een leerkracht zelf een voorbeeld is in het naleven van regels en afspraken. 

Daarnaast is het best mogelijk dat afspraken moeten worden bijgesteld. Eerlijkheid en openheid is 

altijd belangrijk bij het doen naleven en zelf naleven van afspraken. 

 

Indien een leerkracht te maken krijgt met problemen rond het naleven van regels in de klas, kan dit 

vele oorzaken hebben: onvoldoende lesbetrokkenheid, materiaalproblemen, gebrek aan lesstructuur, 

imago van de leerkracht, …. Belangrijk is om na te gaan waar het probleem zich juist situeert en hoe 

men ermee kan omgaan. 
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5.3 EEN LEERLINGGERICHTE HOUDING GECONCRETISEERD 

Vanuit hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat de school met het eigen opvoedingsproject
35

 ervoor kiest 

om leerlingen zich te laten ontwikkelen in een studierichting die voor hen geschikt zijn en die hen 

voorbereidt op een goede studie- of beroepskeuze. In de verdere precisering duidt de school aan dat 

men persoonlijkheidsvorming wil bieden, evenals het bijbrengen van de nodige professionele kennis.  

 

De houding van de school vinden we terug in de leerlinggerichte houding (Van Mossevelde, 1996). 

Van Mossevelde (1996, p. 61) omschrijft een leerlinggerichte houding als “de leraar stemt zijn 

benadering af op de concrete leerlingen, zowel tijdens het lesgeven, tijdens 

remediëringstussenkomsten, tijdens klassenraden en teambesprekingen als tijdens 

vrijetijdsactiviteiten.”.  

De leerkracht tracht zich in te leven in hun leefwereld en interesses. Indien mogelijk past hij zijn 

lessen aan de reacties van de leerlingen aan. Altijd houdt de leerkracht rekening met het 

zelfwaardegevoel, het zelfbeeld en zelfrespect van elke leerling in de klasgroep. De leerkracht 

bevraagt zich voortdurend over de eigen rol in het belang van een positieve leerling-leerkrachtrelatie, 

ten voordele van een positieve klassfeer.  

Dit alles wil echter niet zeggen dat de leerling bepaalt wat er in de lessen gebeurt en of er geleerd 

wordt. De leerkracht ziet de noodzakelijke lessen, maar houdt wel rekening met de leerlingen en 

vertrekt vanuit interesses. Leerstof én persoonlijkheidsvorming blijven centraal staan. De kern van het 

leerlinggerichte onderwijs is het zelfwaardegevoel, van leerling én leerkracht.  

Welke concrete vaardigheden drukt deze leerlinggerichte houding uit? Achtereenvolgens bespreek ik 

erkenning en aandacht, aanvaarding, echtheid, openheid en open sfeer, aanvaarding van fouten, 

vertrouwen, humor en ruime blik, een positieve kijk en tot slot leiding en gezag. Hiervoor baseer ik me 

op Van Mossevelde (1996). 

 

Onder erkenning wordt verstaan dat men de leerling niet enkel ziet als hij/zij die les moet volgen, maar 

wel als een echte persoonlijkheid. De leerling kan op deze manier gewaardeerd worden en hij heeft er 

recht op. Aandacht veronderstelt dat een leerling niet enkel aandacht krijgt wanneer hij iets fout doet, 

maar dat het doen van het gevraagde ook gewaardeerd wordt. Dit veronderstelt ook het kunnen duiden 

van „lastig‟ gedrag en dit niet zomaar onder de tafel schuiven. 

 

Aanvaarding houdt in dat in een positieve relatie wederzijds respect aanwezig is. Leerling en 

leerkracht aanvaarden elkaars persoon met positieve en negatieve kanten. We mogen dit echter niet 

verwarren met goedkeuring van alle elementen. Elkaar aanvaarden houdt in dat men luistert naar 

elkaar en zich probeert in de situatie van de ander in te leven. 

 

Echtheid vervolgens, wil zeggen dat men als leerkracht mag zijn hoe men is. Men is immers niet 

perfect, elke leraar heeft goede en zwakke kanten. Het spreekt wel voor zich dat een leerkracht zijn 

vak onder de knie heeft. Een leerkracht hoeft geen masker op te zetten in de klas en mag zijn eigen 

gevoelens tonen zoals hij die beleeft. Hiermee bedoel ik dat een leerkracht mag tonen dat hij 

bijvoorbeeld teleurgesteld is in leerlingen, wanneer ze afspraken niet zijn nagekomen. Een leraar toont 

wie hij of zij echt is en stelt hiermee een voorbeeld voor de leerlingen.  

 

Openheid houdt in dat men open staat voor elkaars ideeën en gedachten. Door dit te tonen creeërt men 

een open sfeer, welke uitnodigt om de eigen mening weer te geven. In een open sfeer toont men dat 

men binnen een klassituatie ook een blik werpt op de maatschappij en dat begrippen zoals 

verdraagzaamheid, acceptatie en openheid geen vage begrippen blijven die enkel in een klassituatie 

toepasbaar zijn.  

 

Geen enkele mens is perfect, zo ook een leerkracht niet. Een leraar kan en weet niet alles. Leerlingen 

mogen dit zien. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen door iets fout te „kunnen‟ doen, zichzelf en 

hun eigen mogelijkheden kunnen ontdekken. Het is dus niet zo dat fouten worden aangemoedigd, 
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maar dat deze wel worden aanvaard. Door het maken van fouten kan men nagaan waar bijsturing 

nodig is. Fouten worden aanvaard!  

 

Het helpt jongeren om te weten dat ze worden gesteund en begeleid door volwassenen. Op die manier 

weten en ervaren jongeren dat volwassenen hen helpen en zullen ze sneller verantwoordelijkheid 

opnemen. Jongvolwassenen kunnen via deze weg tonen dat ze het gekregen vertrouwen verdienen. 

Leerlingen die ervaren dat ze een marge krijgen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en de taken 

tot een goed einde te brengen, ervaren vertrouwen. Het gevoel dat ze op iemand kunnen terugvallen 

steunt hen. 

 

Humor en een ruime blik zijn goede hulpmiddelen om het zelfwaardegevoel en de relatie leerkracht-

leerling meer kansen te geven. Wanneer er ruimte is voor het spontane, gekke invallen enzoverder; 

ervaart de leerling geen keurslijf en kan er met een kwinkslag gereageerd worden op 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

Een andere vaardigheid is het hebben van een positieve kijk. Vaak besteden we enkel aandacht aan 

negatief of grensoverschrijdend gedrag. Datgene wat goed gaat en leerlingen die zich gedragen 

worden al snel „vergeten‟. We moeten er waakzaam voor zijn dat we ons niet enkel gaan focussen op 

het negatieve (en zo een negatieve houding overbrengen naar de leerlingen) en dat er achter „negatief‟ 

gedrag ook wel een goede bedoeling kan zitten.  

 

Van Mossevelde (1996) beschrijft leiding en gezag als laatste vaardigheid. Binnen deze visie blijft een 

leerkracht nog wel altijd degene die de koers bepaalt en ervoor zorgt dat het klasgebeuren goed 

verloopt. Hiervoor heeft hij niet alleen aandacht aan het taakproces, maar ook aan het groepsproces. 

Een leerlinggerichte houding betekent wel degelijk voldoende houvast, verantwoordelijkheid en 

leiding bieden, in voortdurend wederzijds respect én aandacht voor persoon en gedrag van de leerling. 

Leiding geven binnen een leerlinggerichte aanpak houdt een voortdurend zoeken en aanpassen in.  

 

Deze vaardigheden drukken uit dat een leraar handelt volgens een leerlinggerichte houding. Hij stelt 

het zelfwaardegevoel van zichzelf en van de leerling centraal, om op deze manier in interactie te 

treden met leerlingen in het klasgebeuren. 

5.4 BESLUIT 

Deze paragraaf geeft een overzicht weer van de belangrijkste bekwaamheden waarover een „leerkracht 

als opvoeder‟ best beschikt. Hiermee geef ik een antwoord op de onderzoeksvraag „Wat verwachten 

we van de aanpak van leerkrachten op basis van ons actieplan?‟. Binnen deze paragraaf heb ik het luik 

binnen het antwoord naar de algemene omgang met leerlingen belicht.  

Vanuit de 3 beschreven invalshoeken neem ik mee dat echtheid en respect ten aanzien van leerlingen 

een essentieel gegeven is. Dit is echter niet makkelijk wanneer je met een pestsituatie wordt 

geconfronteerd. Je moet je als leerkracht in hun schoenen durven plaatsen, zonder je eigen rol als 

„leider‟ binnen een klas uit handen te geven. Duidelijkheid en een consequente aanpak naar leerlingen 

toe zijn gouden regels in het omgaan met leerlingen. Binnen het actieprogramma vind ik het dan ook 

belangrijk om deze boodschap mee te geven aan collega‟s.  

Daarnaast vind ik het belangrijk om de verschillende vaardigheden van een leerlinggerichte houding 

bij collega‟s op te frissen. Deze vaardigheden zijn immers niet alleen belangrijk in het omgaan met 

pestsituaties, maar zijn ook in andere situaties zeer nuttig. Het bewust zijn van deze vaardigheden bij 

zichzelf als leerkracht kan alleen de omgang met een klas ten goede komen. 

6 Specifieke competenties afgeleid van de gekozen methodieken 

In voorgaande paragraaf heb ik stilgestaan bij algemene competenties en vaardigheden waarover een 

leerkracht dient te bezitten in de dagelijkse omgang met leerlingen. Deze zijn onontbeerlijk in de 

klaspraktijk en zijn eerder onafhankelijk van specifieke visies of methodieken.  
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Vanuit de opzet van dit project, zullen er echter zeer specifieke methodieken
36

 worden toegepast in de 

preventie en aanpak van pesten. Binnen deze paragraaf sta ik stil bij enkele specifieke vaardigheden 

die leerkrachten dienen te beheersen in het goed toepassen van deze methodieken. Eerst bespreek ik de 

vaardigheden bij verschillende soorten gesprekken (incident-, herstel-, ondersteunend- en begeleidend 

gesprek). Ten tweede sta ik stil bij het toepassen van methodieken in de klas en de No Blame 

methodiek. 

Met deze paragraaf formuleer ik voornamelijk een antwoord op de onderzoeksvraag „Welke 

vaardigheden of attitudes dienen leerkrachten hiervoor te bezitten?‟ binnen de centrale variabele 

„Ondersteuning leerkrachten‟. 

6.1 COMPETENTIES BIJ VERSCHILLENDE GESPREKKEN 

In hoofdstuk 3
37

 heb ik de verschillende gesprekken voorgesteld, welke je kan voeren met leerlingen 

naar aanleiding van een pestsituatie. Volgende vaardigheden spelen een belangrijke rol binnen deze 

gesprekken: zich openstellen, luisteren, terugkoppelen, verhelderen van datgene wat verteld wordt, 

vragen stellen, concretiseren, vragend toevoegen, informeren, alternatieven formuleren, adviseren, 

opleggen en tot slot oordelen. Voor een kort overzicht van elke techniek waarin het doel, actie van de 

leerkracht en het mogelijk effect beschreven staat, verwijs ik naar bijlage 12. Deze gesprekstechnische 

vaardigheden, zijn specifieker geformuleerd naar de verschillende soorten gesprekken rond pesten.  

 

Daarnaast kan een leerkracht gebruik maken van „algemene‟ persoonsgerichte gesprekstechnische 

vaardigheden (Dewitte, 2000 & Schepens, 2008).  

In de eerste plaats kan een leerkracht attenderen. Dit zijn korte aanduidingen van verstandhouding en 

aanmoediging naar de leerling toe. Deze vaardigheid heeft als doel om de leerling aan te moedigen, bij 

te sturen en te stimuleren. We zien hier een sterke overeenkomst met de vaardigheid „zich openstellen‟ 

zoals vermeld bij Stevens & Van Oost (1994).  

Een andere algemene vaardigheid is het recapituleren en parafraseren. Dit is het beknopt weergeven 

van de feitelijke inhoud. Het doel hiervan is de leerling te stimuleren, duidelijkheid en structuur aan te 

brengen in het gesprek en bij te sturen.  

Een derde vaardigheid is reflecteren. Hier gaat het om het weergeven van de affectieve inhoud van wat 

gezegd is, dit kunnen impliciete of expliciete betekenissen zijn. Op deze manier krijgt men een inzicht 

op de beleving, stimuleert men de leerling om verder te vertellen en kan men communicatie afremmen 

en steunen.  

Confronteren is een vierde vaardigheid. De leerkacht kan op een empathische wijze de aandacht 

vestigen op iets dat opvalt of eigenaardig is in het verbaal en non-verbaal gedrag. Ook hier is het doel 

te stimuleren, verduidelijking te brengen en het gesprek bij te sturen. 

Een vijfde vaardigheid is het stellen van exploratieve vragen. Dit zijn vragen die uitnodigen tot 

verdere verkenning van problemen of gevoel.  

Doelgericht stilzwijgen is een zesde vaardigheid. Hieronder wordt het actief niet-spreken verstaan. Het 

doel bij beide vaardigheden is het gesprek te verduidelijken en te stimuleren.  

Tot slot is er de vaardigheid interpreteren. Een leerkracht gaat hier de observaties vertalen in termen 

van persoonlijk inzicht. Hierdoor kan het heden verklaard worden vanuit het verleden, of probeert men 

het heden te verklaren op basis van de huidige gedragspatronen of interacties. Het doel van deze 

vaardigheid is het verduidelijken van het gesprek.  

 

Het is echter niet iedereen zomaar gegeven om een goed gesprek te voeren. Dit kan je echter wel leren 

(Stevens & Van Oost, 1994). Je kan gebruik maken van bovenvermelde technieken om een goed 

gesprek te voeren. Maar een technisch goed gesprek is echter nog geen persoonlijk gesprek. Bij 

persoonlijke gesprekken is er sprake van vertrouwen. In paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk is dit ook 

reeds een belangrijk element gebleken binnen een leerlinggerichte aanpak. Vertrouwen werkt in twee 
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 Zie paragraaf 2.2.3, aanpak op individueel niveau. 
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richtingen. Vertrouwen maakt enerzijds een goed gesprek mogelijk, maar anderzijds groeit vertrouwen 

doorheen gesprekken die gesprekspartners met elkaar hebben.  

 

Dit vertrouwen groeit niet zomaar. Er zijn een aantal grondvoorwaarden om tot „contact‟ te kunnen 

komen met de gesprekspartner. We verstaan hieronder de Rogeriaanse grondhouding (Dewitte, 2000 

& Leysen, 1999). Deze grondhouding omvat echtheid, onvoorwaardelijke accepterende warmte en 

empathie. Onder echtheid verstaan we dat gedrag en woorden met elkaar overeenstemmen. 

Onvoorwaardelijke accepterende warmte houdt in dat alle gesprekspartners worden geaccepteerd hoe 

ze zijn als mens. De realiteit kunnen zien en voelen met de ogen van de cliënt, is empathisch zijn. 

Door deze grondhouding kan een leerkracht een betrouwbare gesprekspartner zijn, die elke leerling 

accepteert, ondanks zijn emoties of gedrag. Het stelt de leerkracht ook in staat om intens contact te 

hebben met de belevingswereld van de cliënt, zonder overspoeld te worden. Deze grondhouding kan 

een leerkacht tonen door zich als een „echt‟ persoon te presenteren (echtheid), met eigen 

mogelijkheden en beperkingen. Naar onvoorwaardelijke acceptatie is het belangrijk dat er een zo goed 

mogelijk vriendelijkheidsniveau wordt gecreeërd en het tempo wordt aangepast aan de leerlingen. 

Empathie toont men door actief te luisteren, te attenderen en soms doelgericht te kunnen zwijgen.  

6.1.1 Incidentgesprekken 

Incidentgesprekken zijn (zoals besproken in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3) gesprekken die tot doel 

hebben het pesten onmiddellijk te stoppen én ernstigere voorvallen te voorkomen. Zoals vermeld dient 

elke volwassene binnen een school deze gesprekken te moeten kunnen voeren, zeker aangezien pesten 

vaak voorkomt buiten een lessituatie (bijvoorbeeld op de speelplaats). Deze gesprekken gebeuren 

telkens wanneer een volwassene ziet pesten of als een leerling verwittigt dat er gepest wordt. Binnen 

deze korte gesprekken krijgen geen van de vermelde technieken de nadruk.  

6.1.2 Herstelgesprekken  

Een herstelgesprek bestaat uit het toepassen van de gedragscode rond pesten in geval van 

regelovertredend gedrag én het concretiseren van het herstelcontract. Voor verdere uitdieping verwijs 

ik naar paragraaf 3.3 in hoofdstuk 3. 

 

In een herstelgesprek kan de leerkracht gebruik maken van meerdere technieken zoals we die hiervoor 

beschreven hebben. Gesprekstechnieken die hier zeker van belang zijn, zijn concretiseren en oordelen. 

Concretiseren, omdat het belangrijk is om de situatie helder te kunnen omschrijven. Het oordelen heeft 

een belangrijke functie omdat er een koppeling wordt gemaakt tussen regelovertredend gedrag en 

herstel, waarbij men rekening houdt met de school- en klasafspraken. 

6.1.3 Ondersteunende gesprekken 

Deze gesprekken bestaan er uit dat een leerkracht incidenten met jongeren, die gepest worden, gaat 

doorpraten. Op deze manier kunnen de betrokken jongeren hun gevoelens uiten en het gesprek kan een 

aanzet zijn om na te gaan of er iets aan het probleem kan worden gedaan. 

 

Binnen dit soort gesprekken zijn de technieken belangrijk die een leerling zullen helpen bij het 

uitdrukken van zijn/haar gevoelens. Hier zien we de technieken zich openstellen, minimale 

aanmoedigingen/luisteren een invloed hebben, net zoals de technieken terugkoppelen, verhelderen en 

concretiseren belangrijk zijn. Wanneer men samen met een leerling zoekt naar een oplossing, bieden 

de technieken vragend toevoegen, informeren en het samen zoeken naar alternatieven een 

meerwaarde. 

6.1.4 Begeleidende gesprekken  

Herstelgesprekken en/of ondersteunende gesprekken kunnen soms niet volstaan. Elke leerling is 

immers uniek en er kan sprake zijn van een complex probleem. Er kan dan geopteerd worden om 
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begeleidingsgesprekken te voeren. Het doel van deze gesprekken is dat leerlingen die moeilijkheden 

ondervinden in hun sociaal functioneren, worden geholpen om beter zicht te krijgen op hun gedrag, op 

de situaties waarin het gedrag voorkomt, de gevolgen hiervan én het zoeken naar alternatieve 

oplossingen. Deze gesprekken hebben tot doel om een gedragsverandering te stimuleren. 

Begeleidende gesprekken zoals hier beschreven zullen echter niet door een leerkracht worden gevoerd, 

maar zulen eerder passen binnen het kader van leerlingenbegeleiding binnen onze school of het CLB. 

 

Begeleidende gesprekken kunnen een sterk wisselende inhoud hebben, maar zijn steeds stapsgewijs 

opgebouwd. Alle technieken die in paragraaf 4.1 beschreven zijn, kunnen binnen deze gesprekken van 

toepassing zijn.  

6.2 TOEPASSEN VAN METHODIEKEN IN DE KLAS 

Binnen het verbeterpoject wordt met de betrokken leerkrachten een aantal methodieken uitgewerkt, 

waarmee collega‟s zelf in de klas aan de slag kunnen. De methodieken die gekozen zijn, zijn 

makkelijk toepasbaar in de klas zonder extra vorming voor de leerkracht naar begeleiding van deze 

methodiek. 

 

De vaardigheden die leerkrachten hiervoor nodig hebben, zijn dan ook niet specifiek. Leerkrachten 

kunnen voor het begeleiden hiervan terugvallen op de algemene vaardigheden, zoals beschreven in 

paragraaf 3 van dit hoofdstuk.  

In vele aangereikte methodieken bestaat de mogelijkheid om een klasgesprek te houden rond de 

aangebrachte thematiek. Op het leiden en begeleiden van een goed klasgesprek zijn we nog niet 

ingegaan. Binnen deze paragraaf geef ik enkele aanwijzingen voor het goed (bege)leiden van een 

klasgesprek. Hiervoor baseer ik me op Verclyte & Dekeyser (2003). 

 

Bij elk klasgesprek dient de grondhouding van de leerkracht een positieve betrokkenheid te zijn. Het 

belang van een positieve betrokkenheid heb ik in paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk aangekaart, als basis 

van het raamkader voor goed klasmanagement. Daarnaast is het belangrijk dat de twee partijen het 

doel van het klasgesprek in het oog houden, zeker voor de leerkracht ligt hier een taak.  

Binnen klasgesprekken kunnen „spanningen‟ naar boven komen. Hieraan toegeven „om spanningen te 

vermijden‟ is geen goede zaak. Onderhandelen vanuit de belangrijkste criteria is een betere aanpak. 

Wanneer men gezamenlijk komt tot een onderhandelde oplossing, zullen beide partijen meer bereid 

zijn om deze in de praktijk te brengen. Leerlingen zijn allen mee verantwoordelijk gemaakt bij het 

ontwikkelen van de oplossing en ontwikkelen zelf verder hun probleemoplossende vaardigheden. 

Binnen het klasgesprek is het belangrijk dat de leerkracht dit gesprek in goede banen leidt. Een 

duidelijke en stevige leiding is noodzakelijk. Dit houdt in dat er een duidelijk begin en einde is en dat 

niet iedereen zomaar door elkaar spreekt. Structuur binnen het gesprek en besluiten zijn nodig.  

Een ander aandachtspunt voor de leerkracht is om zich naar de groep als geheel te richten. Door zeer 

bewust contact te maken met de ganse groep, vermijdt een leerkracht om onbewust de informele 

„leider‟ aan te spreken. 

Het klasgesprek kan ruime proporties aannemen. Om die reden is het ook aan te raden om het in 

meerdere rondes te laten verlopen. In een eerste ronde kan het thema verkend worden en kunnen 

betrokkenen hun visie, ervaringen en aanvoelen verwoorden. Belangrijk voor de leerkracht hier is dat 

hij toont dat hij goed luistert. Dit kan hij doen door te parafraseren en eventueel door te vragen bij 

onduidelijkheden. Soms zal een leerkracht zelf het delicate agendapunt ter sprake moeten brengen. In 

een volgende ronde van het gesprek zal de leerkracht het probleem synthetiseren. Een volgende fase 

houdt in dat men gezamenlijk probeert om het probleem te herformuleren tot een gezamenlijk 

oplosbaar probleem. Vervolgens komt de fase naar het zoeken van gezamenlijke actiepunten, naar 

oplossingen en afspraken toe. Het dient hier duidelijk te worden dat het gesprek niet zomaar een 

„koffieklets‟ is. De besluiten zijn duidelijke actie- en/of aandachtspunten. 

Indien na het klasgesprek blijkt dat de getrokken besluiten ook van belang zijn voor collega‟s, dan 

kunnen deze het best zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Op deze manier zijn collega‟s 

goed op de hoogte van nieuwe afspraken of een nieuwe stap binnen de groepsontwikkeling van een 

klas. 
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Belangrijk is dat een leerkracht beseft dat niet alle problemen opgelost zijn met een klasgesprek. Feit 

is dat er een nieuw begin is en dat vastgelopen patronen misschien wel aan het wankelen zijn gebracht.  

Tot slot merken Verclyte en Dekeyser (2003) op dat leerkrachten een defensieve reactie kunnen 

vertonen. Binnen het gesprek kan er kritiek komen op de leerkracht zelf of op collega‟s. Het is dan 

begrijpelijk dat een leerkracht zich wil verdedigen, maar dit is echter niet aan te raden. Beter is om het 

onderwerp verder te verkennen en te behandelen zoals de andere aangebrachte punten. 

 

Een klasgesprek biedt zoals aangegeven heel wat mogelijkheden naar een klas toe, zeker als het 

correct wordt geleid. Nochtans is deze methodiek niet altijd de juiste voor problemen in een klas. 

Soms is een individueel gesprek met een leerling of een subgroep meer aangewezen. In sommige 

situaties is er niets te onderhandelen. Daarnaast dient een leerkracht ook te bewaken dat een 

klasgesprek geen middel wordt tot „het geen les hebben‟. Van belang is dat een leerkracht geen 

klasgesprek begint bij een incidenteel probleem, maar enkel bij chronische of regelmatig terugkerende 

probleemsituaties (Verclyte & Dekeyser, 2003).  

6.3 NO-BLAME AANPAK 

De No Blame-aanpak start vanuit het vaststellen of melden van pestsituatie. Het is een zeven-

stappenprocedure die een leerkracht of een begeleider
38

 kan toepassen. Elke stap is een belangrijk 

onderdeel van het geheel, wordt zorgvuldig gepland en dient dan ook als dusdanig gezien te worden. 

Afwijken van deze procedure kan het succes van de methode ondermijnen. Hieruit blijkt duidelijk dat 

er heel wat vaardigheden van de leerkracht worden verwacht, om de stappenprocedure
39

 correct toe te 

passen.  

 

Het is duidelijk dat niet alleen het juist toepassen van de verschillende stappen binnen een gesprek van 

belang is, maar dat een leerkracht ook over de nodige gesprekstechnische vaardigheden dient te 

beschikken om het gesprek goed te doen verlopen. Structureren, verduidelijking vragen, luisteren, … 

zijn technieken die van belang zijn. Alle vermelde technieken van paragraaf 4.1 in dit hoofdstuk, zijn 

belangrijk bij het goed leiden van gesprekken vanuit de No-Blame methodiek.  

Daarnaast dient een leerkracht ook een goede organisator te zijn: groepssamenkomst regelen, 

groepsleden apart terugzien, gesprek met de gepeste leerling, … Deze taken vragen heel wat tijd en 

energie. Bovendien is het belangrijk dat ze vlot verlopen.  

Tot slot is het belangrijk dat de leerkracht die de gesprekken begeleidt, enig vertrouwen geniet bij de 

groepsleden en vertrekt vanuit een positieve betrokkenheid. Indien deze voorwaarden aanwezig zijn, 

heeft de methodiek meer kans op slagen. 

6.4 BESLUIT 

Binnen deze paragraaf heb ik stilgestaan bij specifieke competenties die leerkachten nodig hebben om 

de methodieken rond pesten goed te hanteren. Hiermee heb ik een duidelijk antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag „Welke vaardigheden of attitudes dienen leerkrachten hiervoor te bezitten?‟ binnen 

de centrale variabele „Ondersteuning leerkrachten‟. 

Vanuit de bespreking van elke methodiek afzonderlijk, komt duidelijk naar voor dat het beheersen van 

goede gesprekstechnieken en het kunnen voeren van klasgesprekken absoluut noodzakelijk zijn. Deze 

bevinding vind ik dan ook uitermate belangrijk om mee te nemen in de terugkoppeling naar de 

leerkrachten.  

Daarnaast onthoud ik dat leerkrachten die meer intensief met leerlingen rond pesten gaan werken
40

, 

nood hebben aan een bijkomende training rond gesprekstechnieken en het begeleiden van 

klasgesprekken. Vanuit de hedendaagse lerarenopleiding wordt hier immers niet zo veel aandacht aan 

besteed. Zeker bij het omgaan met moeilijke situaties, kan een extra vorming zinvol zijn.  
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 We spreken in het vervolg van dit projectboek steeds over een leerkracht. 
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 Voor een concrete beschrijving van de verschillende stappen verwijs ik naar hoofdstuk 3, paragraaf 2.3. 
40

 De concrete invulling hiervan is afhankelijk van de uitwerking van het actieprogramma.  
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Tot slot zal ook extra vorming nodig zijn bij het leren gebruiken van specifieke methodieken zoals 

incidentgesprekken en de No Blame methodiek. Het welslagen van deze methodieken hangt af van een 

correcte toepassing ervan. Aangezien deze werkvormen voor alle leerkrachten nieuw zijn, is een 

vorming aangewezen.  

 

Rond het opzetten van een training en vorming voor leerkrachten sta ik in de volgende paragraaf stil. 

Hiermee formuleer ik een antwoord op de onderzoeksvraag „Hoe kunnen we deze 

vaardigheden/attitudes van leerkrachten helpen ontwikkelen?‟ binnen de centrale variabele 

„Ondersteuning leerkrachten‟. 

7 Training en vorming voor leerkrachten aanbieden 

Binnen het kader van het aanbieden van training en vorming voor leerkrachten, ga ik uit van de 

kerngedachte van professionele ontwikkeling. Hieronder versta ik dat professionele ontwikkeling “het 

verwerven van de competenties voor deskundig leraarschap, een levenslang leer- en 

ontwikkelingsproces veronderstelt én dat dit leren plaatsvindt vanuit de betekenisvolle interactie 

tussen de lerende (=leerkracht) en de context, waarin hij/zij permanent een aantal ervaringen opdoet 

(Kelchtermans, 2001, p.14).”. Voor leerkrachten die reeds aan het werk zijn, wordt de context 

gevormd door een nascholingssessie tijdens de loopbaan (Kelchtermans, 2001).  

 

Het opdoen van ervaringen is echter geen garantie om tot ervaringsleren te komen. Hiervoor is het 

noodzakelijk om de opgedane ervaringen te verbinden met én te integreren in de reeds aanwezige 

kennis. Wanneer we professionele ontwikkeling opvatten als levenslang leren, dan zien we dit zowel 

vertaald in het handelen (grotere effectiviteit van de professionele activiteiten) als in het denken 

(persoonlijk interpretatiekader; „mentale‟ neerslag van ervaringen die leerkrachten gedurende hun 

loopbaan opdoen) van een leerkracht. Dit denken en handelen beïnvloeden elkaar onderling. 

Kelchtermans (2001) onderscheidt binnen het persoonlijk interpretatiekader twee belangrijke 

domeinen: professioneel zelfverstaan en subjectieve onderwijstheorie. Het professioneel zelfverstaan 

beschouwt Kelchtermans (2001) als het geheel van opvattingen die men heeft over zichzelf als 

leerkracht. Dit professioneel zelfverstaan bestaat uit de volgende vijf componenten: zelfbeeld, 

zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie, taakopvatting en toekomstperspectief. De subjectieve 

onderwijstheorie is het persoonlijk geheel van kennis en opvattingen over onderwijzen. Centraal staat 

hier de vraag: „Hoe moet ik het doen en waarom zo?‟ (Kelchtermans, 2001). 

Professioneel ontwikkelen betekent dat “de inhoud van het persoonlijk interpretatiekader voortdurend 

beter afgestemd wordt op de concrete beroepswerkelijkheid (Kelchtermans, 2001, p.16).”. Ook hier 

krijgt reflectie weer een zeer belangrijke rol toebedeeld.  

 

Binnen dit kader van professionele ontwikkeling als leerkracht, sta ik stil bij enkele belangrijke 

aandachtspunten voor het organiseren van vorming en training aan leerkrachten binnen dit project. 

Vooreerst komt het VTO-beleid van een organisatie aan bod, waarbij de training en ontwikkeling van 

medewerkers een essentieel onderdeel vormt van het personeelsbeleid. In een tweede paragraaf koppel 

ik het organiseren van vorming en training aan het kader van situationeel leidinggeven uit de eerste 

paragraaf van dit hoofdstuk, waarbij ik aandachtspunten voor de concrete organisatie van de vorming 

afleidt.  

7.1 VTO-BELEID BINNEN EEN ORGANISATIE 

Onder VTO (vorming, training, opleiding) verstaan we het geheel van activiteiten en inspanningen dat 

het leren van medewerkers bevordert. Het doel hiervan is hun competenties en kennis te ontwikkelen 

met het oog op beter en kwaliteitsvol functioneren in hun taak (Meyers, 2007). Deze activiteiten 

kunnen bestaan uit supervisie, coachen, vorming, teamvergadering, literatuur voorzien, …  

 

In dit proces onderscheiden we vier fasen. Ten eerste moeten de behoeften duidelijk bepaald worden. 

Deze kunnen individueel, collectief, maatschappelijk of organisatiegebonden zijn. Vervolgens worden 

er duidelijke doelstellingen bepaald. Belangrijk is dat methode, doelgroep, structuur en timing worden 
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vastgelegd. Hier moeten de evaluatiecriteria op gebaseerd worden. Ten derde wordt er op een 

systematische, methodische en didactische wijze training ontworpen en georganiseerd. Daarna moet 

de transfer van het geleerde geoptimaliseerd worden. Tot slot evalueer je de resultaten aan de hand van 

de doelstellingen. Voor de verdere uitwerking van deze fasen verwijs ik naar bijlage 13.  

 

Vanuit deze uitwerking in fasen van een VTO-beleid, is het duidelijk dat het opzetten van vorming en 

training heel wat stappen inhoudt en goed doordacht dient te gebeuren. Wanneer men immers als doel 

heeft om de competenties en kennis te ontwikkelen van medewerkers, dienen de opgezette activiteiten 

en inspanningen degelijk uitgewerkt te zijn. Hieruit neem ik mee dat ik binnen het actieprogramma de 

fase van training en vorming goed doordacht en in overleg met de betrokkenen best realiseer. Op deze 

manier voorkom ik weerstand en het verspillen van tijd en energie. 

7.2 ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS IN RELATIE MET SITUATIONEEL 

LEIDERSCHAP 

Voorgaande paragraaf geeft toelichting welke stappen je als organisatie kan nemen om een goede 

vorming of training uit te werken. In deze paragraaf sta ik stil bij één element dat een belangrijke 

invloed heeft op het hele proces; namelijk de kenmerken van de trainees. Specifieker bedoel ik 

hiermee „In welke ontwikkelingsfase de medewerkers zich bevinden‟, vanuit het kader van 

situationeel leiderschap volgens Hersey & Blanchard
41

. Een aangepaste stijl van leidinggeven (en dus 

ook van vorming) brengt de medewerker naar een hoger ontwikkelingsniveau.  

 

Hersens & Janssens (in Meyers, 2007) hebben een aanvulling op dit model uitgewerkt. Zij vertrekken 

vanuit vier ontwikkelingsfasen van de medewerker: leer-, specialisatie-, zoek- en overzichtsfase. Elke 

fase heeft een aantal specifieke kenmerken; waarin de bijdrage van de persoon, de vereiste aanpak en 

ook de gevolgen van een verkeerde aanpak zijn beschreven. Belangrijk is te bepalen in welke fase een 

medewerker zit, en je aanpak hierop af te stemmen. Een niet aangepaste stijl zorgt ervoor dat de 

medewerker gedemotiveerd wordt of achteruit gaat. Dit kader kunnen we toepassen op het organiseren 

van vorming voor medewerkers. Ik licht kort de verschillende fasen toe. 

7.2.1 Overzicht van de fasen volgens Hersens & Janssens 

Medewerkers in de leerfase verwerven competentie, koppelen kennis aan hun werk en integreren zich 

in de organisatie. Hun bijdrage naar het team toe is energie, kennis en bedenkingen. Als 

leidinggevende ben je best een mentor voor hen, door hen bijvoorbeeld praktische tips en 

ondersteuning te bieden én beschikbaar te zijn voor hen. Wanneer je hen fout aanpakt, voelen ze zich 

niet thuis, niet uitgedaagd en is het verloop groot. Ze kunnen ook te aanhankelijk worden of zich als 

een vrijbuiter gedragen.  

Medewerkers in de specialisatiefase werken zelfstandig, hebben een hoge efficiëntie, zijn 

resultaatsgericht en exploreren hun eigen grenzen. Naar het team toe hebben ze een hoog 

prestatieniveau, zijn ze ijverig én exclusief gericht op hun taak. Als directe leidinggevende dien je hen 

uit te dagen, autonomie te bieden, de „lat‟ op de juiste hoogte te plaatsen en hen formeel te 

appreciëren. Wanneer je deze medewerkers fout aanpakt, hebben ze het té makkelijk en houden ze 

zich met andere zaken bezig en klampen ze zich hieraan vast. 

Medewerkers in de zoekfase zijn gevoelig voor organisatieproblemen en zijn een meerwaarde voor de 

organisatie. Ze hebben een ruimere blik, interesse in netwerking en staan voor verandering, 

vernieuwing. Als leidinggevende ga je met hen in dialoog: zo creeër je uitdaging en hebben ze een 

invloed. Ook het informeel contact en de nodige ondersteuning is belangrijk. Wanneer ze foutief 

worden aangepakt functioneren ze op een lager toerental, gaat hun engagement achteruit en kunnen ze 

een negatieve invloed op het team uitoefenen.  

Medewerkers in de overzichtsfase hebben een eigen visie, overzicht over het werkdomein en denken 

mee met het geheel. Zij nemen initiatieven tot verandering, kunnen mensen sensibiliseren, tot rust 
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 Zoals uitgewerkt in paragraaf 2.2.1 van hoofdstuk 4.  
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brengen en relativeren. Geef hen een actieve rol bij vernieuwing en als adviseur. Ga met hen in 

dialoog en delegeer taken. Wanneer je hen niet correct aanpakt gaan ze uitbollen of kritikaster zijn.  

 

De overgang van de leer- naar specialisatiefase en van de zoek- naar de overzichtsfase verloopt vlot, 

bijna automatisch. Moeilijker lopen de twee andere overgangen.  

7.2.2 Rol van de leidinggevende 

Wat is je rol als leidinggevende binnen deze vier fasen en hoe koppel je je eigen leiderschapsstijl 

hieraan? Het sturen en coachen gebeurt voornamelijk in de leerfase. In de specialisatiefase ga je 

ondersteunen en delegeren. Een gemis bij het model van Hersey & Blanchard (in Meyers, 2007) is dat 

medewerkers vaak spontaan in de zoekfase komen, ze zijn vaak beperkt in hun eigen taak.  

Hersey & Janssens (in Meyers, 2007) zien delegeren dan ook ruimer dan Hersey & Blanchard. Hersey 

& Blanchard verstaan onder delegeren dat de leidinggevende de bevoegdheid overdraagt aan een 

medewerker om het eigen werk te sturen. Hersey & Janssens zien delegeren als de 

verantwoordelijkheid van de taak van de leidinggevende die wordt overgedragen aan de medewerker, 

mits ondersteuning. Dit maakt de medewerker gevoeliger voor problemen op hoger niveau en er is 

sprake van transformationeel leiderschap.  

Hoe ga je als leidinggevende je medewerker waarderen? In de leerfase via informele contacten en 

schouderklopjes. In de specialisatiefase verloopt dit via formeel overleg met feedback naar de 

resultaten en de bijsturing van de doelen. Ondersteuning bieden gebeurt in de zoekfase en in de 

overzichtsfase toon je waardering door te delegeren.  

Wanneer je als leidinggevende een foute aanpak hebt gehanteerd bij een fase, krijg je demotivatie bij 

de medewerker. Demotivatie is deels het gevolg van inadequate coaching. Je kan de ontwikkelingsfase 

van de medewerker bepalen in dialoog en dan aangepaste coaching bieden om demotivatie tegen te 

gaan.  

7.2.3 Besluit 

Binnen deze paragraaf heb ik enkele inzichten weergegeven voor het organiseren van een vorming 

binnen de eigen organisatie. Hiermee heb ik tevens de link gemaakt met de rol van de leidinggevende 

binnen de georganiseerde vormingen.  

Vanuit beschreven fasenmodel van Hersey & Janssens, wordt het nogmaals duidelijk dat er een 

essentiële rol is weggelegd voor de leidinggevende. Ik neem hieruit mee dat het belangrijk is om 

binnen de georganiseerde vorming in het actieprogramma, collega‟s op het juiste niveau te benaderen. 

Een foute aanpak kan leiden tot demotivatie en afhaken in het werken rond het thema pesten. Het is 

duidelijk dat een vorming niet snel uitgewerkt kan worden. De vorming dient duidelijk doordacht te 

worden. 

8 Besluit 

Binnen dit hoofdstuk heb ik verschillende kaders beschreven rond het opstellen van verbeterprojecten, 

teamwerking, taakgericht werken met teams, praktijkgericht onderzoek en tot slot competenties van 

leerkrachten. Per paragraaf heb ik de inzichten weergegeven, waarop ik me voor de uitwerking van het 

actieprogramma baseer.  

In het volgende hoofdstuk werk ik een actieprogramma uit, waarmee ik een antwoord geef op de 

onderzoeksvragen, zoals vermeld in de probleemstelling.  
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H o o f d s t u k  5 :  E e n  a c t i e p r o g r a m m a  s t a p  v o o r  s t a p  

In dit hoofdstuk stel ik het concrete actieprogramma voor, dat is opgesteld op basis van de 

gepresenteerde theoretische kaders in hoofdstukken 3 en 4. Vanuit de centrale probleemstelling 

„Welke methodieken kan ik leerkrachten aanreiken in het omgaan met pestgedrag in de tweede graad 

BSO?‟ en zijn onderzoeksvragen werk ik dit actieprogramma uit. Meer bepaald formuleer ik binnen 

dit hoofdstuk het antwoord op de onderzoeksvraag “Welk concreet actieplan stel ik voor de aanpak 

van pesten binnen onze school voor?” van de centrale variabele „Pesten op school‟.  

 

Het actieprogramma is opgebouwd volgens het kader van projectmatig werken. Het wordt doorheen de 

verschillende stappen duidelijk dat dit project binnen specifieke grenzen wordt voltooid (mandaat 

vanuit de directie) en een vastgestelde begin- en einddatum heeft (schooljaar 2008-2009). Daarnaast 

kan ik gebruik maken van de nodige hulpbronnen zoals collega‟s en literatuur.  

 

Projectmatig werken heeft als kenmerk dat er routinematig en improviserend gewerkt wordt. Ik ga 

binnen dit project aan de slag rond een nieuw onderwerp (pesten in de tweede graad BSO), maar heb 

het duidelijke plan om een visie, plan van aanpak en methodieken voor in de klas als resultaat te 

hebben. Hierdoor ontstaat er een nieuwe structuur. Afhankelijk van gemaakte keuzes, krijgt het project 

een andere inhoudelijke invulling. 

 

De fasering van projectmatig werken is duidelijk terug te vinden binnen het actieprogramma. Elke 

stap binnen het actieprogramma verduidelijk ik aan de hand van de fase binnen projectmatig werken. 

De fase van het voorbereidende werk komt overeen met de ontwerpfase van projectmatig werken. In 

de voorbereidende fase van het project, herkennen we de voorbereidingsfase vanuit de projectfasering. 

De uitvoeringsfase volgens projectmatig werken is in dit project opgedeeld naar de activiteiten-, 

implementatie- en evaluatiefase. De evaluatiefase van dit actieprogramma maakt volgens een 

projectstructuur nog deel uit van de uitvoeringsfase. Een nazorgfase valt buiten de opzet van dit 

projectboek.  

 

De drie basisregels ten aanzien van projectmatig werken heb ik gerespecteerd door eerst het 

actieprogramma grofweg uit te werken én te laten goedkeuren (kenmerken eerst denken en dan 

handelen én van grof naar fijn). Vervolgens heb ik de details binnen het actieprogramma verder 

ingevuld. Tot slot heb ik het hele proces van voor naar achter en terug doorlopen, alvorens over te 

gaan tot concrete activiteiten. 

Het inbouwen van planning en controle is gebeurd door op voorhand een actieprogramma vast te 

leggen, met een duidelijke taakverdeling en timing (zie bijlage 14). De manier waarop sommige 

tussendoelen bereikt worden, is hier tevens op aangegeven. Daarnaast hou ik als coördinator zelf de 

planning en controle in het oog. 

Vanuit de toetsing van de verschillende kenmerken van projectmatig werken, besluit ik dat het 

actieprogramma voldoet. 

 

Voor de „organisatorische uitwerking‟ maak ik verder gebruik van de modellen uit het voorgaande 

hoofdstuk
42

. De kaders van Stevens & Van Oost (1994) en Limits vzw (2003)
43

 geven me 

aanknopingspunten naar het inhoudelijk uitwerken van het actieprogramma. Daarnaast houd ik 

rekening met de school- en leerlingenkenmerken (zie hoofdstuk 2) en de effectieve nood van de 

leerkrachten 2
e
 graad BSO

44
.  

 

In een eerste paragraaf presenteer ik het voorbereidende werk, alvorens te starten met het 

actieprogramma. Een tweede paragraaf handelt over de voorbereidende fase van het actieprogramma 

                                                      
42

 „Aan de slag met een leerkrachtenteam in het kader van kwaliteitsverbetering‟.  
43

 Deze kaders spitsen zich toe op de gegevens rond het thema pesten. 
44

 Hiervoor baseer ik me op een bevraging bij de betrokken leerkrachten. Deze enquête licht ik in paragraaf 2.1.2 

toe van dit hoofdstuk. 
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zelf. De derde paragraaf geeft de concrete activiteitenfase van de werkgroep weer. De vooropgezette 

implementatie van het actieprogramma wordt in de vierde paragraaf voorgesteld. Een vijfde en laatste 

paragraaf handelt over de evaluatie van het project. Het schematische overzicht van het 

actieprogramma is opgenomen in bijlage 14.  

 

Binnen dit hoofdstuk licht ik eerst elke stap van het actieprogramma toe en beschrijf ik de praktische 

uitwerking. Vervolgens verantwoord ik per fase de gemaakte keuzes.  

1 Het voorbereidende werk 

1.1 VERDIEPING IN HET THEMA 

Alvorens van start te gaan op de werkvloer, vind ik het noodzakelijk om mijzelf te verdiepen in de 

materie én om een beter zicht te krijgen op de ervaringen van leerkrachten. De situatie waaruit ik 

vertrek is een algemeen gegeven, waar leerkrachten aangeven dat ze het moeilijk vinden om met de 

vele pestsituaties in de tweede graad BSO om te gaan. Tijdens informele contacten hoor je vele 

verhalen, maar op basis hiervan kan ik niet van start gaan. Daarnaast voel ik me nog onvoldoende 

deskundig rond de materie om dit project te begeleiden, terwijl een leidinggevende toch over 

voldoende deskundigheid dient te beschikken. 

 

Omwille van bovenstaande redenen verdiep ik mezelf eerst in de materie „pesten op school‟. Door me 

te verdiepen in literatuur, wens ik tot een beter inzicht te komen rond het thema pesten op school en de 

aanpak ervan.  

Daarnaast informeer ik mij bij personen die reeds enige ervaring hebben met het thema „pesten op 

school‟. Een andere actie is dat ik de pedagogisch directeur (voorzitter leerlingenbegeleiding) bevraag 

rond de huidige aanpak van pesten (in de tweede graad BSO), de ervaringen hiermee en huidige 

knelpunten en sterke punten.  

1.2 UITWERKEN VAN DE VRAAGSTELLING 

Naast een inhoudelijke verdieping in het thema, concentreer ik me binnen deze fase op het uitwerken 

van mijn vraagstelling. Deze gedachtengang beschrijf ik in het eerste hoofdstuk, het ontwerp van het 

onderzoek. Op basis van de centrale vraagstelling kom ik tot enkele centrale variabelen met bijhorende 

onderzoeksvragen, welke ik als basis gebruik voor het uitwerken van dit projectboek.  

1.3 OPSTELLEN VAN EEN ENQUÊTE VOOR LEERKRACHTEN TWEEDE GRAAD BSO 

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de ervaringen van leerkrachten
45

, werk ik met een 

enquête. Hiervoor baseer ik mij op de enquête opgesteld door Limits vzw (2003), welke ook door het 

ministerie van onderwijs is gecommuniceerd naar scholen. Deze enquête pas ik aan de eigen situatie 

aan
46

 (zie bijlage 15). Een enquête is een goed middel om beter beeld te krijgen van een ruimer 

fenomeen (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1).  

 

Aangezien deze enquête belangrijke gegevens aan het licht brengt
47

, kies ik ervoor om deze reeds in 

deze fase af te nemen. Ik vraag hiervoor eerst het mandaat aan de pedagogisch directeur. Ik presenteer 

de enquête aan de leden van de pedagogische vergadering, alvorens deze af te nemen. Zij kunnen als 

„experts‟ de vragen kritisch bekijken en tips ter verduidelijking of verbetering aanbrengen. Ik geef de 

enquête vooraf door aan de leden, om de bespreking zinvol te laten verlopen. 

 

                                                      
45

 Zoals in de probleemstelling aangegeven, is het vertrekpunt van dit projectboek de verhalen van collega‟s en 

een aanvoelen van de cel leerlingenbegeleiding. 
46

 Hiermee houd ik rekening met de school- en leerlingenkenmerken en de vooropgestelde onderzoeksvragen.  
47

 Voor het verdere uitwerken van het actieprogramma baseer ik me op de resultaten van de enquête. 
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De enquête zelf neem ik af via Smartschool
48

, waar leerkrachten van de 2
e
 graad BSO via hun eigen 

account de digitale versie kunnen invullen. De ICT-coördinatoren geven de enquête in, aangezien ik 

hier als leerkracht geen bevoegdheid toe heb. Als coördinator van het project krijg ik wel tijdelijk de 

bevoegdheid (van de ICT-coördinatoren) om op te volgen wie de enquête reeds heeft ingevuld. Op 

deze manier kan ik kort op de bal spelen en leerkrachten die de enquête nog niet hebben ingevuld 

aanspreken. Het aankondigen van deze enquête gebeurt via de wekelijkse directiemededelingen (zie 

bijlage 16) én via een persoonlijk bericht aan alle betrokken leerkrachten. Op deze manier zijn ze allen 

geïnformeerd en weten ze wat er van hen verwacht wordt. Deze aankondiging geeft het ontstaan van 

de enquête weer, wat verdere plannen zijn met de gegevens, het respecteren van de privacy én dat de 

leerkrachten één week de tijd krijgen om deze enquête in te vullen.  

1.4 VERANTWOORDING GEBRUIKTE METHODIEKEN 

1.4.1 Verdieping in het thema 

Aan de hand van een literatuurstudie verdiep ik me in het thema pesten. Dit literatuur-onderzoek 

typeer ik als een probleemanalytisch onderzoek (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.1). De 

onderzoeksmethodiek die ik hier toepas is het bureauonderzoek (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.5), 

meer bepaald het onderzoeken van literatuur. 

1.4.2 Enquête als onderzoeksstrategie 

Met de enquête als onderzoeksmethodiek, kies ik voor een survey-onderzoek (hoofdstuk 4, paragraaf 

3.2.1) om gegevens te verzamelen. Ik beperk me echter niet tot enkel meerkeuzevragen, maar laat ook 

ruimte om individueel aanvullingen te doen. Hiermee speel ik in op de mogelijkheid om meer 

diepgaande informatie te geven rond het thema. Op deze manier kan ik toch snel de nodige informatie 

bekomen, met de mogelijkheid tot meer diepgang via de aanvullingen die leerkrachten kunnen doen. 

Een uitgebreide casestudy is binnen dit project geen mogelijkheid, vanwege het tijdsrovend karakter 

van deze methodiek. Daarnaast is het zeer moeilijk om een „strategische‟ steekproef te nemen. De 

betrokkenheid en beleving van alle leerkrachten is immers zeer verschillend. De doelgroep is 

bovendien niet té groot om hen allen te bevragen. 

 

Om de enquête op te stellen, maak ik gebruik van de rationele constructiemethode (zie hoofdstuk 4, 

paragraaf 3.3.4). De leden van de pedagogische vergadering fungeren als experts. Hiermee perk ik 

mogelijke fouten bij het opstellen van een enquête in: onduidelijke en/of sturende vragen en 

onvolledige en/of sturende responsmogelijkheden (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3). 

1.4.3 Specifieke criteria voor kwaliteitsgericht onderzoek 

Bij de twee voorgaande stappen probeer ik te voldoen aan de kwaliteitscriteria voor praktijkgericht 

onderzoek (hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2).  

In de eerste plaats bouw ik mijn onderzoek (literatuur en enquête) zo op, dat alle betrokkenen weten 

waarom ze een enquête dienen in te vullen en van waar bijvoorbeeld de verschillende stappen binnen 

het actieprogramma komen. Hiermee voldoe ik aan de transparantie van het onderzoek. 

Ten tweede is er de eis van consistentie, het gebruik van methodieken die het meest zinvol zijn bij het 

geformuleerde onderzoeksdoel (verkrijgen van meer informatie rond het thema pesten op school). Een 

survey-onderzoek is de meest geschikte manier om de nodige informatie van alle betrokkenen te 

verkijgen. 

Aan de eis van communicatie en coöperatie voldoe ik door een voortdurend overleg en 

informatiedoorstroming te voorzien met de pedagogische vergadering
49

. Elke stap van het project 

                                                      
48

 Smartschool is het digitale leerplatform van de school. 
49

 Zie paragraaf 1.2.1 binnen dit hoofdstuk, waar de rol van de pedagogische vergadering binnen dit 

actieprogramma beschreven is. 
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wordt hier toegelicht en binnen dit orgaan wordt ook de goedkeuring gegeven naar het uitgewerkte 

materiaal (zie paragraaf 1.3 van hoofdstuk 2). 

De stimulusfunctie komt minder sterk aan bod in het onderzoek zelf. Deze functie komt meer naar 

voor bij het vervolg van het project. Bij de bevraging kunnen leerkrachten wel nieuwe informatie 

opdoen, maar deze is zeer oppervlakkig en weinig uitgediept. 

Het criterium van feedback en confrontatie komt aan bod doordat de resultaten van de enquête aan de 

leerkrachten worden teruggekoppeld binnen een eerste werkvergadering (zie paragraaf 2.2). De 

resultaten zijn bovendien afgezet tegenover relevante bevindingen uit ander onderzoek en literatuur. 

 

De criteria triangulatie en de dynamische methode komen niet specifiek aan bod binnen dit 

praktijkgericht onderzoek. 

1.4.4 Projectmatig werken 

Deze fase van voorbereiding verantwoord ik vanuit het projectmatig werken als de ontwerpfase. De 

keuzefase, de eerste fase binnen de cyclus van projectmatig werken is de aanleiding tot dit projectboek 

geweest
50

.  

Binnen de ontwerpfase heb ik een analyse gemaakt van de centrale vraagstelling, met als resultaat een 

een plan van aanpak. Binnen dit ontwerp zijn enkele mogelijke activiteiten beschreven. Het afnemen 

van de enquête bij leerkrachten van de 2
e
 graad BSO en het literatuuronderzoek maken deel uit van de 

structuuranalyse binnen deze fase. 

Dit plan van aanpak wordt in een volgende fase voorgelegd aan de betrokken organen. 

2 De voorbereidende fase van het project 

Deze fase bestaat uit verschillende stappen. Voorstellen van het plan aan de bevoegde organen, de 

bevraging van leerkrachten verwerken en deze terugkoppelen, de sensibilisatie van leerkrachten en de 

bekendmaking van de werkgroep komen achtereenvolgens aan bod. 

2.1 PLAN VAN AANPAK VOORSTELLEN EN GOEDKEUREN 

Het plan van aanpak stel ik voor aan de pedagogisch directeur en daarna aan de pedagogische 

vergadering. De pedagogisch directeur moet mij het mandaat geven om het actieprogramma in de 

praktijk te kunnen starten. Eventuele vragen, bedenkingen of bijsturingen worden hier besproken. 

Hierbij worden nog eens duidelijk de lijnen uitgezet, waarbinnen ik mag handelen. 

 

Een volgende stap is het actieprogramma voor te stellen aan de pedagogische vergadering
51

. 

Belangrijk is dan ook dat zij dit plan goedkeuren en haalbaar zien voor onze school. Op deze manier 

creeër ik een ruimer draagvlak voor het project. Bedenkingen en aanvullingen krijgen hier een plaats, 

op basis waarvan het plan kan aangepast worden.  

2.2 BEVRAGING VAN LEERKRACHTEN VERWERKEN  

In paragraaf 1.2 heb ik de enquête voor alle leerkrachten tweede graad BSO voorgesteld. Wanneer 

deze is ingevuld door de betrokkenen, vraag ik aan de ICT-coördinatoren om een samenvattend 

overzicht van de enquête te maken
52

.  

 

Binnen deze analyse sta ik in de eerste plaats stil bij informatie rond het voorkomen van pesten, 

aanpak door leerkrachten en het resultaat hiervan. Een volgende stap is om te kijken waar de nood van 

leerkrachten zich situeert op het vlak van ondersteuning bij pestsituaties én wat volgens hun een goede 

manier van aanpakken is. Tot slot kader ik de bekomen gegevens binnen relevante literatuur en 
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 Dit proces heb ik kort in het eerste hoofdstuk toeglicht. 
51

 Zoals in hoofdstuk 2, paragraaf 1.3 voorgesteld, is dit overlegorgaan een „weerspiegeling‟ van het opvoedend 

personeel binnen de school. 
52

 Zelf heb ik geen toegang tot deze optie van Smartschool.  
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onderzoeksgegevens. De vraag die ik mij hier steeds stel, is in hoeverre de gegevens uit onze school 

overeenkomen met onderzoeksgegevens en wat mogelijke redenen zijn van afwijkende of 

gelijklopende scores.  

2.3 EEN EERSTE WERKVERGADERING LEERKRACHTEN 2
E
 GRAAD BSO 

Een volgende actie binnen de voorbereidende fase van het project is de eerste werkvergadering
53

 met 

alle leerkrachten van de 2
e
 graad BSO. Hierbinnen wil ik enkele stappen combineren, om deze 

vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.  

 

Alvorens van start te gaan, schets ik van waar het project rond pesten in de 2
e
 graad BSO komt. Voor 

velen van hen is het nog onduidelijk waarom rond dit thema gewerkt wordt en wat mijn functie 

hierbinnen is, aangezien ik zelf geen les geef in de tweede graad BSO. 

 

In de eerste plaats wil ik leerkrachten sensibiliseren rond de problematiek van pesten. Dit doe ik door 

hen te informeren over een definitie, cijfermateriaal, betrokken partijen, vooroordelen, ... over pesten. 

Aan de hand van een powerpoint presentatie (zie bijlage17) geef ik de meest belangrijke informatie 

tijdens deze eerste werkvergadering.  

 

Na het informatieve gedeelte rond pesten, koppel ik de gegevens uit de enquête aan de resultaten uit 

Vlaams onderzoek (Stevens en Van Oost, 1994). Op basis hiervan duid ik hoe leerkrachten momenteel 

het pesten ervaren in onze school en wat zij naar aanpak toe belangrijk vinden. Ook de noden die 

leerkrachten hebben, worden hier besproken. De eigen resultaten uit de bevraging plaats ik telkens 

tegenover de onderzoeksgegevens van Stevens en Van Oost (1994), om tot een grotere bewustwording 

te komen bij leerkrachten.  

 

Aangezien de enquête een beperkte ruimte laat voor het toelichten van eigen initiatieven, is een 

volgende stap binnen de werkvergadering dat leerkrachten kort kunnen toelichten (en tonen) wat zij 

reeds rond pesten in klassen hebben gedaan en wat het resultaat hiervan is. Kwaliteiten en eventuele 

knelpunten van gebruikte methodieken komen hier aan bod. Collega‟s kunnen elkaar hier ook vragen 

over stellen.  

 

Het laatste deel binnen de werkvergadering bestaat erin om de belangrijkste resultaten rond de noden 

van leerkachten die uit de enquête naar voor kwamen, te duiden en de opstart van de werkgroep voor 

te stellen. De resultaten die uit de enquête naar voor kwamen, geven een aanzet om verder te werken 

rond dit thema. Hierbij duid ik de leerkrachten op de belangrijkheid om dit als team aan te pakken, om 

een gedragenheid binnen de school te creeëren. Bovendien zijn zij als leerkrachten van de tweede 

graad BSO ervaringsdeskundigen en is deze ervaring noodzakelijk om het project goed verder uit te 

werken.  

 

De opstart van de werkgroep wordt vervolgens aangekondigd. De taak van de werkgroep geef ik kort 

weer: het uitwerken van een training voor leerkrachten, materiaal om in de klas mee aan de slag te 

gaan, materiaal voor de sensibilisatie van leerlingen en het opstellen van een gedragscode (visie) rond 

pesten. Vanuit mijn voorbereiding zijn deze stappen prioriteit voor mij.  

De werkgroep zal voor deze taken instaan, onder leiding van mijzelf als coördinator. Bij deze 

aankondiging verduidelijk ik wat de geplande inspanning is voor de leden van de werkgroep én voor 

welke datum leerkrachten hun beslissing over deelname of niet moeten doorgeven. Centraal binnen 

deze aankondiging plaats ik de bezorgdheid van alle leerkrachten, van waaruit we vertrekken om 

samen rond dit thema te werken.  

 

Naast de werkgroep licht ik de verdere planning van het project toe. Na de paasvakantie zullen deze 

leerkrachten uitgenodigd worden op een tweede werkvergadering, waar het werk van de werkgroep 
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 Onder een werkvergadering versta ik een bijeenkomst waarin de aanwezigen informatie krijgen en zelf actief 

aan het werk zijn. 
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wordt voorgesteld. Eventueel nodige vormingen/trainingen worden dan verder georganiseerd. 

Vervolgens kunnen leerkrachten (volgens de opgestelde gedragscode) aan de slag met het materiaal in 

de klas.  

 

Tot slot geef ik de leerkrachten nog mee dat er een evaluatie volgt van het project.  

 

Op het einde van de werkvergadering kunnen leerkrachten nog vragen stellen, welke ze doorheen de 

sessie niet hebben gesteld.  

2.4 VERANTWOORDING GEBRUIKTE METHODIEKEN 

2.4.1 Plan van aanpak voorstellen en goedkeuren 

Ik kies er voor om het actieprogramma niet enkel aan de pedagogisch directeur voor te stellen, maar 

ook aan de leden van de pedagogische vergadering. In de eerste plaats is dit een geëigende manier van 

werken binnen onze school, wanneer er een „verbeterproject‟ van start gaat. Ten tweede levert deze 

werkwijze mij het voordeel op dat binnen deze vergadering verschillende leerkrachten aanwezig zijn. 

Door hen van bij de start te informeren over de gang van zaken, voorkom ik weerstand. Ik zal hier 

bewust de cultuur-ontwikkelingsstrategie toepassen. Tot slot past deze aanpak binnen projectmatig 

werken. Het verbeterpunt is bepaald en er wordt duidelijk een weg uitgestippeld hoe men het doel zal 

bepalen. De nieuwe structuur die er zal ontstaan ligt echter nog niet vast
54

. 

2.4.2 Verwerken van de enquête 

Met de verwerking van de gegevens doe ik aan data-analyse volgens de gefundeerde 

theoriebenadering
55

. Ik vergelijk de gegevens voortdurend met de inzichten die ik in de literatuur rond 

het thema terugvind. Hierbij duid ik telkens goed aan op basis van welke gegevens ik tot de 

geformuleerde conclusies kom, om niet in de valkuil van onnavolgbaarheid te trappen. 

2.4.3 Eerste werkvergadering met leerkrachten 2
e
 graad BSO 

Ik start met een sensibilisatie. Vanuit het onderzoek van Stevens en Van Oost (1994) en het plan van 

aanpak van Limits vzw (2003) wordt het belang weergegeven van een goede sensibilisatie van de 

betrokken partijen. In deze actie zijn dit de betrokken leerkrachten. Hiervoor gebruik ik de 

theoretische kaders die in hoofdstuk 3 zijn beschreven. Op deze manier geef ik een antwoord op de 

eerste onderzoeksvraag van de centrale variabele „pesten op school‟. 

 

Binnen deze werkvergadering werk ik sterk motiverend, omdat ik individuele én organisatorische 

weerstand verwacht (hoofdstuk 4, paragraaf 1.3.1) bij collega‟s. De individuele weerstand bestaat 

waarschijnlijk uit angst voor het onbekende, onzekerheid, gewoonte en persoonlijke 

onderwijsopvattingen. De weerstand op het vlak van organisatie bestaat vermoedelijk uit angst voor 

het verliezen van macht over de leerlingen. Ik maak ook een combinatie van de technisch-rationele en 

cultuur-ontwikkelingsstrategie (hoofdstuk 4, paragraaf 1.3.2) in het omgaan met deze weerstand. 

Binnen deze stap leg ik bovendien de nadruk op de tactieken opleiding, communicatie en participatie 

(hoofdstuk 4, paragraaf 1.3.2). Tot slot is het uitnodigen van medewerkers van bij de start een 

belangrijke tactiek in het overwinnen van weerstand. Hier speel ik ook sterk op in bij de aankondiging 

van de opstart van een werkgroep.  

 

Bij de aankondiging van de werkgroep, licht ik duidelijk de taak en tijdsinvestering voor de 

betrokkenen toe. Geïnteresseerden weten zo beter wat er van hen verwacht wordt, zodanig dat ze 

kunnen participeren aan de vernieuwing. Duidelijkheid zorgt er ook voor dat mensen sneller willen 
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 Voor verdere toelichting over cultuur-ontwikkelingsstrategie en verbeterprojecten verwijs ik naar paragraaf 1 

in hoofdstuk 4.  
55

 Meer uitleg hierover is terug te vinden in paragraaf 4.2.4 van hoofdstuk 4. 
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meestappen in het projectwerk (hoofdstuk 4, paragraaf 1.3). Daarnaast kies ik voor een werkgroep, 

omdat dit zowel vanuit Stevens & Van Oost (1994) als vanuit Limits vzw (2003) een aanbeveling is. 

Met een werkgroep stuurt een groep mensen het werken rond het thema pesten aan en creeër ik een 

groter draagvlak. Ik kies er bovendien voor om een nieuwe, projectmatige, werkgroep op te richten.  

2.4.4 Projectmatig werken 

Deze voorbereidende fase is duidelijk de voorbereidingsfase binnen projectmatig werken. Binnen deze 

fase stel ik het plan van aanpak voor, herwerk ik dit op basis van de gekregen feedback. Daarnaast 

bepaal ik binnen deze fase concreet de tijdsas van het project en welke mensen wanneer worden 

betrokken. Deze verdere uitwerking heeft het draaiboek als resultaat. Dit is opgenomen in bijlage 14.  

3 Concrete activiteitenfase binnen de werkgroep ‘pesten’ 

Binnen de concrete activiteitenfase staat het uitwerken van het materiaal door de werkgroep „pesten‟ 

centraal. De werkgroep wordt opgestart, de uit te voeren taken worden verdeeld onder mini-teams
56

 én 

op regelmatige basis wordt er teruggekoppeld wat de stand van zaken is. In deze paragraaf beschrijf ik 

stapsgewijs de manier van werken van de werkgroep „pesten‟.  

 

Ik kies ervoor om projectmatig aan de slag te gaan, met een groep geïnteresseerde leerkrachten 

(hoofdstuk 4, paragraaf 1). Het thema is duidelijk afgebakend, moet binnen specifieke grenzen worden 

voltooid én heeft een duidelijke begin- en einddatum. Bovendien kan ik gebruik maken van de 

betrokken leerkrachten als hulpbronnen (hoofdstuk 4, paragraaf 1.3). Een ander kenmerk is dat 

projectmatig werken routinematig en improviserend is. Het onderwerp (pesten) is nieuw, maar het 

resultaat is gepland (plan van aanpak bij pestsituaties).  

Daarnaast komen de verschillende kenmerken van projectwerk in volgende paragrafen duidelijk naar 

voor: fasering, nemen van beslissingen en het beheersen van verschillende factoren. Fasering zien we 

duidelijk terugkomen in de verschillende bijeenkomsten, die staan voor de verschillende fasen in het 

project. Bij elke bijeenkomst is er een klein beslissingsmoment voorzien rond het (al dan niet 

gedetailleerd) uitwerken van visie en materiaal. Tot slot zal ik als coördinator er zorg voor dragen dat 

het project geen geld kost, beperkt is naar tijdsinvestering voor de leden en de nodige kwaliteit levert. 

De algemene organisatie en informatiedoorstroom neem ik ook op mij.  

3.1 EERSTE BIJEENKOMST WERKGROEP „PESTEN‟ 

Tijdens de eerste werkvergadering voor alle leerkrachten BSO, zijn de werkgroep en bijhorende taken 

voorgesteld. Op basis van de kandidaatstellingen plan ik een eerste vergadering met de leden van de 

werkgroep. Deze eerste vergadering gaat door begin februari. De agenda wordt op voorhand verspreid 

(via smartschool) naar de leden van de werkgroep en zij kunnen ook inbreng hebben in de 

agendapunten. 

Deze bijeenkomst van de werkgroep kondig ik aan in de directiemededelingen en via een bericht in 

smartschool.  

3.1.1 Uitleg werking en praktische afspraken 

Ik besteed expliciet aandacht aan de praktische uitwerking van de vergadering, omdat er binnen de 

huidige overlegcultuur op school vaak ergernissen ontstaan bij collega‟s. Vergaderingen worden 

onvoldoende voorbereid en geleid, of het is niet duidelijk in welke mate men mee beslissingen mag 

nemen.  

 

Naar het eerste agendapunt toe, wil ik de leden van de werkgroep duidelijk maken wat onze taak is: 

opstellen van een gedragscode, materiaal voor de klas ontwerpen en een aanzet geven voor de 
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 Onder een mini-team versta ik een groepje leerkrachten (binnen de werkgroep), dat samen rond een specifiek 

onderwerp binnen het thema aan de slag gaat. 
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terugkoppeling naar alle betrokkenen. Als coördinator voorzie ik na deze werkvergadering nog een 

tweetal samenkomsten, maar dit kan aangepast worden op vraag van de werkgroep. Bovendien dienen 

leerkrachten zelf onderling afspraken te maken rond de verdere uitwerking van het materiaal en 

eventueel extra samenkomsten hiervoor.  

 

Op praktisch vlak dienen we een aantal afspraken te maken. In de eerste plaats rond het verslag. 

Uitgebreide verslagen zijn niet altijd even zinvol in een vrijwillige werkgroep (zie Stevens en Van 

Oost (1994), hoofdstuk 3 paragraaf 2.2.1.1), maar het is wel belangrijk dat beslissingen en afspraken 

genoteerd worden. Het proces van de werkgroep kan op deze manier gevolgd worden. Ook externen 

(die niet deelnemen aan de werkgroep) hebben zo een inzage in de werkzaamheden van de werkgroep. 

Ik stel als coördinator een beurtrol voor het maken van verslag voor. Een ander praktisch punt is het 

moment van samenkomen. Hier dient met de ganse werkgroep een afspraak rond gemaakt te worden: 

wanneer, waar en de frequentie van samenkomsten. Wanneer er iemand uit de werkgroep wenst te 

stappen kan dit, in onderling overleg. De coördinatie van de werkgroep en het overleg met andere 

betrokkenen gebeurt door mijzelf.  

3.1.2 Overeenkomst uit te werken materiaal 

Een volgende stap is om als werkgroep tot een consensus te komen, waarvoor we ons voor willen 

engageren en op welke manier we dit zien. Het opstellen van een gedragscode, uitwerken van 

materiaal voor in de klas, de terugkoppeling naar alle betrokkenen en het voorzien van trainingen voor 

collega‟s is mijn opzet als coördinator binnen dit verbeterproject. De leden van de werkgroep dienen 

dit echter ook zinvol en haalbaar te vinden. Belangrijk is dat we ons gezamenlijk standpunt naar 

aanpak bepalen bij pestsituaties, om vanuit een gelijke basis te vertrekken. 

 

Het concrete uitwerken van het materiaal kan niet door allen samen gebeuren, wanneer het team te 

veel leden telt. De realiteit zal uitwijzen of dit nodig is. Als werkgroep maken we een onderlinge 

taakverdeling op, wie voor welk materiaal instaat. Dit kunnen we het best doen door het te maken 

materiaal op te splitsen: in de eerste plaats wordt er een gedragscode opgesteld, ten tweede wordt 

materiaal ontwikkeld om leerlingen te sensibiliseren rond pesten én tot slot is er materiaal nodig om 

met leerlingen aan de slag te gaan in de klas. Dit laatste materiaal kan op twee manieren opgesplitst 

worden: volgens het onderscheid preventief (voor het pesten) en curatief materiaal (wanneer een 

pestsituatie zich heeft voorgedaan) of op basis van de methodieken die er worden gebruikt. Hiermee 

bedoel ik of het methodieken zijn die voor een ganse klas, individuele leerlingen of een groepje zijn 

uitgewerkt. De werkgroep kan in onderling overleg hier een keuze rond maken.  

Om deze verdeling vlot te laten verlopen, schrijf ik op voorhand de drie grote groepen (gedragscode, 

sensibilisatie leerlingen en methodieken in de klas) op het bord. Op basis van de keuze van de 

werkgroep wordt deze laatste groep verder opgesplitst. De leden van de werkgroep kunnen bekend 

maken welk materiaal zij wensen uit te werken. Iemand noteert op het bord de namen, zodanig dat er 

een visueel overzicht is. Op deze manier kan iedereen volgen waarvoor hij/zij zich engageert en of er 

nog ergens leemtes zijn. De taakverdeling wordt in het verslag opgenomen. 

We maken hier ook de afspraak dat als een collega zijn engagement niet kan verderzetten, we binnen 

de werkgroep bekijken hoe we dit opvangen. 

3.1.3 Hulpbronnen voor het uitwerken van het materiaal 

Collega‟s maken onderling afspraken (binnen hun mini-team) hoe ze het materiaal verder uitwerken. 

Hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk, ze kennen de tijdsplanning en de datum van de volgende 

bijeenkomst van de werkgroep. Ten alle tijde kunnen collega‟s mij contacteren als ze vragen hebben 

of er enige onduidelijkheid is
57

.  
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 De concrete stijl van situationeel leiding geven (zie hoofdstuk 4, paragraaf 2.2) licht ik in het volgende 

hoofdstuk toe, bij de implementatie van het actieprogramma. 
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Voor het uitwerken van materiaal voor sensibilisatie van leerlingen, kunnen we terugvallen op 

materiaal dat collega‟s reeds hebben uitgewerkt. Daarnaast is er vanuit literatuur heel wat materiaal 

beschikbaar, bijvoorbeeld bij Stevens en Van Oost (1994) en Limits vzw (2003).  

 

Het uitwerken van de gedragscode naar de verschillende doelgroepen (leerlingen, leerkrachten, 

directie, opvoedend personeel en ouders) wens ik te doen aan de hand van de leidraad die Stevens en 

Van Oost (1994) weergeven. De leidraad is volledig en kan een houvast bieden om een gedragscode 

specifiek voor de eigen school op te stellen. Voor het uitwerken van de gedragscode is het belangrijk 

dat we als werkgroep een eerste gezamenlijk standpunt hebben, waarna enkele leden deze gedragscode 

verder uitwerken. Binnen deze eerste werkgroepbijeenkomst voorzie ik dan ook de tijd om aan de 

hand van de richtvragen een eerste gezamenlijk standpunt te bepalen. Hierbij let ik erop dat we niet 

buiten de meegekregen richtlijnen denken. Deze krijtlijnen zijn door de pedagogisch directeur op 

voorhand meegegeven (de klassenleraar vervult hierbij een centrale rol en niet alles wordt 

doorgeschoven naar de leerlingenbegeleiding).  

 

Voor het uitwerken van de methodieken in de klas
58

, kunnen de leden van de werkgroep zich baseren 

op materiaal dat ik als coördinator heb verzameld. Dit materiaal heb ik gebundeld op basis van reeds 

beschikbare methodieken om in een klas aan de slag te gaan rond het thema pesten. Op deze manier 

moet men niet van nul beginnen, een angst die toch bij vele collega‟s leeft. Het verzamelde materiaal 

kunnen ze in mijn kastje op school terugvinden, ik geef hen duidelijk door waar zich dit bevindt. We 

maken ook de afspraak dat leerkrachten hier materiaal uit mogen nemen om thuis te verwerken, maar 

dat ze op een blad noteren wie welk materiaal meeheeft. Op deze manier kunnen collega‟s elkaar 

aanspreken rond materiaal, waarvan zij denken dat het ook voor hen nuttig kan zijn.  

3.1.4 Voorzien van trainingen en terugkoppeling naar collega‟s 

Een laatste item van het uit te werken materiaal is het voorzien van trainingsmomenten voor de 

leerkrachten. Afhankelijk van de keuzes van de werkgroep naar de gedragscode en de methodieken 

voor in de klas, zal dit aanbod verder vorm krijgen. Deze aanpak is ingebed in een ruimer beleid en in 

de opgestelde gedragscode.  

Het uitwerken van deze trainingen is een pedagogisch inhoudelijk aanbod, waarvoor ik me als 

coördinator engageer. Dit agendapunt wordt kort aangehaald tijdens de eerste bijeenkomst, zodanig 

dat collega‟s weten wat de verdere planning is. 

3.1.5 Terugkoppeling naar ouders en leerlingen 

Tot slot mogen we als werkgroep niet vergeten om ouders in te lichten over de manier van handelen 

bij pestsituaties. Momenteel staat hierover iets kort vermeld in de leefregels, aangezien dit een goed 

communicatiemiddel is met ouders en bij de start van een nieuw schooljaar wordt overlopen. Op 

aanraden van de pedagogisch directeur nemen we het nieuwe kader rond pesten, op in de leefregels 

van volgend schooljaar. Dit houdt in dat de werkgroep hier een tekst over kan uitschrijven, maar dat 

dit niet prioritair is binnen dit actieprogramma. Ik neem dit item dan ook pas terug op bij de 

evaluatiefase. 

 

Naar de leerlingen toe, wordt er met de werkgroep besproken hoe we dit alles naar hen communiceren. 

Aangezien dit eerder een actie naar implementatie is, komt dit in een volgende werkvergadering terug 

op de agenda. 

3.1.6 Afronding van de eerste werkvergadering 

Naast deze inhoudelijke items is er ruimte voor eigen vragen/bedenkingen van leden van de 

werkgroep.  
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 Deze methodieken verwijzen naar „lessen‟ zoals Stevens & Van Oost (1994) deze hebben weergegeven in hun 

aanpak op klasniveau. Enkele mogelijkheden zijn beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 2.2.2).  
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Op het einde van deze eerste werkvergadering overloop ik de gemaakte afspraken: 

 verdeling uitwerking materiaal + maken van afspraken met collega („s); 

 verdeling uitwerking gedragscode + maken van afspraken met collega („s); 

 inhoudelijke afspraken; 

 verslag + verspreiding ervan; 

 nieuwe vergadermomenten en verdere planning. 

3.2 TUSSENTIJDSE BIJEENKOMST WERKGROEP 

Het doel van de tussentijdse bijeenkomst met de werkgroep is het opvolgen van de gemaakte 

afspraken. Elke persoon is verantwoordelijk voor een aantal zaken, dit wil echter niet zeggen dat ze 

alleen verantwoordelijk zijn. Het is een zaak van de totale werkgroep. Bovendien stuiten de leden van 

de werkgroep bij de uitwerking van materiaal, ongetwijfeld op vragen of problemen. De andere leden 

van de werkgroep kunnen dan als klankbord fungeren en tips of aanzetten geven.  

Leden van de werkgroep moeten met vragen of bedenkingen niet wachten tot deze bijeenkomst. Men 

kan elkaar mondeling bevragen of via smartschool. Ook ikzelf ben steeds bereikbaar (via persoonlijk 

contact of via smartschool). Dit is tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep duidelijk gesteld. 

De agenda van deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 18.  

3.3 LAATSTE BIJEENKOMST WERKGROEP 

In deze bijeenkomst is het doel om al het uitgewerkte materiaal bij elkaar te brengen. Inhoudelijk 

wordt het materiaal kritisch bekeken én wordt er gekeken naar de praktische uitwerking ervan. Ook is 

er ruimte voor laatste vragen en tips naar elkaar toe.  

We maken hier als werkgroep afspraken rond wie het materiaal gaat gebruiken, hoe de communicatie 

hierover zal verlopen en waar het materiaal terug te vinden is. 

 

Aangezien dit een (voorlopig) laatste bijeenkomst is, wil ik met de werkgroep kort tussentijds 

evalueren. Wat vinden de leden van de samenkomsten (structuur, agenda, timing, leiding geven), de 

samenwerking, praktische organisatie en het materiaal dat we hebben uitgewerkt? Om iedereen vrijuit 

zijn mening te laten geven en alle betrokkenen aan bod te laten komen, vraag ik om deze evaluatie op 

smartschool in te vullen. Op deze manier kan men anoniem zijn mening geven en bijkomende 

informatie en tips neerschrijven.  

Dit is een evaluatiemoment met de werkgroep. Samen met het mini-team gedragscode wordt de 

evaluatie rond de implementatie en het continuïteitsprogramma uitgewerkt.  

 

Op het einde van deze bijeenkomst maken we afspraken rond het bundelen van al het materiaal en het 

voorstellen ervan aan de pedagogisch directeur en de pedagogische vergadering. Al het materiaal mag 

op smartschool gepost worden, in daartoe voorziene mappen. We spreken een datum af waarop de 

uiteindelijke versie erop dient te staan.  

 

Ter afronding bedank ik de leden van de werkgroep voor hun inzet en geleverde werk. Zij zijn 

vrijwillig (vanuit hun grote bezorgdheid) mee op weg gegaan en hebben geïnvesteerd in het pestbeleid 

van de school. Tevens hebben ze bijgedragen aan het welslagen van mijn resultaatsgebonden project. 

3.4 VERANTWOORDING GEBRUIKTE METHODIEKEN  

3.4.1 Teamwerking 

Vanuit de omschrijving van Dekeyser (2002) in hoofdstuk 4   (paragraaf 2.1), kunnen we stellen dat de 

leden van de werkgroep pesten voldoen aan de omschrijving van een team. Ze zijn van elkaar 

afhankelijk om tot een goed resultaat te komen binnen de werkgroep. Ik kan volgens Harvey en Brown 

(1988) (hoofdstuk 5, paragraaf 2.1) deze werkgroep typeren als een taakteam. De leden van de 
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werkgroep behoren tot dit team op basis van extra opdrachten binnen hun job. Volgens de beschrijving 

van Harvey & Brown (1988) opteer ik hier duidelijk voor een taakteam.  

 

Ik vind het daarnaast ook belangrijk om te kiezen voor een duidelijke stijl van leiding geven. Hiervoor 

baseer ik me op het model van Hersey & Blanchard
59

  (in Dekeyser, 2002). De taak van de 

projectgroep heb ik duidelijk bepaald en omschreven. Ik probeer zo goed mogelijk de taakrelevante 

maturiteit (competentie) van de groep in te schatten. Hiervoor dien ik de nodige aandacht te hebben 

voor taak- en relatiegerichte aspecten. Ook de motivatie van de leden bepaalt mede de competentie.  

3.4.2 Taakgericht werken met teams 

Naar de vergaderingen op zich, ben ik me bewust van mijn taak als coördinator binnen deze 

overlegmomenten. Ik dien aan de projectleden de functie van de verschillende bijeenkomsten en/of 

agendapunten te duiden (hoofdstuk 4, paragraaf 3.3). De eerste en tweede bijeenkomst hebben 

voornamelijk de functie om informatie door te geven en kort de mening van anderen te bevragen 

(hoofdstuk 4, paragraaf 3.1). Het maken van keuzes komt ook aan bod in de eerste bijeenkomst, 

namelijk bij het bepalen van een eerste standpunt rond de aanpak van pesten en de verdeling in mini-

teams. De laatste bijeenkomst focust zich voornamelijk op het maken van keuzes. De werkgroep dient 

zich uit te spreken over het akkoord zijn met de uitgewerkte gedragscode en methodieken.  

Door enkel te kiezen voor noodzakelijke én efficiënte vergaderingen, hoop ik met de teamleden te 

komen tot een goede communicatie en samenwerking (hoofdstuk 4, paragraaf 3.2). Dit pas ik toe 

binnen dit project door te kiezen voor een minimaal aantal samenkomsten met een duidelijke agenda. 

Indien teamleden dit nodig achten, kunnen er extra bijeenkomsten ingepland worden. Daarnaast roep 

ik binnen het project niet alle teamleden samen voor elke beslissing of neem ik sommige beslissingen 

samen met een kleiner mini-team, indien we oordelen dat niet alle anderen hier voor gehoord dienen te 

worden.  

 

Vergadertechnisch volg ik de richtlijnen welke in hoofdstuk 4, paragraaf 3.3 beschreven zijn. 

Doorheen de uitwerking van de verschillende bijeenkomsten, is het duidelijk dat ik de nodige aandacht 

besteed aan het werken met een voorbereiding, duidelijke agenda, tijdstip van vergaderingen, …. Elke 

bijeenkomst verloopt volgens een vast stramien, wat uit de verschillende paragrafen naar voor komt.  

Bovendien zorg ik voor een goed contact met de verslaggever en activeer ik het denkproces van de 

projectleden, bijvoorbeeld door richtvragen. Daarnaast visualiseer ik waar nodig de besproken 

agendapunten. 

 

Naar besluitvorming toe, opteer ik binnen deze verschillende bijeenkomsten voor het nemen van 

beslissingen op basis van consensus. Op deze manier creeër ik een brede basis binnen de werkgroep 

voor de genomen beslissingen, wat zijn voordeel oplevert bij het uitvoeren ervan (hoofdstuk 4, 

paragraaf 3.4). Als coördinator hou ik echter voortdurend ons mandaat in het oog.  

 

Tot slot zal ik binnen de bijeenkomsten duidelijk een aantal taken moeten delegeren. Het belangrijkste 

argument om te werken met het delegeren van taken, is het participatie-en kostenmotief (hoofdstuk 4, 

paragraaf 3.5). Het delegeren van taken zorgt ervoor dat er in kleine mini-teams efficiënt 

(kostenmotief) aan de slag wordt gegaan rond de afgesproken taken. De tijd van projectleden wordt op 

deze manier zo zinvol mogelijk ingevuld. Het participatiemotief houdt in dat de projectleden meer 

betrokken zullen zijn bij alles wat wordt uitgewerkt, aangezien ze zelf voor een deel verantwoordelijk 

zijn. Voor het delegeren zelf hou ik rekening met de voorwaarden, welke beschreven zijn in paragraaf 

3.5 van hoofdstuk 4. 

3.4.3 Projectmatig werken 

Binnen het kader van projectmatig werken, is deze fase te situeren binnen de uitvoeringsfase. In de 

voorgaande paragraaf 2 is het proces beschreven om tot een draaiboek te komen. Binnen deze fase 
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 Deze auteurs leggen de nadruk op het situationeel leiden van projectgroepen. 
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wordt een eerste deel van dit draaiboek uitgevoerd: de uitwerking van de methodieken en de 

gedragscode binnen de werkgroep pesten. De nadruk binnen deze fase ligt op het uitvoeren van het 

draaiboek, om een resultaat te bekomen. De volgende fase (Implementatie van het actieprogramma) 

maakt ook deel uit van de uitvoeringsfase, maar hier ligt de nadruk op het invoeren van het resultaat.  

 

Mijn keuze om te werken met een werkgroep, is zeer bewust gemaakt. De hierboven beschreven 

werkwijze, kadert volledig in het projectmatig werken rond verbeterpunten. Het verbeterpunt binnen 

dit project is het aanreiken van handvaten voor leerkrachten in het omgaan met pestsituaties. De 

werkgroep vormt als het ware een „klein verbeterproject‟ binnen het grote verbeterproject
60

 dat dit 

actieprogramma is.  

3.4.4 Integrale aanpak van pesten 

Ik kies er voor om binnen dit actieprogramma te streven naar een integrale aanpak van pestsituaties. 

Zowel Stevens & Van Oost (1994) en Limits vzw (2003) pleiten voor de uitwerking van een aanpak 

op verschillende niveau‟s: school-, klas en individueel leerlingenniveau. Met de geplande uitwerking 

van de gedragscode, de sensibilisatie van leerlingen en methodieken voor in de klas worden er samen 

met de werkgroep acties voorbereid op de verschillende niveau‟s. Bovendien maken de leden van de 

werkgroep gebruik van de inzichten uit hoofdstuk 3, „Pesten op school‟. De beschreven kaders worden 

op deze manier effectief gebruikt bij de uitwerking van de methodieken. Zodanig streef ik naar een 

optimale integratie van de inzichten uit onderzoek en literatuur in de praktijk.  

4 De implementatie  

De implementatie bestaat uit volgende stappen: 

 

 voorstelling van het materiaal en de gedragscode aan de pedagogische vergadering; 

 voorstelling van het materiaal en de gedragscode aan de leerkrachten van de tweede graad BSO 

en andere geïnteresseerden; 

 training bij leerkrachten tweede graad BSO (afhankelijk van de keuze van de werkgroep); 

 training specifieke methodiek (indien nodig); 

 sensibilisatie leerlingen in de klas; 

 werken met het uitgewerkte materiaal in de klas; 

 sensibiliseren en informeren van ouders. 

 

De acties uit bovenstaande opsomming volgen uit de werkzaamheden van de werkgroep. De 

implementatie bevat zowel acties op school-, klas- als individueel niveau. Daarnaast worden er ook 

stappen ondernomen naar leerkrachten en ouders.  

4.1 VOORSTELLING MATERIAAL EN GEDRAGSCODE AAN DE PEDAGOGISCHE 

VERGADERING 

In een eerste stap wordt het uitgewerkte materiaal voorgesteld aan de pedagogische vergadering. Zij 

fungeren immers het ganse proces als klankbord. Wanneer zij onoverkomelijke obstakels zien, is het 

mogelijk dat we terug naar de vorige fase moeten gaan, het uitwerken van het materiaal in de 

werkgroep pesten.  

Wanneer zij hun fiat geven kan de volgende stap genomen worden.  

4.2 TWEEDE WERKVERGADERING: VOORSTELLING VAN HET MATERIAAL EN DE 

GEDRAGSCODE  

De volgende stap is het uitgewerkte materiaal voor te stellen aan alle leerkrachten van de tweede graad 

BSO, opvoedend personeel en andere geïnteresseerden. Idealiter wordt ook het opvoedend personeel 
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betrokken, zij worden ingeschakeld voor middagtoezicht, wachten en refterbegeleiding. Het is dan ook 

belangrijk dat zij op de hoogte zijn van nieuwe afspraken rond het thema. Dit alles gebeurt in een 

tweede werkvergadering.  

 

De agenda voor deze werkvergadering ziet er als volgt uit: 

 voorstelling gedragscode; 

 voorstelling uitgewerkt materiaal; 

 voorstelling en training van algemene vaardigheden leerkrachten (op basis van de keuzes in de 

gedragscode); 

 vorming en training rond specifieke methodieken. 

4.2.1 Voorstelling gedragscode 

In de eerste plaats stel ik de gedragscode voor aan alle aanwezigen. Aangezien dit een uitgebreid 

document is, verspreid ik de code op voorhand. Tijdens de werkvergadering zelf wordt er gewerkt met 

een projectie van de gedragscode. Dit doet de bespreking vlotter verlopen. Daarnaast wordt er ruimte 

gemaakt voor kritische bedenkingen en vragen over de opgestelde gedragscode. Er dient met alle 

aanwezigen een besluit geformuleerd te worden: aanvaarden we deze gedragscode en zien we het 

haalbaar om zo te handelen in pestsituaties? 

 

Hierbij aansluitend worden ook enkele afspraken gemaakt rond de implementatie in de klassen: wie 

bespreekt deze code met de leerlingen in de klassen, zodanig dat zij op de hoogte zijn van de 

vernieuwde aanpak. Welke leerkrachten mogen de voorgestelde methodieken in de lessen gebruiken 

en hoe wordt hierover gecommuniceerd?  

4.2.2 Voorstelling uitgewerkt materiaal 

Een tweede agendapunt is het voorstellen van het uitgewerkte materiaal. De leden van de werkgroep 

stellen het materiaal dat zij hebben uitgewerkt voor en beantwoorden vragen hierover. Hier wordt 

duidelijk gecommuniceerd hoe en door wie dit materiaal kan gebruikt worden in de klas, hoe de 

communicatie hierover zal verlopen met elkaar en waar het materiaal beschikbaar is.  

Daarnaast wil ik de ruimte laten voor leerkrachten om het uitgewerkte materiaal zelf uit te testen. 

Wanneer hier nood aan blijkt te zijn, kan een extra werkvergadering gepland worden. 

4.2.3 Voorstelling algemene vaardigheden en training van leerkrachten 

Vanuit de keuze die de werkgroep „pesten‟ heeft gemaakt binnen de gedragscode, licht ik alle 

betrokkenen in over de gekozen methodieken binnen de aanpak van pesten. Dit doe ik op basis van 

wat in de gedragscode is opgenomen en welke afspraken hierover zijn gemaakt met de werkgroep, 

pedagogisch directeur en de pedagogische vergadering. Belangrijk is dat leerkrachten weten wat hun 

taak is bij een confrontatie met pesten.  

 

De vaardigheden die van elke leerkracht worden verwacht, licht ik toe binnen deze werkvergadering, 

samen met enkele aangepaste oefeningen. Tijdens dit oefenen is bijsturing, het geven van concrete tips 

en de rol van leerkracht belangrijk. Een open en vertrouwelijke sfeer, openstaan voor feedback en het 

eigen handelen kritisch durven benaderen is essentieel.  

4.2.4 Vorming en training rond specifieke methodieken 

Op het einde van deze bijeenkomst kunnen leerkrachten zich kandidaat stellen om met de meer 

specifieke methodieken te werken. Met hen maak ik een afspraak voor een vormings- en 

trainingsmoment rond deze aanpak. 
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4.3 TRAINING VAN SPECIFIEKE METHODIEKEN 

Tijdens de tweede werkvergadering krijgen leerkrachten de kans om zich op te geven voor een 

training rond specifieke methodieken. Als coördinator geef ik deze training. Louter op basis van 

mondelinge uitleg en wat erover geschreven staat, is het toepassen van nieuwe methodieken niet altijd 

even makkelijk. Met de training wil ik de betrokkenen vertrouwd maken met de aanpak en hen 

ondersteunen om zich hierin te oefenen. Binnen deze training kunnen ook mogelijke problemen en 

valkuilen besproken worden. Zo kunnen de betrokkenen zelfzekerder en met een gevoel van 

vertrouwen in eigen kunnen aan interventies met leerlingen beginnen.  

 

In de vormings- en trainingssessie licht ik kort de belangrijkste principes toe, waarna de leerkrachten 

met concrete casussen kunnen oefenen. Tijdens deze oefeningen is bijsturing, het geven van concrete 

tips en afwisseling van rolopname belangrijk. Een open en vertrouwelijke sfeer, openstaan voor 

feedback en het eigen handelen kritisch durven benaderen is essentieel.  

4.4 SENSIBILISATIE LEERLINGEN  

Op basis van de afspraken in de gedragscode, wordt er een keuze gemaakt om de leerlingen te 

sensibiliseren rond het thema pesten. Gezien de tijdsspanne van het uitwerken van het materiaal en de 

eigenheid van een schooljaar, is het beter om deze sensibilisatie te plannen bij de start van een nieuw 

schooljaar, aansluitend bij de uitleg van de leefregels op school. In de opgestelde gedragscode staat 

beschreven welke leerkracht hiervoor verantwoordelijk is. De keuze zal hiervoor waarschijnlijk vallen 

op de klassenleraar, gezien de centrale rol die hij/zij speelt in het klasgebeuren. Andere leerkrachten 

kunnen ook teruggrijpen naar gebruikte methodieken, maar één iemand zal de centrale figuur zijn in 

de klas.  

Leerkrachten kunnen tijdens de implementatie van deze actie voortdurend terecht bij mijzelf als 

coördinator. Op deze manier wordt er naar een voortdurend bijsturen van de concrete werking met het 

materiaal gestreefd. 

4.5 GEBRUIK VAN METHODIEKEN IN DE KLAS 

Wanneer blijkt dat er in een klas nood is aan het werken met methodieken rond pesten (preventief of 

curatief), kan het initiatief genomen worden dat er rond dit thema gewerkt wordt in een klas. De 

concrete afspraken hierover worden opgenomen in de gedragscode. 

4.6 SENSIBILISEREN EN INFORMEREN VAN OUDERS 

Zoals in bovenstaande paragrafen aangegeven, is het belangrijk om ouders te betrekken in dit proces. 

Een goed instrument om ouders op de hoogte te brengen zijn de leefregels van de school. Elke leerling 

krijgt deze bij de start van het schooljaar en ook aan ouders wordt gevraagd om deze te lezen. Ouders 

en leerlingen dienen een document in te vullen voor ontvangst van deze leefregels.  

 

Momenteel is hier reeds een paragraaf rond pesten in opgenomen, maar deze mag aangepast worden 

aan de nieuwe manier van werken. Dit is naar volgend schooljaar toe, op aanraden van de pedagogisch 

directeur. Wanneer er in het derde trimester van het schooljaar rond pesten wordt gecommuniceerd, 

lijkt het alsof de school hier een groot probleem rond heeft. Dit zorgt voor negatieve reclame en 

beeldvorming over de school, waardoor het de directie beter lijkt om de nieuwe aanpak pas voor te 

stellen in de nieuwe leefregels. 

4.7 VERANTWOORDING GEBRUIKTE METHODIEKEN 

4.7.1 Voorstelling materiaal en gedragscode aan de pedagogische vergadering 

Zoals ik in paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk heb aangegeven, is een groot draagvlak bij een 

verbeterproject essentieel. De pedagogische vergadering fungeert het ganse verbeterproject als een 
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klankbuis. Door hen sterk te betrekken bij het verbeterproject, werk ik preventief naar het ontstaan van 

weerstand
61

. Vanuit mijn positie als leerkracht kan ik immers geen nieuwe visie opleggen. Binnen het 

verbeterproject is het dan ook essentieel dat de leden van de pedagogische vergadering het proces 

goedkeuren en de ontworpen visie én materialen zinvol vinden.  

4.7.2 Tweede werkvergadering 

In de eerste plaats is het belangrijk dat ik als coördinator duidelijk het doel van de tweede 

werkvergadering schets naar alle betrokkenen, namelijk het al dan niet goedkeuren van de opgestelde 

gedragscode. Er wordt van de betrokkenen een duidelijke stem verwacht op het einde van dit 

agendapunt. Ik kies ervoor om te gaan voor een meerderheid, bij de goedkeuring van de gedragscode. 

Deze code is immers al door de werkgroep goedgekeurd, wat een ruim draagvlak creeërt. Met alle 

betrokkenen een consensus bereiken is echter een utopie. Om deze reden is meerderheid van de 

stemmen een voldoende beslissingsvorm, om een ruim draagvlak te hebben.  

Naar het voorstellen van het uitgewerkte materiaal heeft deze bijeenkomst enkel een informatieve 

functie.  

 

Bij het voorstellen van de gedragscode en het uitgewerkte materiaal, hou ik rekening met enige 

individuele weerstand. Bronnen hiervan heb ik reeds in paragraaf 2.3.2 beschreven. Ik pas tijdens deze 

werkvergadering voornamelijk een technisch-rationele strategie toe, om aan de mogelijke weerstand 

tegemoet te komen. Bovendien heb ik een belangrijke basis, namelijk de goedkeuring van de 

werkgroep pesten waar we met een cultuur-ontwikkelingsstrategie hebben gewerkt.  

 

Vergadertechnisch hou ik duidelijk het doel, de tijd en de structuur van de bijeenkomst in het oog; met 

het oog op zinvolle communicatie met de betrokkenen.  

4.7.3 Training van specifieke methodieken 

Binnen deze stap voorzie ik de mogelijkheid van een specifieke training. Uit de literatuur
62

 blijkt dat 

bij het invoeren van nieuwe methodieken in de omgang met pestsituaties, training van leerkrachten 

een noodzaak is. Het succes van de toegepaste methodiek wordt mee bepaald door het correct 

toepassen ervan. „Zich oefenen in‟ vormt dan ook een sleutelelement.  

 

Afhankelijk van de leerkrachten die zich kandidaat stellen voor deze training, bepaal ik mijn stijl van 

leidinggeven volgens Hersens & Janssens
63

. Op basis van het competentieniveau van de kandidaten, 

kan ik duidelijk vaststellen waar leerkrachten nood aan hebben binnen de vorming. De inhoud van 

deze training baseer ik op de algemene en specifieke competenties van leerkrachten waarover ze 

dienen te beschikken
64

. 

4.7.4 Sensibilisatie leerlingen  

Het sensibiliseren van leerlingen is essentieel binnen een integrale aanpak van pesten op school
65

. Om 

deze reden is het belangrijk dat we bij de implementatie van het actieprogramma duidelijke afspraken 

maken over deze stap. De sensibilisatie zelf is uitgewerkt door de werkgroep pesten, op basis van de 

aangereikte informatie.  

Binnen deze stap zijn duidelijke afspraken en een voortdurende terugkoppeling een must. 

Leerkrachten kunnen tijdens de implementatie van deze actie voortdurend terecht bij mijzelf als 

coördinator. Op deze manier wordt er naar een voortdurend bijsturen van de concrete werking met het 

materiaal gestreefd. 
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 Stevens & Van Oost (1994) en Leefsleutels vzw (2001). 
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 Hiervoor verwijs ik naar hoofdstuk 4, paragraaf 7. 
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 Zie paragraaf 5 en 6 binnen hoofdstuk 4. 
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 Hiervoor baseer ik met op Stevens & Van Oost (1994) en Limits vzw (2003). 
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4.7.5 Sensibiliseren en informeren van ouders 

Deze stap binnen de implementatie is uitermate belangrijk. Een goed beleid rond het thema pesten is 

afhankelijk van de bekendheid ervan bij alle betrokkenen. Naar ouders toe zal er duidelijk moeten 

gemaakt moeten worden wat de visie van de school is rond pesten en hoe ze pestsituaties aanpakken. 

Ook de eigen (mogelijke) rol van ouders wordt toegelicht. Zowel Stevens & Van Oost (1994) en 

Limits vzw (2003) duiden op het belang van de rol van de ouders.  

4.7.6 Projectmatig werken 

Deze fase van het actieprogramma is samen met de werkzaamheden binnen de werkgroep, de 

uitvoeringsfase binnen projectmatig werken. Waar bij de werkgroep het accent ligt op het uitwerken 

van materiaal, draait het binnen deze fase rond de verkregen resultaten
66

 te implementeren. Het 

uitgewerkte materiaal wordt ingevoerd en toegepast. 

5 Evaluatie 

Een laatste fase binnen het actieprogramma is de evaluatie. Deze evaluatiefase bestaat uit twee luiken: 

 

 evaluatie van de werkgroep, het actieprogramma en de implementatie; 

 opstellen van een continuïteitsprogramma
67

 voor volgende schooljaren. 

5.1 EVALUATIE VAN DE WERKGROEP, HET ACTIEPROGRAMMA EN DE 

IMPLEMENTATIE 

We evalueren het actieprogramma en de implementatie ervan, met alle betrokkenen. Dit kan best 

gebeuren op elk niveau, aangezien alle betrokkenen andere delen van het proces hebben meegemaakt 

en ook een andere invalshoek hebben.  

 

Met de werkgroep is er tijdens de laatste bijeenkomst de aanzet gegeven voor de evaluatie van het 

doorlopen proces. Dit is echter een voorlopige evaluatie, aangezien de implementatie nog niet gestart 

is. De evaluatie van de werking van de werkgroep staat hier voorop. Toch is deze nodig, omdat er naar 

mij als coördinator elementen aan het licht kunnen komen, die onmiddellijke bijsturing vragen. Voor 

het uitwerken van het vervolg van het actieprogramma en het continuïteitsprogramma wil ik hier 

rekening mee houden. 

 

Voor de pedagogische vergadering bestaat de evaluatie uit een bespreking van het actieprogramma en 

de implementatie, op de pedagogische vergadering.  

 

Naar leerkrachten tweede graad BSO, andere geïnteresseerde leerkrachten en opvoedend personeel 

toe kan de evaluatie gebeuren door een enquête via smartschool. Op deze manier kunnen ze anoniem 

het actieprogramma en de implementatie evalueren.  

5.2 OPSTELLEN CONTINIUÏTSPROGRAMMA 

Samen met de werkgroep dien ik een continuïtsprogramma op te stellen. Dit is belangrijk omdat het 

thema en het uitgewerkt materiaal regelmatig onder de aandacht gebracht moet worden. Anders is er 

het gevaar dat het vele werk ergens „verdwijnt‟. Bovendien dienen nieuwe personeelsleden op de 

hoogte gebracht te worden van de gezamenlijke aanpak. 
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 Met de verkregen resultaten bedoel ik de gedragscode, de methodieken voor in de klas en het materiaal voor 

de sensibilisatie van de leerlingen.  
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 Onder een continuïteitsprogramma verstaan Stevens & Van Oost (1994) dat de problematiek van pesten én de 

aanpak ervan op gestructureerde wijze meermaals onder de aandacht gebracht wordt in de toekomst. 
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Met de werkgroep wordt bekeken op welke manier we het thema regelmatig onder de aandacht 

kunnen brengen van de leerlingen, leerkrachten, ouders en opvoedend personeel. Hierover worden 

duidelijke afspraken gemaakt naar verantwoordelijke, benodigd materiaal en welke stappen 

achtereenvolgens worden genomen.  

 

Tot slot bekijken we hoe de aanpak van pesten kunnen opnemen in het schoolwerkplan, zodanig dat 

het verankerd wordt in de schoolwerking. 

5.3 VERANTWOORDING VAN DE GEBRUIKTE METHODIEKEN 

5.3.1 Evaluatie  

Bij de evaluatie kies ik er voor om deze door verschillende betrokken partijen te laten doen. De boven 

beschreven doelgroepen kunnen allen een andere kijk hebben op het doorlopen proces.  

De manier van evalueren laat ik door de werkgroep zelf bepalen. Ik wil hen enkele mogelijkheden van 

evalueren geven, zodanig dat zij de meest geschikte vorm (voor hen als werkgroep) eruit kiezen. Deze 

vorm werk ik als coördinator verder uit. Met deze manier van werken speel ik in op de „beëindigende 

groep‟ zoals ik Hersey & Blanchard heb beschreven
68

. Ongeacht het vroegere competentieniveau van 

de groepsleden, is het nodig om tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep ruimte te maken voor 

het „afronden‟ van het team. Overleggen is een gepaste leiderschapsstijl bij beëindigende groepen. 

De pedagogische vergadering bevraag ik aan de hand van open richtvragen, omdat dit overlegorgaan 

er zich toe leent tot een open discussie te komen. 

Naar de betrokken leerkrachten toe, werk ik met een enquête. Een extra bijeenkomst lijkt me immers 

weinig zinvol, aangezien het schooljaar reeds ver gevorderd is en het moeilijk is om een moment te 

vinden om alle betrokkenen samen te krijgen (examens, stages, vrije dagen). Daarenboven blijkt uit 

mijn eerdere ervaringen dat leerkrachten vaak op formele momenten zeggen dat het goed is, terwijl je 

in de wandelgangen andere informatie opvangt. Een anonieme enquête kan dit ondervangen. 

Ik kies er voor om de ouders en leerlingen nog niet te bevragen. Momenteel lijkt me dat niet zo zinvol. 

Enerzijds omdat deze doelgroepen niet het vertrekpunt vanuit de centrale vraagstelling zijn. 

Anderzijds zou het heel veel tijd en energie vragen om deze doelgroepen te bevragen, zonder dat deze 

bevraging in deze fase van het actieprogramma extra informatie oplevert. Indien er vanuit deze 

doelgroepen grote bemerkingen zijn ten aanzien van de nieuwe aanpak rond pesten, zullen zij de leden 

van de werkgroep zo ook wel bereiken. Na een eerste bijsturing en verdere implementatie kunnen zij 

wel bevraagd worden. 

5.3.2 Projectmatig werken 

Ik bespreek de evaluatie en het opstellen van een continuïteitsprogramma samen, aangezien ze steunen 

op dezelfde principes van projectmatig werken.  

 

De evaluatie is essentieel binnen dit actieprogramma. Gelijklopend wordt een continuïteitsprogramma 

voorbereid. Niet enkel een actieprogramma opstellen en implementeren is van belang, ervoor zorgen 

dat het resultaat behouden blijft ook. Dit wordt het nazorgplan genoemd. Binnen dit projectboek noem 

ik het nazorgplan een continuïteitsprogramma, waar de evaluatie een deel van uitmaakt. 

De nazorg voorbereiden, vindt binnen projectmatig werken plaats binnen de uitvoeringsfase.  

 

Het uitvoeren van het nazorgplan vindt plaats in de nazorgfase. Dit valt buiten de opzet van dit 

projectboek.   

6 Besluit 

Binnen dit hoofdstuk heb ik een actieprogramma voorgesteld als antwoord op de centrale 

vraagstelling. Aan de hand van het theoretisch kader projectmatig werken, heb ik mede door een 
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 Hiervoor verwijs ik de lezer naar paragraaf 2.2.1 van hoofdstuk 4. 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 98 

uitgebreide studie van het thema pesten en de bevraging bij de betrokken leerkrachten, het 

actieprogramma concreter ingevuld. Doorheen de verschillende stappen van het actieprogramma, 

tracht ik om op de verschillende deelvariabelen en –vragen (vanuit de centrale onderzoeksvraag) een 

antwoord te bieden.  

 

In het volgende hoofdstuk beschrijf ik hoe de concrete uitvoering van het actieprogramma verlopen is, 

om in het laatste hoofdstuk een evaluatie van het doorlopen proces weer te geven.  
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H o o f d s t u k  6 :  I m p l e m e n t a t i e  v a n  h e t  a c t i e p r o g r a m m a  

In voorgaand hoofdstuk heb ik het actieprogramma stap voor stap voorgesteld. Binnen dit hoofdstuk 

sta ik stil bij de implemenatie van het actieprogramma in de praktijk. Hoe is de uitvoering verlopen? 

 

Het verloop van het voorbereidende werk komt in paragraaf 1 aan bod. Paragraaf 2 geeft een overzicht 

van de implementatie tijdens de voorbereidende fase van het project. In paragraaf 3 sta ik stil bij de 

uitvoering van de concrete activiteitenfase, met de verschillende deelfasen. Binnen paragraaf 4 

beschrijf ik het verloop van de implementatiefase. Paragraaf 5 geeft een beeld van de werkwijze 

tijdens de evaluatiefase weer. 

 

Gezien het beperkte tijdsbestek binnen dit project, is het vooropgestelde actieprogramma niet volledig 

uitgevoerd. Hierover geef ik de nodige toelichting in de betreffende paragrafen. 

1 Het voorbereidende werk 

Alvorens van start te gaan met het project op de werkvloer, vond ik het noodzakelijk om mijzelf te 

verdiepen in de materie én om een beter zicht te krijgen op de ervaringen van leerkrachten. Ik heb 

voor deze fase een tweetal maanden uitgetrokken.  

1.1 VERDIEPING IN HET THEMA 

In functie van de verdieping in het thema ben ik op zoek gegaan naar relevante literatuur in 

bibliotheken, maar ook op het internet. Daarnaast heb ik bevraagd welke informatie op school reeds 

voorhanden was.  

Er is informatie te vinden rond het thema pesten, maar specifiek gericht op het secundair onderwijs én 

de doelgroep waar ik me op wens te focussen, is er niet veel materiaal voorhanden. Ik begreep dat ik 

van algemene informatie een vertaling naar de eigen praktijk moest maken. Daarnaast zijn sommige 

internetbronnen moeilijk te controleren op betrouwbaarheid. 

 

Ik heb er dan ook voor gekozen om contact op te nemen met personen die reeds met het thema 

vertrouwd zijn. Binnen de school heb ik de pedagogisch directeur bevraagd. Dit gesprek stoelde 

voornamelijk op het aanwezig zijn van materiaal in de school en het verduidelijken van de huidige 

aanpak rond pesten. Tijdens dit gesprek kwam duidelijk aan bod dat er een groot probleem is met 

pesten in de tweede graad BSO en dat het moeilijk is om dit een halt toe te roepen. Een ander thema 

binnen de bespreking is dat er momenteel geen vast stramien is binnen de aanpak van pesten. 

Momenteel worden pesters eerst gewaarschuwd en wordt er getracht om tot „verzoening‟ te komen. 

Bij het niet ophouden van het pesten volgt er een sanctie. Dit beleid is niet steeds zo efficiënt als 

wenselijk. Bovendien proberen leerlingen vaak in gesprek te gaan met leerkrachten (en de klas) rond 

het pesten, wat de situatie soms alleen maar erger maakt. Tijdens deze gesprekken wordt er terug naar 

het verleden gegaan en wat er „via via‟ is gezegd, waardoor de onderlinge conflicten tussen leerlingen 

groter worden. Leerlingen „misbruiken‟ deze gesprekken ook door bij élke leerkracht over de 

pestproblemen te spreken.  

Tijdens dit gesprek heb ik ook de eerste krijtlijnen voor de uitwerking van dit project meegekregen. 

Het zou zinvol zijn als er een visie rond pesten wordt ontwikkeld (plan van aanpak) en dat er concrete 

tips aan leerkrachten kunnen meegegeven worden, hoe te handelen in pestsituaties. De pedagogisch 

directeur maakte duidelijk dat het niet de bedoeling is dat elke pestsituatie door de cel 

leerlingenbegeleiding wordt opgevolgd, gezien het vele werk dat deze cel dan krijgt. De visie rond 

pesten mag dus niet bestaan uit het afschuiven van pestproblemen naar deze cel.  

 

Naast de pedagogisch directeur ben ik op zoek gegaan naar personen die een goede achtergrond 

hebben rond dit thema, maar buiten de school. Door het bevragen van collega‟s, medestudenten en het 

raadplegen van het internet ben ik al snel bij de Provinciale dienst Welzijn en Gezondheid van de 

Provincie Limburg terechtgekomen. De projectcoördinator Welbevinden (Ielde Van der Sypt) heeft 
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reeds vele jaren ervaring rond het thema, binnen het provinciale project „Pesten op school‟. Ik heb 

contact gelegd en mocht langsgaan voor een gesprek. Op deze dienst heb ik zeer veel informatie 

gekregen rond het thema én heb ik materiaal mogen ontlenen. Daarnaast kon ik bij hen ook terecht met 

enkele vragen die ik reeds had rond de aanpak van pesten binnen de school. Zij hebben me vele 

aanzetten gegeven tot het verder uitwerken van dit project.  

1.2 OPSTELLEN VAN DE ENQUÊTE VOOR LEERKRACHTEN TWEEDE GRAAD BSO 

In deze fase heb ik zoals vooropgesteld de enquête opgesteld en deze ter goedkeuring voorgelegd aan 

de pedagogisch directeur en de pedagogische vergadering.  

 

Het opstellen van de enquête zelf is vlot verlopen. Voordat deze enquête online werd gezet, is deze 

teruggekoppeld aan de pedagogische vergadering. Bedenkingen zijn overlopen en in rekening gebracht 

bij de uiteindelijke versie van de enquête. 

De opzet en de inhoud van de enquête was in orde, maar er zijn wel enkele bedenkingen geformuleerd. 

De eerste bedenking was dat leerlingenbegeleiders niet wensten dat leerkrachten massaal 

„leerlingenbegeleiding‟ zouden aanduiden bij de vraag over de aanpak van pestsituaties. Zij 

verwachten echter dat dit wel zou gebeuren, als dit als antwoordmogelijkheid opgenomen was. De 

antwoordmogelijkheid werd behouden, met het idee dat het niet de bedoeling wordt dat alle 

pestsituaties door de leerlingenbegeleiding worden opgevolgd/aangepakt. Op deze manier werd de 

krijtlijn benadrukt dat niet alles rond pesten naar de cel leerlingenbegeleiding wordt doorgeschoven. 

Een andere bedenking was van praktische aard; het programma waarmee de enquête op smartschool 

werd gezet, kon maar een beperkt aantal antwoordmogelijkheden aan. Gezien de enquête steunt op 

meerkeuzevragen, hebben we bij sommige vragen geopteerd om deze op te splitsen of om toch een 

antwoordmogelijkheid te schrappen. Daarnaast is het programma niet in staat om de mate van 

belangrijkheid in de keuzemogelijkheden aan te duiden. Na overleg op de pedagogische vergadering is 

er voor gekozen om leerkrachten een beperkt aantal (3) keuzes te laten aanduiden, in plaats van 

antwoorden te ordenen in volgorde van belangrijkheid.  

Tot slot zijn er nog enkele suggesties naar aanvullingen gedaan. Vooreerst was er in de enquête nog 

geen mogelijkheid om leerkachten te laten aanduiden of ze klassenleraar zijn of niet. Ook bij de vraag 

van wie ze de pestsituaties hebben vernomen, was de keuzemogelijkheid van klassenleraar niet 

opgenomen. Rond de manieren van pesten is er samen met de pedagogische vergadering besloten om 

ook het cyberpesten op te nemen als mogelijkheid.  

 

Daarnaast heb ik bij de pedagogische vergadering bevraagd wie we de enquête zouden laten invullen: 

enkel de leerkrachten van de tweede graad BSO of betrekken we ook het opvoedend personeel? In 

onderling overleg is besloten dat de enquête zou beperkt worden tot de leerkrachten (21 leerkrachten), 

aangezien het opvoedend personeel niet van elke leerling (en dus ook niet van elke pestsituatie) op de 

hoogte is van de klas van de betrokken leerlingen. De resultaten zouden dan een vertekend beeld 

geven. 

 

Bij de concrete invoering van de enquête door de ICT-coördinator, zijn er nog een paar vragen van 

formulering veranderd. Het programma was beperkt naar het aantal maximale karakters die er gebruikt 

worden, waardoor sommige vragen ingekort zijn. Bij vragen met meerdere antwoordmogelijkheden, 

moest elke antwoordmogelijkheid met ja of neen beantwoord worden, wat het invullen van de enquête 

door leerkrachten er niet makkelijker op maakte.  

De betrokken ICT-coördinator heeft de enquête ingevoerd en een testversie ingevuld, om mogelijke 

problemen nog aan het licht te brengen. Wanneer deze testversie in orde was, is de enquête online 

geplaatst voor de betrokken leerkrachten.  

 

Het invullen van de enquête door de leerkrachten verliep redelijk vlot. Ik had hier een duidelijke 

einddatum vooropgesteld, met het idee dat er steeds wel enkele collega‟s te laat zouden zijn. Deze 

einddatum gaf mij wel nog de kans om de „laatkomers‟ aan te spreken en hen alsnog de enquête te 

laten invullen. Het was een voordeel dat ik zelf kon opvolgen welke leerkrachten de enquête nog niet 

hadden ingevuld en wie ik kon aanspreken om deze toch nog in te vullen. Uiteindelijk heeft van alle 
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betrokken leerkrachten maar één leerkracht de enquête niet ingevuld en dit wegens langdurige ziekte. 

De overige leerkrachten hebben dit spontaan ingevuld op mijn vraag (via een bericht op smartschool 

en een aankondiging in de wekelijkse directiemededelingen). Sommige leerkrachten heb ik nog een 

herinneringsbericht gestuurd. Daarna heb ik enkele leerkrachten mondeling aangesproken met de 

vraag of ze de enquête wilden invullen.  

Enkele leerkrachten spraken me aan rond het invullen van de enquête. Er waren immers enkele vragen 

waar ze bijkomende informatie konden geven. De leerkrachten die dit niet wensten, konden echter niet 

zomaar verder met de enquête. Samen hebben we bekeken dat zij de verdere enquête wel konden 

invullen, indien ze in deze zones een leesteken of een ander teken plaatsten. Voor het programma 

diende er „iets‟ ingevuld te worden bij deze vragen. Het was de eerste keer dat we met dit programma 

een enquête afnamen, bij het uittesten ervan was dit niet aan het licht gekomen. 

2 De voorbereidende fase van het project 

Deze fase bestaat uit verschillende stappen. Het voorstellen van het plan aan de bevoegde organen, de 

bevraging van leerkrachten verwerken en terugkoppelen, de sensibilisatie van leerkrachten en de 

bekendmaking van de werkgroep, komen aan bod. 

2.1 PLAN VAN AANPAK VOORSTELLEN EN GOEDKEUREN 

Vooreerst heb ik het plan van aanpak voorgesteld aan de pedagogisch directeur. Dit plan werd 

goedgekeurd en ik mocht mij naar de vooropgestelde deadlines richten. Samen hebben we wel de 

bedenking geformuleerd dat er sprake is van een strikt tijdsschema, dat waarschijnlijk niet gehaald 

wordt. Ik heb besloten om de planning, zeker naar de werkgroep toe, te behouden. De eigenlijke 

implementatie en evaluatie stuur ik waar nodig bij tijdens de uitvoering van het actieprogramma.  

 

Tijdens deze bespreking werd nogmaals benadrukt dat er een visie en nodige methodieken mochten 

uitgewerkt worden, maar dat het niet de bedoeling was dat alles naar leerlingenbegeleiding wordt 

doorgeschoven. Een andere inperking was dat er niet te veel mag ingegrepen worden in de dagelijkse 

schoolwerking. Er is niet onmiddellijk ruimte voor extra projecten.  

Nadien werd het plan van aanpak voorgelegd aan de pedagogische vergadering. Het actieprogramma 

is uitgelegd, voorgesteld én goedgekeurd. 

2.2 BEVRAGING VAN LEERKRACHTEN VERWERKEN  

Nadat alle leerkrachten de enquête hadden ingevuld, heb ik een output van de informatie gevraagd aan 

de ICT-coördinatoren, omdat ik hier zelf geen volmacht over heb. De ICT-coördinator had de output 

in drie bestanden doorgestuurd. Deze kreeg ik niet geopend op mijn eigen pc, waardoor ik de 

betrokken coördinator om een print heb moeten vragen.  

 

De print was een Adobe-bestand, waar per vraag het aantal leerkrachten vermeld stond dat een 

keuzemogelijkheid had aangeduid. Bij de vragen waar aanvullingen mogelijk waren, stond er telkens 

een overzicht van alle aanvullingen, ook de „leestekens‟ stonden ertussen. Dit maakte dat de resultaten 

niet overzichtelijk waren. Ik ben dan ook gestart met alle informatie in een excel-bestand te plaatsen 

dat voor mij werkbaar was, zodanig dat ik zelf een beter overzicht had over alle antwoorden (zie 

bijlage 19). Op basis van dit bestand ben ik overgegaan tot een analyse van de resultaten.  

 

In volgende paragrafen geef ik de belangrijkste bevindingen uit de enquête weer, teruggekoppeld naar 

het oorspronkelijke doel van deze bevraging. In de eerste plaats wil ik een antwoord krijgen op de 

vraag „Hoe zien we pesten tussen leerlingen van de tweede graad BSO voorkomen?‟. Daarnaast sta ik 

stil bij de verschillende aanpakken die leerkrachten hebben geprobeerd en wat hiervan het resultaat 

was.  

In een volgende stap bepaal ik de nood van leerkrachten voor ondersteuning bij pestsituaties én wat 

volgens hen een goede manier van aanpak is. Ik plaats de gegevens uit de bevraging tegenover 

relevante onderzoeksgegevens, met de vraag of onze school afwijkt en wat een mogelijke verklaring 
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kan zijn van deze afwijkende scores. De cijfermatige resultaten van de bevraging zijn terug te vinden 

in bijlage 19.  

2.2.1 Voorkomen van pestsituaties 

In de bevraging geven 13 van de 20 leerkrachten aan dat er regelmatig gepest wordt. Slechts één 

leerkracht duidt aan dat er bij zijn/haar weten niet gepest wordt. 9 leerkrachten geven aan dat ze zelf 

hebben zien pesten. Uit de bevraging blijkt bovendien dat leerkrachten altijd door elkaar en in de 

meeste gevallen door klassenleraar, directie of de leerlingenbegeleiding op de hoogte worden 

gebracht. 14 leerkrachten geven bovendien aan dat andere leerlingen hen op de hoogte brengen dat er 

gepest wordt en bij 7 leerkrachten hebben ouders hen op de hoogte gebracht van een pestsituatie.  

2.2.2 Waarnemen van pestsituaties 

Op de vraag of leerkrachten zélf pestsituaties hebben waargenomen, zijn de antwoorden verdeeld. 5 

leerkrachten geven aan op de speelplaats pestsituaties waargenomen te hebben, maar 11 leerkrachten 

geven aan pestsituaties waar te nemen tijdens de les. 

 

Tijdens „dode momenten‟ op school geven minder leerkrachten aan dat ze pesten waarnemen: 4 tijdens 

pauzes in de klas, 3 in de gangen en 2 leerkrachten van en naar school. Niemand geeft aan tijdens de 

middagpauze en elders pesten te hebben waargenomen.  

2.2.3 Manieren van pesten 

De gegevens uit de bevraging leren ons dat er binnen de tweede graad BSO voornamelijk gescholden 

en uitgelachen wordt in pestsituaties. Bovendien zijn het bedreigen van leerlingen, spullen 

beschadigen of wegnemen, leerlingen uitsluiten uit de groep én ook het cyberpesten belangrijke 

wapens van pesters binnen onze school. Het fysieke pesten komt bijna niet aan bod, wat deels te 

verklaren is door het feit dat onze leerlingen voornamelijk meisjes zijn. Uit het onderzoek van Stevens 

en Van Oost (1994) blijkt immers dat het fysieke geweld eerder een wapen is dat jongens gebruiken in 

pestsituaties.  

2.2.4 Aanpak van pestsituaties 

Daarnaast zijn leerkrachten ook bevraagd over wat ze doen, indien ze met een pestsituatie worden 

geconfronteerd. Het melden van het pesten aan klassenleraar en/of directie is een veelgenomen stap. 

Daarnaast bespreken alle leerkrachten die met pesten geconfronteerd worden, het gedrag met de 

leerlingen. Uit de aanvullingen van de respondenten blijkt wel dat dit bespreken met leerlingen op veel 

verschillende manieren gebeurt en dat het niet steeds een blijvend effect heeft.  

Sommige leerkrachten spreken met de pester én de gepeste leerling en zoeken zo snel mogelijk een 

oplossing, al dan niet samen met de leerlingen. Andere kiezen ervoor om met de gepeste te spreken en 

de zaak verder discreet af te handelen (hoe het pestgedrag het best aanpakken). Nog andere collega‟s 

willen de zaak nauwgezet analyseren en kijken wie er allemaal bij betrokken is. Anderen geven de 

pesters zelf straf, melden de situatie aan ouders, klassenleraar, leerlingenbegeleiding of directie. Een 

grote variatie van de aanpak van pestsituaties blijkt uit de bevraging, zonder een echte leidraad wat 

wanneer dient te gebeuren.  

Leerkrachten geven zelf aan dat het effect van hun aanpak (praten), vaak niet voldoende is of geen 

blijvend resultaat heeft. Soms vermindert het besproken pestgedrag wel, maar verplaatst het zich naar 

andere situaties of andere leerlingen. Verder zien leerkrachten dat het pestgedrag tijdens de school wel 

ophoudt, maar verder blijft bestaan buiten de schoolmuren. Eén leerkracht geeft melding van het 

opstellen van een pestactieplan, waardoor het pesten in die concrete situatie verbeterd is. 
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2.2.5 Gewenste aanpak 

In de enquête werd tevens bevraagd welke aanpak volgens de leerkrachten het meest geschikt is voor 

pestsituaties. Uit de bevraging komt duidelijk naar voor dat de meeste leerkrachten kiezen voor een 

specifieke aanpak per situatie. Het is moeilijk om een zeer algemene aanpak uit te stippelen. Ze 

geloven in een consequente aanpak gedragen door het leerkrachtenteam, waarin de klassenleraar (en 

de directie) een centrale rol kan spelen. Daarnaast geven ze enkele aanzetten (aan de hand van de 

vragen uit de enquête) rond de aanpak van pestsituaties.  

 

Een klasgesprek, een confrontatiegesprek met de betrokkenen en spelactiviteiten hebben volgens iets 

meer dan de helft van de ondervraagden weinig zin. In individuele gesprekken met de betrokken 

leerlingen zien de meeste leerkrachten wel een zinvolle aanpak met kansen tot oplossing van de 

pestsituatie. Daarnaast geeft ongeveer de helft van de leerkrachten aan dat assertiviteitstrainingen en 

sancties voor de pesters ook mogelijkheden zijn in de aanpak van pestsituaties.  

Een heuse preventiecampagne zien de meeste leerkrachten echter als niet zinvol, terwijl het opstellen 

van een gedragscode of visie rond pesten in de school positief wordt gewaardeerd. 11 leerkrachten 

geven aan dat bijkomende vorming rond het thema naar achtergrond en concrete tips zinvol kan zijn.  

2.2.6 Persoonlijke bedenkingen 

Uit de bevraging blijkt heel duidelijk dat leerkrachten regelmatig geconfronteerd worden met 

pestsituaties en dat ze het niet steeds makkelijk vinden om gepast in te grijpen. Deze resultaten 

ondersteunen de centrale vraagstelling
69

 van dit project. Het was voor mij een hele geruststelling, dat 

de bevraging hetzelfde resultaat gaf als „het aanvoelen‟ van waaruit het project eerder gestart is. Indien 

de enquête geen ondersteuning had gegeven voor de centrale vraagstelling, had ik het hele 

projectkader moeten herbekijken. 

 

De gegevens uit de enquête over het „waarnemen en de manieren van pesten‟, stemmen overeen met 

de inzichten uit de literatuur
70

. Enkel de informatie over het vaststellen van pesten tijdens dode 

momenten op school
71

, spreken de bevindingen uit het onderzoek van Stevens en Van Oost (1994) 

tegen. Zij vonden dat pesten vaak op „dode momenten‟ voorkomt in een school. Hiervoor kunnen 

meerdere verklaringen gegeven worden. In de eerste plaats is er de taak van de leerkracht bij 

leswissels: zij dienen zo snel mogelijk naar hun volgende klas te gaan en de leerlingen blijven dan ook 

enige minuten alleen achter in hun leslokaal of gaan zelf naar een ander vaklokaal. Daarnaast heeft 

elke leerkracht maar een beperkt aantal toezichten per week tijdens pauzes op de speelplaats. Het 

middagtoezicht in de refter en recreatieruimte gebeurt bovendien volledig door opvoedend personeel. 

Leerkrachten spenderen maar weinig tijd met leerlingen tijdens „dode momenten‟, ze hebben dan ook 

minder kans om hier pestsituaties waar te nemen.  

 

Ook de informatie vanuit de vragen rond de aanpak van pesten liggen in de lijn van mijn 

verwachtingen. Leerkrachten geven weer dat er momenteel geen duidelijke/consequente aanpak is én 

dat iedereen volgens eigen inzichten handelt. Ik vind het zeer positief om in de enquête terug te vinden 

dat hun aanpak vaak niet voldoende is of geen blijvend resultaat heeft. Leerkrachten geven zelf aan dat 

er nood is aan een éénduidige visie én consequente aanpak. Daarnaast geven de resultaten suggesties 

naar methodieken, waar het leerkrachtenteam al dan niet in gelooft. Deze resultaten geven me nuttige 

informatie voor de verdere uitwerking van het actieprogramma. Ik kan met behulp van deze informatie 

gepaster inspelen op het proces dat we doorlopen. Positief is dat 80% van de bevraagden gelooft in een 

gezamenlijke aanpak als leerkrachtenteam, met een centrale rol voor de klassenleraar (en de directie).  
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 „Welke methodieken kan ik leerkrachten aanreiken in het omgaan met pestgedrag in de tweede graad BSO?‟ 
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 Hiervoor verwijs ik naar de inzichten van Stevens & Van Oost (1994) en Limits vzw (2003). 
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 Slechts 4 leerkrachten geven aan pesten vast te stellen tijdens de pauzes, 3 leerkrachten stellen dit vast in de 

gangen en 2 leerkrachten van en naar de school.  
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Voor de verdere uitwerking van het actieprogramma, vond ik de resultaten van de enquête een zeer 

dankbaar én goed vertrek. Er is een gezamenlijk draagvlak voor het project, wat een faciliterende 

factor is voor het doorlopen van een verbeterproject
72

. Het hele project zou anders verlopen indien de 

bevraagde leerkrachten heel uitéénlopende standpunten hadden.  

2.3 EEN EERSTE WERKVERGADERING MET LEERKRACHTEN 2
E
 GRAAD BSO 

(DONDERDAG 22 JANUARI 2009 OM 15U30) 

Een volgende actie binnen deze fase was de eerste werkvergadering met alle leerkrachten van de 2
e
 

graad BSO. Hierbinnen combineerde ik enkele stappen, om deze vergadering zo efficiënt mogelijk te 

laten verlopen: leerkrachten sensibiliseren, resultaten uit de enquête terugkoppelen, project verder 

toelichten en de opstart van de werkgroep pesten aankondigen. Tijdens de werkvergadering maakte ik 

gebruik van een powerpoint presentatie, welke in bijlage 17. Deze presentatie gaf bovendien een 

visuele ondersteuning, wat bijdroeg tot duidelijkheid. 

 

Deze eerste werkvergadering rond pesten heb ik via de directiemededelingen en een bericht via 

smartschool aan de betrokken leerkrachten aangekondigd. De aankondiging van de 

directiemededelingen is opgenomen in bijlage 16. Via deze wegen heb ik duidelijk gemaakt wat het 

doel was van de eerste werkvergadering, waar deze zou doorgaan en hoe lang deze zou duren. Ook de 

agenda kregen de betrokkenen op voorhand, samen met de vraag om reeds gemaakte methodieken 

rond het thema mee te brengen en toe te lichten op de werkvergadering.  

Op de aankondiging voor de eerste werkvergadering kreeg ik onmiddellijk de reactie (soms via 

directie) van collega‟s of de bijeenkomst „verplicht‟ was. Hier herken ik een vorm van individuele 

weerstand, meer dan de collega‟s eens aanspreken kon ik niet doen. Zij wensten niet te komen als dit 

niet geëist werd. Vanuit de directie mocht ik de bijeenkomst niet verplichten en kreeg ik de vraag om 

ze toch niet tijdens de middag te laten doorgaan. Omwille van praktische en inhoudelijke redenen heb 

ik ervoor geopteerd om ze toch op vooropgesteld tijdstip te laten doorgaan. Twee collega‟s hebben me 

nog verwittigd dat ze later aanwezig zouden zijn, aangezien hun les in een andere vestigingsplaats 

later gedaan was. 

 

Praktisch heb ik ervoor gekozen om deze eerste werkvergadering na de schooluren te laten doorgaan, 

omdat er tijdens de middag onvoldoende tijd is. De middagpauze duurt 50 minuten, maar tegen dat 

iedereen aanwezig zou zijn, is er al heel wat tijd verstreken. Ik wenste ook deze eerste 

werkvergadering rustig en duidelijk te laten verlopen, om vooropgestelde doelen te bereiken.  

Er werd een lokaal gekozen met een vaste beamer en pc. Op deze manier zou het technische gedeelte 

zonder al te veel beslommeringen kunnen verlopen. Daarnaast zijn in dit lokaal voldoende stoelen en 

tafels beschikbaar, zodanig dat alle betrokkenen comfortabel aan de werkvergadering kunnen 

deelnemen. 

 

De eerste werkvergadering is verlopen zoals gepland. Uiteindelijk waren er 14 leerkrachten aanwezig. 

Ook de pedagogisch directeur heeft zich op het einde van de werkvergadering aangesloten. Enkele 

collega‟s die ik wel verwacht had (omwille van hun bezorgdheid over het thema) waren niet aanwezig 

wegens ziekte. Daarnaast was er één collega, die geen les geeft in de tweede graad BSO, aanwezig. Ze 

vroeg of dit mogelijk was, aangezien ze in haar eigen klassen ook regelmatig met een 

pestproblematiek wordt geconfronteerd. 

In het eerste deel heb ik duidelijk het ontstaan van het project toegelicht en mijn rol hierbinnen. Deze 

uitleg stelden collega‟s op prijs, omdat ze weten dat ik eigenlijk niet bij de tweede graad betrokken 

ben. Vervolgens heb ik een toelichting gegeven rond de definities over pesten, achtergrondinformatie 

en de resultaten uit de enquête teruggekoppeld. Tijdens elk moment van de uiteenzetting konden 

collega‟s me onderbreken met vragen, wat sommigen ook deden. Dit was echter niet hinderlijk voor 

het geheel van de presentatie.  

Vervolgens heb ik collega‟s de kans gegeven om de methodieken die ze zelf in de klas gebruiken toe 

te lichten. Enkele collega‟s hebben dit kort gedaan.  
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 Hiervoor verwijs ik naar de beschreven inzichten rond verbeterprojecten in paragraaf 1 van hoofdstuk 4. 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 105 

Tot slot heb ik de opstart van de werkgroep aangekondigd, gekoppeld aan de noden die leerkrachten 

zelf aangaven in de enquête. Ik heb hier gekozen om de „werkgroep pesten‟ te kaderen binnen hun 

bezorgdheid over het thema en vanuit de nood om dit als team aan te pakken. Daarnaast heb ik een 

beeld geschetst over de verdere planning van dit project.  

Op het einde van de werkvergadering was er ruimte voor vragen, opmerkingen en eventuele 

bedenkingen. Hier zijn een aantal vragen gekomen, dewelke ik zo goed mogelijk heb beantwoord. Een 

keer heeft de pedagogisch directeur onmiddellijk zelf een antwoord (vanuit de visie van de school en 

leerlingenbegeleiding) gegeven, wat ik zelf een beetje vervelend vond. Hij was later aangesloten en 

bovendien was ik de verantwoordelijke voor deze werkvergadering. Ik voelde me enigszins 

„ondermijnd‟. Daarnaast hebben nog enkele leerkrachten suggesties gegeven rond methodieken en 

literatuur die bruikbaar zijn. Deze suggesties brachten echter geen nieuwe informatie voor mij aan het 

licht. 

3 Concrete activiteitenfase 

Binnen de concrete activiteitenfase staat het uitwerken van de gedragscode en materiaal door de 

werkgroep pesten centraal. Alvorens er een werkgroep pesten kan samenkomen, zijn hiervoor leden 

nodig. Zoals aangegeven heb ik er voor gekozen om een tijdelijke, nieuwe werkgroep op te richten. 

Reeds bestaande werkgroepen hebben immers al heel wat werk of lopen niet vlot.  

 

Na de aankondiging van de opstart van de werkgroep, heb ik de powerpoint presentatie op smartschool 

laten plaatsen door de pedagogisch directeur. Bij het online plaatsen, heb ik tevens naar alle 

leerkrachten van de tweede graad BSO (en de leerkracht die op eigen initiatief is aangesloten) een 

bericht gestuurd met de mededeling dat de presentatie online stond en de uitleg over de werkgroep 

pesten die wordt opgestart. Dit bericht is in bijlage 20 opgenomen. In dit bericht heb ik heel duidelijk 

vermeld wat de taak van de werkgroep omvat en dat geïnteresseerde kandidaten zich steeds bij mij 

kunnen melden voor de afgesproken datum.  

 

Gedurende de week die daarop volgde, toonden 12 leerkrachten zich bereid om mee in de tijdelijke 

werkgroep te stappen. Met dit aantal kon de werkgroep van start gaan. De werkzaamheden van de 

werkgroep beschrijf ik in de hierop volgende paragrafen.  

3.1 VOORBEREIDING EERSTE BIJEENKOMST WERKGROEP PESTEN 

Voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep heb ik zelf een vergadermoment voorgesteld, rekening 

houdend met de andere vergaderingen die reeds gepland waren binnen de school. Ik heb er bovendien 

voor gekozen om de vergadering tijdens de middagpauze te laten doorgaan, omdat heel wat collega‟s 

aangaven dat dit het „minst belastende‟ vergadermoment was.  

 

Om de eerste bijeenkomst aan te kondigen, heb ik alle leden van de werkgroep een bericht gestuurd 

met de agenda, datum en tijdstip van de vergadering vermeld (zie bijlage 21). Hierin heb ik in de 

eerste plaats benadrukt dat ik het zeer fijn vond dat er zoveel mensen wensten in het project mee te 

stappen. Daarnaast heb ik „huiswerk‟ meegegeven aan de leden, ter voorbereiding van de eerste 

bijeenkomst. Ik heb hen gevraagd om rond enkele vragen over het thema pesten na te denken en om 

het document rond het opstellen van een gedragscode door te nemen.  

Daarnaast heb ik gevraagd of iedereen op het voorgestelde tijdstip aanwezig kon zijn. Indien niet, 

dienden de leden van de werkgroep mij op de hoogte te brengen. Als er te veel leden afwezig zouden 

zijn, kon ik een ander moment kiezen. Voor deze eerste vergadering heb ik er toch niet voor gekozen 

om ze in de wekelijkse mededelingen te laten opnemen. Indien het vergadermoment zou veranderen, 

zou dit alleen maar voor verwarring zorgen.  

 

Het vergadermoment was in orde voor alle betrokkenen. Eén leerkracht kon niet aanwezig zijn wegens 

ziekteverlof en een andere collega kwam later omwille van een lesopdracht in een andere school.  
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Tijdens de vergadering zelf waren er nog twee andere collega‟s niet; één collega heeft zich 

verontschuldigd wegens een andere lesopdracht en een andere collega was vergeten dat de vergadering 

doorging en was op een andere vergadering gebleven. 

 

Mijn stijl van leiding geven bepaalde ik aan de hand van het model van Hersey & Blanchard (in 

Dekeyser, 2002)  van situationeel leiding geven
73

.  

De „onrustige‟ leden, zijn eerder de leerkrachten van een „oudere‟ generatie dan de mijne. Ze hebben 

een gemiddeld competentieniveau, ze zijn bereid om te werken aan de taak en hebben al enige 

ervaring en bekwaamheid opgebouwd. Toch voelen ze zich nog onzeker. Hen feedback geven over 

hun functioneren is van belang. Naar deze collega‟s toe zal ik veel tijd moeten besteden aan het sturen, 

richtlijnen meegeven en uitleg geven bij opdrachten vanuit de werkgroep.  

De „normerende‟ leden hebben een vrij hoog competentieniveau. Ze zijn eerder onafhankelijk en 

hebben voldoende ervaring. Soms is er nog sprake van enige onzekerheid, maar in beperkte mate. Als 

leidinggevende zal ik hun betrokkenheid stimuleren, door hen te betrekken bij beslissingen en met hen 

te overleggen. Ondersteuning krijgt hier vorm door aanmoedigingen te geven rond inbreng en 

betrokkenheid. Ik kan beter terughoudend zijn op het vlak van richtinggeven.  

In de praktijk houdt de combinatie van deze twee groepen in dat ik duidelijke richtlijnen en opdrachten 

geef binnen de werkgroep. Daarnaast besteed ik de nodige aandacht aan feedback en ondersteuning, 

wat beide groepen elk op hun manier weten te appreciëren. Indien „onrustige‟ leden extra uitleg en 

ondersteuning nodig hebben, zal ik hen deze individueel bieden. 

Deze inschatting maakte ik voor de eigenlijke start van de projectwerkgroep. Indien bleek dat deze 

inschatting foutief of onvoldoende genuanceerd was, zou ik mijn stijl van leidinggeven aanpassen aan 

de échte noden van de projectgroep
74

. Dit maakte de hantering van het flexibele model van Hersey & 

Blanchard nuttig in de praktijk. 

 

In de volgende paragrafen sta ik stil bij het concrete verloop van werkgroep, aan de hand van de items 

die ik binnen het actieprogramma heb vooropgesteld. 

3.2 EERSTE BIJEENKOMST WERKGROEP PESTEN (DINSDAG 10 FEBRUARI 2009 OM 

11U55) 

3.2.1 Uitleg werking en praktische afspraken 

Alvorens van start te gaan met de eerste bijeenkomst, heb ik de leden van de werkgroep bedankt voor 

hun enthousiasme en bereidheid om samen rond het thema pesten te werken. Zij gaven aan dat het fijn 

was om te zien dat er zo‟n grote werkgroep bereid was om hieraan te werken.  

 

Binnen het functioneren van de werkgroep, heb ik getracht om rekening te houden met de 

aandachtspunten naar vergaderingen, besluitvorming en mijn eigen rol als leidinggevende.  

 

Bij de start van de vergadering heb ik de taak van de werkgroep duidelijk uitgelegd en nog enkele 

vragen hierover beantwoord. Sommige collega‟s zagen de taak van de werkgroep groter dan gepland, 

wat toch enige verduidelijking vroeg van ons mandaat als werkgroep.  

 

Daarna heb ik de verdere planning en manier van werken binnen de werkgroep toegelicht. Hierbij heb 

ik gevraagd of iedereen deze manier van werken haalbaar zag en of er nog vragen waren. Alle leden 

hebben zich akkoord verklaard met de werkwijze, waardoor we meer inhoudelijk aan de slag konden 

gaan.  

 

Op praktisch vlak hebben we een aantal afspraken gemaakt. Iedereen was ermee akkoord dat er 

afwisselend iemand anders verslag zou maken. Bij de vraag wie dit wou doen, waren er echter niet 

veel „spontane‟ vrijwilligers. Eén collega heeft dan pen en papier genomen en heeft het verslag 
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gemaakt. Binnen de werkgroep hebben we de afspraak gemaakt dat het verslag eerst naar iedereen van 

de werkgroep werd doorgestuurd ter goedkeuring, alvorens het op smartschool te laten plaatsen waar 

het voor iedereen toegankelijk is.  

Vervolgens hebben we samen bekeken wanneer we het best samenkomen met de werkgroep. Het 

bleek dat dinsdagmiddag het meest haalbaar was voor iedereen, dus werden volgende vergaderingen 

ook op dit tijdstip gepland. Dit hield wel in dat één collega elke keer later zou zijn, maar dit was voor 

de werking van de werkgroep geen probleem.  

3.2.2 Overeenkomst uit te werken materiaal 

Bij de verduidelijking van de taak van de werkgroep, is er reeds kort stilgestaan bij het materiaal dat 

dient uitgewerkt te worden. De teamleden hebben zich akkoord verklaard met de taak én dus ook met 

het materiaal dat de werkgroep zal uitwerken. Bovendien zijn de leden eveneens van mening dat het 

beter is om het werk op te splitsen, om zo efficiënter te werk te gaan.  

 

In een tweede deel van de vergadering hebben we het werk (uit te werken materiaal) dan ook verdeeld. 

Alvorens we dit concreet konden doen, zijn we nagegaan hoe we de verschillende materialen zouden 

„onderverdelen‟. Zelf had ik het voorstel om telkens een mini-team gedragscode (visie), sensibilisatie 

leerlingen en methodieken voor in de klas (hoe met leerlingen aan de slag gaan rond het thema 

pesten?) te maken. Aangezien deze laatste groep omvangrijk is, leek het me het beste om deze verder 

op te splitsen. De vraag was alleen hoe. Samen met de werkgroep werd bekeken wat de meest zinvolle 

verdere opsplitsing is: naar soorten methodieken toe (preventief en curatief) of naar de gebruikte 

werkvorm (individueel, groepswerk, klassikaal). De werkgroep heeft voor de eerste optie gekozen, wat 

maakt dat het laatste mini-team in twee mini-teams wordt opgesplitst.  

 

Volgens deze werkwijze kwamen we tot de volgende mini-teams: 

 gedragscode; 

 materiaal sensibilisatie leerlingen; 

 materiaal preventieve methodieken in de klas; 

 materiaal curatieve methodieken in de klas. 

 

Een volgende stap was het verdelen van de leden van de werkgroep over deze vier mini-teams. Om dit 

snel en overzichtelijk te kunnen doen, had ik op voorhand reeds de drie grote mini-teams 

(gedragscode, materiaal sensibilisatie en methodieken in de klas) op een krijtbord aangeduid met 

kolommen. De laatste kolom werd nu opgesplitst in twee (curatief en preventief). Vervolgens heb ik 

een collega gevraagd om zich even aan het bord te plaatsen en de namen te noteren van mensen die 

zich voor een mini-team wensen in te zetten. Hier was niet onmiddellijk een kandidaat voor, maar 

uiteindelijk heeft een collega zich toch „opgeofferd‟.  

 

Vervolgens heb ik herhaald dat het de bedoeling was dat iedereen zich voor een mini-team engageerde 

en hiervoor het gevraagde materiaal uitwerkte. Daarna heb ik bevraagd wie zich voor welk mini-team 

wenste te engageren en schreef een collega de namen op het bord. Deze verdeling verliep vrij vlot. 

Voor elk mini-team waren er geïnteresseerden. Enkel voor het mini-team gedragscode heb ik moeten 

afremmen om zich kandidaat te stellen. De overige mini-teams hadden twee leerkrachten die zich 

wensten te engageren, behalve het mini-team curatief. Maar één leerkracht had zich tot op heden 

hiervoor kandidaat gesteld. Aangezien niemand anders hier zich nog kandidaat voor wenste te stellen, 

heb ik me zelf ook aangesloten bij dit mini-team. Daarnaast heb ik me vanuit de positie van 

coördinator ook geëngageerd bij het team rond de gedragscode, aangezien ik hiervoor duidelijke 

krijtlijnen vanuit de directie had meegekregen en beschikte over de nodige theoretische achtergrond.  

 

Omdat er enkele leerkrachten afwezig waren,  is er afgesproken dat deze nog konden aansluiten bij de 

mini-teams (behalve bij dit van de gedragscode). Deze vraag werd in het verslag opgenomen en ook 

bij het doorsturen hiervan nog eens extra vermeld.  
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Volgens de agenda was het ook de bedoeling om stil te staan bij de mogelijke terugkoppeling van het 

materiaal naar alle betrokkenen. Wegens tijdsgebrek heb ik dit agendapunt naar de volgende 

bijeenkomst verschoven, aangezien de overige punten meer prioriteit hadden binnen deze eerste 

bijeenkomst.  

3.2.3 Hulpbronnen voor het uitwerken van het materiaal 

Een volgende stap was het duidelijk maken aan de leden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het 

uitwerken van het materiaal en het maken van de nodige afspraken met hun collega‟s. Daarnaast heb 

ik benadrukt dat ze steeds bij mij terecht konden met vragen of bedenkingen.  

 

Vervolgens heb ik het materiaal dat ik reeds verzameld had als coördinator kort voorgesteld aan de 

leden van de werkgroep. Dit is verlopen zoals ik gepland had in de uitwerking van het 

actieprogramma
75

. 

 

Ter voorbereiding van de werkzaamheden van het mini-team „gedragscode‟, heb ik samen met de 

leden van de werkgroep gesproken rond de richtvragen. Deze bespreking is verlopen zoals ik 

vooropgesteld heb. De grote lijnen zijn binnen de werkgroep bepaald, waarna het mini-team 

gedragscode deze verder kan uitwerken. 

3.2.4 Voorzien van trainingen en terugkoppeling naar collega‟s 

Een laatste item was het terugkoppelen van al het materiaal naar collega‟s en het voorzien van 

trainingsmomenten voor leerkrachten. De invulling was afhankelijk van de gemaakte keuzes binnen de 

werkgroep. Alle leden waren er van overtuigd dat het nodig is om toelichting en vorming te voorzien, 

alvorens van start te gaan met een nieuwe werkwijze bij de aanpak van pesten. We hebben de afspraak 

gemaakt om dit tijdens de laatste werkvergadering opnieuw op te nemen.   

3.2.5 Terugkoppeling naar ouders en leerlingen 

Aangezien de terugkoppeling naar ouders en leerlingen bepaald werd door de gemaakte keuzes binnen 

de werkgroep, hebben we ook voor dit agendapunt afgesproken dat we het opnieuw opnemen tijdens 

de laatste werkvergadering. We mogen het echter niet uit het oog verliezen. 

3.2.6 Afronding van de eerste werkvergadering 

Enkele minuten voordat de bel gaat in de school, heb ik de vergadering afgerond. Ter afronding heb ik 

gevraagd of er nog vragen of bedenkingen waren. Vervolgens heb ik de belangrijkste afspraken rond 

verslag, mini-teams en de werkwijze herhaald. Ook de verwachtingen naar volgende bijeenkomst 

(presentatie stand van zaken materiaalontwikkeling) heb ik nogmaals toegelicht. Tot slot hebben we 

samen een nieuwe vergaderdatum afgesproken, rekening houdend met de haalbaarheid voor iedereen. 

Als afsluiter heb ik iedereen bedankt voor zijn tijd en moeite.  

3.3 TUSSEN TWEE BIJEENKOMSTEN VAN DE WERKGROEP DOOR 

3.3.1 Praktische zijde van de werkgroep pesten 

De avond na de bijeenkomst heeft de verslaggever het verslag (zie bijlage 22) doorgestuurd naar alle 

leden van de werkgroep, met de vraag of er nog opmerkingen of bedenkingen waren. Zelf heb ik twee 

kleine aanvullingen gemaakt, maar verder zijn er geen opmerkingen op het verslag gekomen. Ik heb 

via een bericht met de projectleden de afspraak gemaakt dat zij voor een bepaalde datum dienden te 

reageren. Er kwam geen reactie en ik heb het verslag doorgestuurd naar de directie om het op 

smartschool te plaatsen.  
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Tussen de twee bijeenkomsten door heb ik collega‟s aangesproken rond hun werkzaamheden in het 

mini-team. Hoe verliep het werk? Lukte het hen? Waren er problemen of bedenkingen? Aan de hand 

van deze vragen ging ik met hen in gesprek en toonde ik dat ze steeds bij mij terecht konden. Hier 

voorzag ik aan de behoefte die ze hadden volgens de fase waarin ze zich als projectlid bevinden 

volgens het kader van Hersey & Blanchard. Aangezien ik echter niet veel op school was wegens 

stagebegeleiding, heb ik elk mini-team ook een berichtje gestuurd om te informeren of het lukte hun 

materiaal uit te werken. Hier heb ik telkens positieve reacties van de leden op gekregen en indien 

nodig stelden ze me vragen.  

 

Daarnaast heb ik de twee collega‟s (derde collega was in ziekteverlof) aangesproken of ze zich nog bij 

een mini-team wensten aan te sluiten. Ik heb met hen afgesproken dat ze de collega‟s van het 

betreffende mini-team zelf best aanspraken. Beide collega‟s gingen dit doen. Eén collega 

(leerlingenbegeleidster) had vlak voor de tweede werkvergadering dit nog steeds niet gedaan en heeft 

dan ook besloten om zich niet meer aan te sluiten, gezien er al heel wat werk gebeurd was en ze ook 

voor de volgende werkvergadering zou moeten passen.  

 

Om het samenwerken binnen het mini-team en de werkgroep vlotter te doen verlopen, kreeg ik na de 

eerste werkvergadering het idee om via smartschool een vak „pesten‟ aan te maken, waar alle leden 

toegang tot hadden. Op deze manier kunnen de leden hier documenten posten en feedback op elkaar 

geven. Om dit te realiseren heb ik aan de ICT-coördinator gevraagd of ze hier een vak voor konden 

aanmaken en heb ik het inhoudelijk zelf verder in orde gemaakt. Ik heb alle leden van de werkgroep 

op de hoogte gebracht via een bericht (bijlage 22).  

 

Een week voor de tussentijdse bijeenkomst van de werkgroep heb ik alle leden een uitnodiging voor de 

vergadering gestuurd (bijlage 23), met agenda. Daarnaast heb ik het vergadermoment en –plaats laten 

opnemen in de wekelijkse directiemededelingen.  

3.3.2 Het mini-team gedragscode (maandag 16 februari 2009 om 11u55) 

Samen met 4 andere leerkrachten maakte ik deel uit van het mini-team rond de gedragscode. Als 

coördinator heb ik de taak op mij genomen om de vergaderingen telkens voor te bereiden en in goede 

banen te leiden. Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep hebben we onze vergadering 

vastgelegd. Ter voorbereiding van deze eerste bijeenkomst heb ik een uitnodiging voor de vergadering 

doorgestuurd, met een aantal richtvragen als huiswerk. 

 

De eerste bijeenkomst hebben we ons voornamelijk toegespitst op de uitwerking van de grote lijnen 

rond de aanpak van pesten. Welke stappen gaan we nemen als we geconfronteerd worden met 

pestsituaties en wie wordt er allemaal bij betrokken? Binnen deze eerste bijeenkomst is het gelukt om 

de grote lijnen uit te werken en dit in een verslag op te nemen.  

Het vertrekpunt is de melding van een pestsituatie. Als een leerkracht zelf een pestsituatie vaststelt, 

stopt hij deze onmiddellijk door een incidentgesprek
76

. De klassenleraar spreekt de betrokken 

leerlingen aan. Indien dit gesprek niets oplost, kiest de klassenleraar in overleg met de directie een 

geschikte methodiek voor de aanpak van pesten in deze situatie. Deze methodiek kan bestaan uit de 

No Blame aanpak of het toepassen van één van de methodieken die door de andere mini-teams worden 

uitgewerkt. Deze methodieken kunnen door de klassenleraar zelf of een andere leerkracht worden 

toegepast. HERGO leek ons minder geschikt op onze school, op basis van de bedenkingen welke ik in 

paragraaf  2.4 van hoofdstuk 3 heb toegelicht. Ook de begeleidings- en ondersteunende gesprekken 

hebben we niet opgenomen. Deze gesprekken pasten naar onze mening niet binnen de stap waarbinnen 

we handelen volgens de gedragscode. Dit soort gesprekken is voornamelijk het domein van de 

leerlingenbegeleiding op onze school.  

 

De verslaggever heeft ons de volgende dag het verslag toegestuurd en dit werd door alle leden 

goedgekeurd. We hebben ervoor gekozen om het verslag nog niet online te zetten (zichtbaar voor 
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iedereen), omdat het nog maar de grote lijnen van de visie bevatte. Het verslag van deze bijeenkomst 

is opgenomen in bijlage 24. 

 

De vergadering zelf is vlot verlopen. Naar de andere leden toe heb ik eerst de opzet geschetst: 

namelijk het uitwerken van de grote lijnen, om dan in een volgende bijeenkomst de details vorm te 

geven. De leden konden zich vinden in deze aanpak, waardoor we snel én gericht van start konden 

gaan. Tijdens de vergadering zelf heb ik me in de eerste plaats geconcentreerd op het in goede banen 

leiden van de bespreking. Bespreken we alle stappen, verliezen we niets uit het oog en is ons idee 

realistisch? Daarnaast heb ik steeds rekening gehouden met de krijtlijnen vanuit de directie en de 

opties die reeds vanuit de werkgroep pesten naar voor zijn gebracht. Ik heb er ook op gelet dat 

iedereen zijn inbreng kon doen en heb er bewust voor gekozen om niet als eerste mijn idee weer te 

geven, over de aanpak van pesten. Indien nodig heb ik de geopperde ideeën aangevuld met informatie 

uit onderzoek of literatuur
77

. Op deze manier heb ik een aantal zaken kunnen toevoegen, die vanuit de 

literatuur belangrijk leken om op te nemen binnen een gedragscode rond pesten. Op deze manier heb 

ik als voorzitter zowel vergadertechnisch als inhoudelijk mijn steentje bijgedragen, maar kwam de 

uitwerking van de groep zelf en legde ik niet zomaar iets op. 

 

Mijn stijl van leiding geven heb ik binnen dit mini-team anders ingevuld dan bij de totale werkgroep 

en het andere mini-team. De leden van dit mini-team kon ik typeren als „normerende‟ leden. De 

kenmerken van deze medewerkers heb ik in paragraaf 3.1 in dit hoofdstuk besproken. Ik heb er echt 

op gelet om zoveel mogelijk hun betrokkenheid te stimuleren, door als coördinator niet zelf iets te 

poneren maar hen zveel mogelijk inbreng te laten doen. De beslissingen namen we samen.  

 

Op het einde van de bijeenkomst hebben we een afspraak gemaakt voor een nieuwe vergadering en de 

agenda hiervoor bepaald: het tot in detail uitwerken van de gedragscode.  

3.3.3 Het mini-team methodieken curatief (dinsdag 10 februari 2009 om 13u00) 

Samen met één collega vormde ik het mini-team curatief. Het toeval was dat we beiden na de eerste 

vergadering van de werkgroep een lesuur vrij hadden. We hebben ons onmiddellijk samengezet en het 

materiaal dat reeds voorhanden was overlopen. Daarnaast zijn we samen nagegaan wat we zelf 

belangrijk vonden om uit te werken. Op basis van het bruikbare materiaal dat er was, hebben we de 

taken verdeeld wie welke methodiek zou uitwerken. 

 

Aangezien we elkaar niet veel op school zagen (deze collega geeft ook nog les in een andere 

vestigingsplaats), hebben we afgesproken om verder contact te houden via smartschool. Bovendien 

maakte ik van de gemaakte afspraken een verslag en stuurde ik dit door aan mijn collega (zie bijlage 

25).  

 

De momenten die we elkaar zagen op school, heb ik haar steeds bevraagd hoe het stond en of het haar 

lukte met de uitwerking. Hiermee wou ik een steun zijn voor haar, aangezien deze collega had 

aangegeven dat ze mee in de werkgroep wenste te stappen, maar dat ze het momenteel al zeer druk 

had, in het bijzonder met haar klas
78

. Door deze manier van samenwerken, heb ik getracht om mijn 

stijl van leiding geven meer toe te passen naar de nood van een „onrustig lid‟
79

. 

3.3.4 De mini-teams methodieken preventief en sensibilisatie leerlingen 

Van deze mini-teams maakte ik geen deel uit; het was praktisch gezien onmogelijk om ook hier een 

actieve rol in te spelen. Dit was het gevolg van de keuze om de bijeenkomsten van de werkgroep snel 
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op elkaar te laten volgen. Ik heb beide mini-teams aangesproken, hoe het uitwerken van het materiaal 

verliep. 

 

Uit de reacties van de leden van het mini-team preventief, heb ik kunnen opmaken dat ze snel met 

elkaar hebben afgesproken om taken te verdelen. Op basis van hun gezamenlijke ideeën, hebben ze 

een taakverdeling opgemaakt. De samenwerking binnen dit mini-team verliep vlot.  

De leden van het mini-team sensibilisatie leerlingen hadden ook veel goede ideeën. Zij hebben echter 

niet onmiddellijk binnen hun mini-team een aantal taken verdeeld. De leden van dit mini-team hebben 

eerst naast elkaar een aantal zaken uitgewerkt, maar hielden elkaar „in de wandelgangen‟ wel op de 

hoogte. Hier kom ik in paragraaf 3.5.4 op terug. 

3.4 TUSSENTIJDSE BIJEENKOMST WERKGROEP PESTEN (DINSDAG 3 MAART 2009 

OM 11U55) 

Het doel van de tussentijdse bijeenkomst met de werkgroep is het opvolgen van de gemaakte 

afspraken. Vanuit het standpunt dat de ganse werkgroep verantwoordelijk is voor het uit te werken 

materiaal, is het belangrijk dat er tussentijds aan elkaar wordt teruggekoppeld hoe ver men staat.  

 

Deze werkvergadering is zoals afgesproken met de leden van de werkgroep doorgegaan. Toch waren 

er heel wat minder collega‟s aanwezig: een aantal onder hen waren op bijscholing, twee personen 

konden niet omwille van privé-redenen. De leerkracht die nog in ziekteverlof was, was ook niet 

aanwezig en een andere leerkracht (vanuit de cel leerlingenbegeleiding) had besloten om toch niet deel 

te nemen gezien het grote aantal betrokken leerkrachten en haar afwezigheid bij de eerste bijeenkomst 

van de werkgroep.  

Eén collega had aangegeven later op de bijeenkomst te zijn. Bij haar binnenkomst zag ik onmiddellijk 

aan haar, dat ze even diende te ventileren. Binnen haar klas komen vele pestproblemen voor en 

momenteel vond ze het allemaal zwaar om dragen. Ik heb haar dan ook kort laten ventileren, zodanig 

dat ze met een „vrije‟ geest kon deelnemen aan de vergadering. Daarna ben ik tussengekomen en heb 

ik aangegeven dat we hierdoor van onze eigenlijke opdracht afweken. De collega vond het niet erg dat 

ik haar onderbrak, maar was wel blij dat ze stoom had kunnen aflaten. Ook aan de reacties van de 

andere collega‟s zag ik dat ze het niet als storend ervaren hebben, dat ik de persoonlijke ervaring een 

beperkte ruimte heb gegeven.  

Eén iemand stelde zich kandidaat om het verslag te maken en het daarna naar mij door te sturen..  

 

Tijdens deze bijeenkomst hebben we in de werkgroep de stand van zaken van de verschillende mini-

teams bekeken. De mini-teams „sensibilisatie, preventief  en curatief‟ hebben kort toegelicht waar ze 

stonden en welk materiaal ze aan het uitwerken waren. Collega‟s hebben elkaar vragen gesteld en er 

werden ook suggesties doorgegeven aan elkaar. Het mini-team gedragscode heeft toegelicht wat ze 

reeds hadden uitgewerkt. Collega‟s konden onduidelijkheden aangeven en sommige stappen werden 

bediscussieerd. Op deze manier droeg de ganse werkgroep bij aan de gedragscode, wat tot een ruimer 

draagvlak leidde.   

 

Vervolgens heb ik aan de werkgroep enkele richtlijnen rond het uit te werken materiaal meegegeven. 

Binnen de groep maakten we de afspraak dat we per uitgewerkte methodiek een fiche invullen, waarop 

kort de gegevens over de methodiek vermeld staan: doelstellingen, doel activiteit, rol begeleider en 

tijdsduur (zie bijlage 26 voor een voorbeeld). Op deze manier kunnen leerkrachten snel kijken welke 

methodiek hen het meest geschikt lijkt in een klas. Een voorbeeld van deze fiche heb ik als coördinator 

naar alle leden van de werkgroep doorgestuurd. 

Daarnaast maakten we de afspraak dat alle mini-teams hun uitgewerkt materiaal tegen de volgende 

bijeenkomst posten op smartschool in de aangemaakte map. Dit diende ten laatste drie dagen  voor de 

laatste bijeenkomst van de werkgroep te gebeuren. Op deze manier konden de leden elkaars materiaal 

doornemen en er feedback op geven.  
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Tot slot sprak ik met de leden van de werkgroep een laatste bijeenkomst af. Ik verduidelijkte nogmaals 

het doel van de laatste bijeenkomst. Ik gaf aan dat de volgende vergadering in een pc-lokaal doorgaat, 

om het werk tijdens de laatste vergadering vlotter te laten verlopen.  

3.5 TUSSEN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE WERKGROEP DOOR 

3.5.1 Praktische uitwerking 

Tussen deze twee laatste vergaderingen van de werkgroep heb ik geprobeerd om er weer „te zijn‟ voor 

alle leden. Indien collega‟s vragen hadden, stelden ze mij deze. Eén collega kon niet op de 

aangemaakte map (voor de werkgroep) op smartschool; dit heb ik voor haar bevraagd en de ICT-

coördinator heeft dit in orde gebracht. Daarnaast waren sommige collega‟s niet zeker hoe ze hun 

uitgewerkt materiaal op smartschool in de map moesten uploaden. Ik heb hen dit nogmaals uitgelegd 

en bij sommigen gedemonstreerd. Hier leer ik uit dat ik het tijdens de tweede bijeenkomst beter ook al 

eens op de pc had voorgedaan, zodanig dat alle collega‟s zouden zien hoe het werkt.  

 

Ook rond het invullen van de fiche kreeg ik een aantal vragen van collega‟s. Hier ging het 

voornamelijk over hun onzekerheid of datgene wat ze hebben uitgewerkt wel correct was. Ik heb 

collega‟s hierin bevestigd en indien nodig extra voorbeelden gegeven wat de fiche kon inhouden. Op 

deze manier ben ik als leidinggevende tegemoet gekomen aan de vraag naar ondersteuning, wat 

typerend is aan „onrustige‟ leden.  

 

Het verslag van de tweede bijeenkomst van de werkgroep was snel gemaakt (zie bijlage 27). De 

verslaggever had dit aan mij doorgestuurd, aangezien ze de achternamen van alle collega‟s niet kende, 

omdat ze een interimaris is. Ik heb het verslag dan doorgestuurd naar alle leden van de werkgroep. 

Ook hier heb ik de afspraak gemaakt dat men tot een bepaalde datum opmerkingen mocht doorgeven 

en dat het verslag daarna zou doorgestuurd worden aan de directie. Er kwamen geen opmerkingen op 

het verslag en het is dan ook zonder problemen online geplaatst.  

 

Ter voorbereiding van de laatste vergadering, heb ik een week voor de geplande vergadering alle 

leden een uitnodiging gestuurd en de agenda hierin vermeld (bijlage 28). Daarnaast heb ik duidelijk de 

afspraken naar de laatste bijeenkomst vermeld. Ik heb het vergadermoment laten opnemen in de 

wekelijkse directiemededelingen, zodat iedereen zeker op de hoogte was. 

3.5.2 Het mini-team gedragscode (dinsdag 10 maart 2009 om 11u55) 

De tweede bijeenkomst van het mini-team gedragscode heb ik voorbereid door een uitnodiging en een 

agenda op te stellen met een aantal richtvragen (zie bijlage 29). Deze voorbereiding heb ik 

doorgestuurd aan de leden van het mini-team, als „huiswerk‟ voor onze vergadering. 

 

Bij de start van de tweede bijeenkomst hebben we een nieuwe verslaggever aangeduid, waarna we aan 

de hand van de opgestelde richtvragen de gedragscode verder hebben uitgewerkt.  

We zijn gestart met duidelijk te omschrijven wat elke betrokken partij kan en/of moet doen in 

pestsituaties, zodanig dat het voor iedereen duidelijk is wat van hem of haar verwacht wordt. Als mini-

team hebben we beslist om de rol per doelgroep onderaan de gedragscode op te nemen.  

De eerste reactie van de leden van dit mini-team was dat dit dubbel werk was, dit stond immers al in 

de gedragscode omschreven. Ik heb geduid dat het toch belangrijk was om dit per doelgroep per stap 

in de gedragscode te overlopen, om te zien of alle taken en verwachtingen duidelijk zijn en of we niets 

uit het oog hebben verloren. De leden van het mini-team konden zich er mee akkoord stellen om het 

zo te overlopen. We hebben zo verder gewerkt en nog heel wat aanvullingen gedaan bij de 

verschillende doelgroepen.  

 

Vervolgens hebben we de overige items van onze agenda afgewerkt en de nodige afspraken gemaakt.   
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Ter afronding van deze bijeenkomst hebben we als mini-team de verdere planning bekeken. Het was 

voor mij belangrijk als coördinator om dit samen met hen te doen, om mijn eerste planning bij te 

sturen aan de hand van onze inhoudelijke invulling van de gedragscode.  

Een eerste stap was om de gedragscode aan de werkgroep voor te stellen, om vervolgens al het 

uitgewerkte materiaal (gedragscode en methodieken) te presenteren op de eerstvolgende pedagogische 

vergadering. Hier wijken we niet af van de vooropgestelde planning.  

Een tweede stap was om al het materiaal aan de leerkrachten tweede graad BSO en betrokken 

opvoedend personeel in een tweede werkvergadering te presenteren. De leden zelf zagen het niet 

haalbaar om een ganse groep leerkrachten toe te spreken, waardoor ik dit op mij zal nemen. We 

gingen wel de andere mini-teams bevragen of zij het door hun ontworpen materiaal willen toelichten. 

Een volgende stap binnen deze werkvergadering was om leerkrachten vertrouwd te maken met de 

incidentgesprekken (zie stap 1 in de gedragscode). Ik dacht eerst om dit te doen via rollenspelen, maar 

gezien de negatieve reacties hierop door de leden van dit mini-team, hebben we samen besloten om dit 

anders aan te pakken. Ik zal hiervoor casussen uitwerken, om dan de groep leerkrachten te bevragen 

hoe ze in die situatie zouden reageren om het pesten onmiddellijk te doen stoppen. Een laatste stap 

binnen de werkvergadering was om leerkrachten aan te sporen om in de toekomst rond pesten aan de 

hand van de No Blame methodiek te werken. Vanuit de gedragscode stelden we voor dat zowel 

klassenleraars als andere geïnteresseerde leerkrachten dit op zich kunnen nemen. Het ideaal was dat er 

een aantal leerkrachten zich vrijwillig kandidaat stellen. Dit wordt als laatste tijdens de 

werkvergadering voorgesteld, waarna kandidaten zich bij mij kunnen melden. Deze vorming ging ik 

zelf uitwerken. 

3.5.3 Het mini-team methodieken curatief 

Zoals in paragraaf  3.3.3 beschreven, zag ik mijn collega van dit mini-team niet zo vaak op school. We 

hadden dan ook de nodige afspraken gemaakt om elkaar op de hoogte te houden. Wanneer we elkaar 

wel zagen op school, heb ik steeds geïnformeerd hoe het was én ook hoe het nu in haar klas verliep, 

aangezien ik wist dat dit zwaar om dragen was voor haar.  

We hebben ons aan de afspraken gehouden, om het materiaal dat we zouden uitwerken tijdig op 

smartschool te uploaden.  

3.5.4 De mini-teams methodieken preventief en sensibilisatie leerlingen 

Deze mini-teams heb ik zoals in paragraaf 3.3.4 beschreven, meer vanop een afstand gevolgd.  

Het mini-team methodieken preventief heeft goed verder doorgewerkt en de gemaakte afspraken zijn 

binnen dit mini-team nagekomen.  

Het mini-team sensiblisatie leerlingen heb ik wel nog eens moeten aansporen om rond de tafel te gaan 

zitten. Dit hebben ze dan ook gedaan, waarin ze elkaar hebben toegelicht waar ze concreet mee bezig 

zijn. Ze hebben hun verschillende materialen ook beter op elkaar afgestemd en elkaar tips gegeven bij 

de verdere uitwerking ervan. Een lid van dit mini-team heeft me haar uitgewerkte materiaal op 

voorhand doorgestuurd, met de vraag wat mijn mening over een bepaald deel van de methodiek was. 

Ik heb het mini-team hierop geantwoord dat hun methodiek zeker in orde leek en dat we best samen 

met de werkgroep bekeken hoe we dat deeltje zouden uitwerken, kaderend binnen de gedragscode en 

de ruimere theorie.   

3.6  LAATSTE BIJEENKOMST WERKGROEP (DINSDAG 17 MAART 2009 OM 11U55) 

In deze voorlopig laatste bijeenkomst van de werkgroep, was het doel om al het uitgewerkte materiaal 

bij elkaar te brengen. Om deze vergadering vlot te laten verlopen, ging deze door in een computerklas 

met beamer, waar er toch ruimte was om samen rond een tafel plaats te nemen. Op deze manier 

konden we zowel digitaal het gemaakte materiaal bekijken én samen vergaderen op een aangename 

manier. Alle leden van de werkgroep op één collega na waren aanwezig. 

 

Ik heb er voor gekozen om de leden van de werkgroep te bedanken voor hun inzet en harde werk, door 

de vergadering met een dankwoord te starten en zelfgemaakte wafels te presenteren. Bij binnenkomst 
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vonden ze dit allemaal zeer fijn en aangenaam. Binnen onze school was het niet de gewoonte om 

elkaar veel feedback te geven of te bedanken voor hun inzet, maar dit deed alle leden van de 

werkgroep deugd. 

 

Vervolgens zijn we gestart met de vergadering en één collega was onmiddellijk bereid om het verslag 

te maken. Aan de hand van het geposte materiaal op smartschool hebben we de gedragscode en alle 

methodieken overlopen en aan de hand van de gegeven feedback besproken. Eventuele aanvullingen 

of bedenkingen zijn besproken.  

De gedragscode heb ik zelf kort toegelicht. Collega‟s hebben nog enkele vragen ter verduidelijking 

gesteld en er zijn nog een aantal onduidelijkheden uit de gedragscode gehaald. De uitgewerkte 

gedragscode werd door alle aanwezigen aangenomen. 

De uitgewerkte methodieken konden op ieders goedkeuring rekenen en er werden dan ook weinig 

opmerkingen gegeven. Ik heb steeds duidelijk benadrukt dat het uitgewerkte materiaal knap werk was.  

Samen met de werkgroep hebben we stil gestaan bij de vraag van het mini-team sensibilisatie
80

 rond 

hun uitgewerkte methodiek. We hebben bedenkingen pro en contra op een rijtje gezet, waarna we als 

werkgroep een gezamenlijk standpunt hebben ingenomen. Alle bedenkingen zijn opgenomen in het 

verslag, dat in bijlage 30 is opgenomen. 

 

We hebben tot slot de afspraak gemaakt dat alle verbeteringen, aanvullingen en fiches per methodiek 

ten laatste op maandag 31 maart 2009 moeten gepost zijn op smartschool. Ik bundelde dan als 

coördinator alle materiaal, ter voorbereiding van de pedagogische vergadering.  

 

Vervolgens heb ik naar de werkgroep toe de verdere planning overlopen.  

Een eerste stap was dat al het uitgewerkte materiaal aan de pedagogische vergadering werd 

voorgelegd. Dit overlegorgaan diende hun goedkeuring te geven over de gedragscode en de 

methodieken. Indien er zeer ernstige opmerkingen kwamen, kon het zijn dat de werkgroep terug 

diende samen te komen.  

Een volgende stap was om al het uitgewerkte materiaal aan de collega‟s van de tweede graad BSO en 

opvoedend personeel voor te stellen tijdens een tweede werkvergadering. Deze tweede 

werkvergadering hield in dat de gedragscode werd toegelicht, methodieken werden voorgesteld, 

incidentgesprek werd „ingeoefend‟ en de No Blame aanpak werd voorgesteld. Er werd bevraagd wie 

van de collega‟s deze training wil volgen. Binnen de werkgroep spraken we af dat elk mini-team kort 

zijn eigen materiaal voorstelt. 

Vervolgens hebben we met de werkgroep bekeken wanneer we starten met de implementatie. Mijn 

eigen eerste opzet was om dit nog dit schooljaar te doen, maar doorheen het verloop van het project 

was me duidelijk geworden dat we beter kunnen starten bij een nieuw schooljaar. Ook de werkgroep 

dacht hier zo over, aangezien we de nieuwe aanpak dan konden toelichten bij de leefregels en dat 

sommige pestsituaties momenteel zeer ver gevorderd zijn, zodanig dat enkel het zeer streng ingrijpen 

nog een optie was. Hier de nieuwe gedragscode en aanpak voor de eerste keer uitproberen was dan 

ook op voorhand gedoemd tot mislukking. De uitgewerkte methodieken konden wel al toegepast 

worden in de klas.  

Tot slot stonden we met de werkgroep stil bij de sensibilisatie van de leerlingen. Dit kon gebeuren 

door de leefregels en door het materiaal van de sensibilisatie te gebruiken in de klassen. Deze acties 

dienden echter met de pedagogische vergadering te worden besproken. Naar ouders toe, dachten we de 

nieuwe aanpak voor te stellen in de leefregels en op de informatie-avond voor ouders van leerlingen in 

het derde jaar.  

 

Een laatste agendapunt was de evaluatie van de werkgroep en zijn manier van werken. Ik heb de leden 

geduid dat het voor mij belangrijk was om de werkgroep te evalueren en zeker mijn rol hierbinnen. Bij 

de werkgroepleden heb ik dan ook gepeild wat zij de meest efficiënte vorm vonden om te evalueren: 

een gesprek, een enquête, of andere werkvormen. Binnen de werkgroep is er gekozen om een 

evaluatiedocument door mijzelf opgesteld in te vullen en me terug te bezorgen via smartschool of in 

mijn bakje in de leraarskamer.  

                                                      
80

 Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 3.5.4 binnen dit hoofdstuk. 
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Ter afronding van deze laatste bijeenkomst heb ik alle leden nogmaals bedankt voor hun tijd, energie 

en inzet binnen de werkgroep. Ik heb benadrukt dat we samen heel wat werk hebben kunnen verzetten, 

wat zeer positief is. Daarnaast heb ik kort de afspraken rond het uploaden van de methodieken én de 

fiches voor de methodieken (met einddatum) herhaald. Als coördinator ging ik al het materiaal 

bundelen. Ik heb afgerond door te stellen dat de volgende stap de pedagogische vergadering is, waarna 

ik hen op de hoogte hou.  

3.7 NA DE LAATSTE BIJEENKOMST… 

Zoals afgesproken tijdens de laatste bijeenkomst, heb ik voor de leden van de werkgroep een 

evaluatiedocument (zie bijlage 31) ontworpen en doorgestuurd met de vraag om me dit terug te 

bezorgen. De evaluaties kwamen met mondjesmaat binnen en ik heb een bericht ter herinnering 

gestuurd om het in te vullen. Op school heb ik ook enkele collega‟s mondeling aangesproken met de 

vraag of ze aan de evaluatie wilden denken. De resultaten van de evaluatie bespreek ik in paragraaf 5 

van dit hoofdstuk.  

 

Alle leden van de werkgroep hebben ten laatste op het afgesproken tijdstip hun materiaal op 

smartschool ter beschikking gesteld. De gedragscode is opgenomen in bijlage 32. Van het werk van 

elk mini-team is een voorbeeld opgenomen: een methodiek voor de sensibilisatie van leerlingen in 

bijlage 33, een preventieve methodiek in bijlage 34 en een curatieve methodiek in bijlage 35. 

 

Daarnaast hebben enkele collega‟s me nogmaals aangesproken rond het invullen van de fiche. Hier 

stelden ze me vragen over wat er juist in moest komen en of datgene wat zij hadden in orde was. Ik 

heb hun vragen beantwoord en bevestigd dat ze op een goede manier aan het werk waren. De vragen 

kwamen voornamelijk voort uit onzekerheid: „is datgene wat we doen goed?‟.  

 

Meermaals hebben collega‟s uit de werkgroep me aangegeven dat ze de resultaten van onze 

inspanningen als werkgroep knap vonden, zeker gezien de korte tijdsspanne. Ze gaven aan benieuwd 

te zijn wat de reactie vanuit de pedagogische vergadering was en ze hoopten dat al het werk niet voor 

niets was.  

 

Het plannen van de terugkoppeling naar de pedagogische vergadering, heb ik onmiddellijk na de 

laatste bijeenkomst bekeken. Gezien de gemaakte afspraken binnen de werkgroep, ging dit presenteren 

op de pedagogische vergadering pas na de paasvakantie kunnen doorgaan. Eerder is er geen 

vergadermoment meer en het eerder laten posten door de projectleden was praktisch niet haalbaar voor 

de leden ervan. 

4 De implementatie  

4.1 VOORSTELLING MATERIAAL EN GEDRAGSCODE AAN DE PEDAGOGISCHE 

VERGADERING 

Het materiaal en de gedragscode heb ik op vrijdag 24 april 2009 voorgesteld op de pedagogische 

vergadering. Om de bespreking vlot te laten verlopen, heb ik de leden van de vergadering een week 

voor de bijeenkomst de gedragscode pesten bezorgd. Op deze manier konden ze deze doorlezen en 

bemerkingen formuleren.  

 

Tijdens de vergadering zelf, zijn we onmiddellijk kunnen overgaan tot een inhoudelijke bespreking 

van de opgestelde gedragscode. Er zijn enkele vragen gekomen naar de aanpak van pesten, dat deze 

nog niet echt „vast‟ ligt. Hier heb ik op gereageerd dat de school enerzijds vertrekt vanuit het gegeven 

dat elke pestsituatie „uniek‟ is en er dus moeilijk een algemeen stramien voor alle situaties kan 

vastgelegd worden. Anderzijds had ik als coördinator duidelijke richtlijnen meegekregen dat niet alle 

pestsituaties automatisch een zaak voor de leerlingenbegeleiding mochten worden én om individuele 

acties van leerkrachten tegen te gaan. Omdat we binnen de werkgroep vonden dat niet elke leerkracht 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 116 

zich even goed voelt bij een aanpak en hiervoor misschien ook niet altijd over de geschikte 

competenties beschikt, hebben we geopteerd dat er in de derde stap een overleg zal plaatsvinden 

tussen klassenleraar en directie. Op deze manier wordt de meest geschikte aanpak bepaald én wie deze 

zal toepassen.  

 

Op praktisch vlak dienden we de uitwerking van de gedragscode aan te passen, dat er geen aparte 

„pestfiche‟ op smartschool binnen het leerlingvolgsysteem zal opgenomen worden. De huidige 

meldingsfiches konden gebruikt worden voor het melden van pestsituaties, mits de afspraak dat er in 

het onderwerp van de fiche duidelijk pesten wordt vermeld. Op deze manier kon op latere tijdstippen 

snel de nodige informatie rond de genomen stappen rond pesten teruggevonden worden. 

 

Daarnaast is de terugkoppeling van het uitgewerkte materiaal naar de betrokkenen besproken. Het 

project was gestart vanuit de 2
e
 graad BSO. De gedragscode zal toegepast worden binnen de ganse 

school. Om de nieuwe aanpak te introduceren bij alle collega‟s, zal deze worden voorgesteld op de 

personeelsvergadering van 31 augustus 2009. De geplande bijeenkomst met de leerkrachten van de 2
e
 

graad BSO kon doorgaan. Hiervoor zal het mini-team gedragscode nog één keer samenkomen, om het 

continuïteitsprogramma vorm te geven.  

 

Naar leerlingen en ouders toe, zal de gedragscode bij de start van het nieuwe schooljaar toegelicht 

worden in de leefregels. We hebben afgesproken dat de leefregels nog aangepast worden. De 

bijkomende toelichting naar leerlingen (sensibilisatie leerlingen) wordt verder in het mini-team 

gedragscode afgesproken, samen met het continuïteitsprogramma. Op deze manier wordt de 

gedragscode niet alleen geldig voor de 2
e
 graad BSO (van waaruit dit project vertrokken is), maar zal 

ze vanaf het schooljaar 2009-2010 toegepast worden voor de hele school. 

 

De pedagogisch directeur heeft dit onderwerp afgesloten door te stellen dat met het opstellen van de 

gedragscode een eerste stap gezet was. Ongetwijfeld moeten we de gedragscode in de toekomst 

bijsturen, maar er was nu een gemeenschappelijke visie van waaruit vertrokken wordt. Ook de 

sensibilisatie bij leerkrachten was gestart. Hij heeft afgesloten met de feedback dat de leden van de 

werkgroep hard gewerkt hebben.  

 

Na deze bijeenkomst heb ik de leden van de werkgroep pesten een bericht verstuurd met de 

mededeling dat de gedragscode aanvaard was. Dit bericht vond ik belangrijk, omdat heel wat leden me 

nog hadden aangesproken dat ze hoopten dat alles aanvaard werd.  

4.2 BIJEENKOMST MINI-TEAM GEDRAGSCODE: HET OPSTELLEN VAN EEN 

CONTINUÏTEITSPROGRAMMA 

Het opstellen van het continuïteitsprogramma was in het voorgaande hoofdstuk beschreven onder de 

paragraaf „Evaluatie‟, maar binnen projectmatig werken valt deze nog binnen de uitvoeringsfase. Bij 

het uitvoeren van het project heb ik geopteerd om deze fase naar voor te brengen. Hierdoor kon er bij 

de terugkoppeling naar de leerkrachten in één keer geduid worden hoe de sensibilisatie van leerlingen 

er in de toekomst zal uitzien.  

Op deze manier werkte ik samen met het mini-team gedragscode het continuïteitsprogramma uit. In de 

theoretische uitwerking van het actieprogramma, was de opzet om dit met de ganse werkgroep te 

doen. We hebben er echter voor geopteerd om het binnen dit beperkt mini-team te doen. De efficiëntie 

van de bijeenkomst werd hierdoor verhoogd. 

 

De bijeenkomst hiervoor stond eerst gepland op dinsdag 28 april 2009. Door heel wat onvoorziene 

omstandigheden was deze bijeenkomst deze week en de daarop volgende week niet kunnen doorgaan. 

Ik heb met de leden van het mini-team een nieuwe afspraak gemaakt via een bericht op smartschool. 

Dinsdag 12 mei 2009 is de vergadering wel kunnen doorgaan, met 4 leden van het mini-team. Eén lid 

was verontschuldigd. Ter voorbereiding had ik de leden een agenda doorgestuurd. De bespreking zelf 

is vlot verlopen en alle vooropgestelde agendapunten zijn behandeld. Het verslag is in bijlage 36 

opgenomen.  
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We hebben gepland om op donderdag 28 mei 2009 de terugkoppeling naar alle leerkrachten 2
e
 graad 

BSO te doen. Het ondersteunend personeel nodigden we hier wel uit, aangezien ze de toelichting op de 

algemene personeelsvergadering in augustus misschien niet zullen krijgen.  

 

Deze planning en de inhoudelijke uitwerking van het continuïteitsprogramma heb ik eerst 

teruggekoppeld aan de pedagogisch directeur. Hij heeft deze goedgekeurd, waardoor de 

vooropgestelde planning kan doorgaan. 

4.3 VOORSTELLING VAN HET MATERIAAL EN DE GEDRAGSCODE AAN DE 

BETROKKEN 

Zoals in bovengaande paragraaf beschreven, hebben we deze bijeenkomst gepland op donderdag 28 

mei 2009 om 15u30. Het concrete verloop van deze bijeenkomst kan ik niet meer bespreken in het 

kader van dit projectboek. Ik hou wel de vooropgestelde planning van deze bijeenkomst aan. Ik stel de 

gedragscode voor, de leden van de mini-teams presenteren hun eigen materiaal. Daarna sta ik stil bij 

het inoefenen van incidentgesprekken, om vervolgens de extra vorming/training rond de No Blame 

methodiek voorstel. De powerpoint die ik zal gebruiken is opgenomen in 37.  

4.4 TRAINING SPECIFIEKE METHODIEKEN 

Voor het uitwerken van de training van de specifieke methodieken, baseer ik me op de beschreven 

principes van paragraaf 4.7.4 van het voorgaande hoofdstuk. Inhoudelijk is er door de uitwerking van 

de gedragscode met de werkgroep pesten voor gekozen een training rond de No Blame methodiek te 

voorzien. De vaardigheden die leerkrachten hiervoor nodig hebben, zijn in hoofdstuk 4 beschreven. 

Op basis van deze beschrijving werk ik een vorming uit, waarin enerzijds de nodige theoretische 

achtergrond met de nadruk op het doorgronden van de methodiek en anderzijds een concrete training 

centraal bij staat.   

5 Evaluatie 

In het vorige hoofdstuk is de uitwerking van de evaluatiefase beschreven. Deze evaluatie neemt meer 

tijd in beslag, dan beschikbaar is binnen het kader van dit projectboek. Ik bespreek in deze paragraaf  

dan ook enkel de evaluatie van de werkgroep. Het opstellen van het continuïteitsprogramma met het 

mini-team gedragscode is in voorgaande paragraaf reeds beschreven, omwille van redenen die ik daar 

toegelicht heb. De evaluatie van het actieprogramma en de implementatie door alle betrokken 

personen vindt volgend schooljaar plaats. 

 

Zoals in paragraaf 3.6.1 aangegeven,  hebben alle leden van de werkgroep een evaluatiedocument 

ingevuld. Uit de evaluaties
81

 leid ik af dat alle leden de manier van werken binnen de werkgroep als 

zeer positief ervaren. Alle vragen worden gewaardeerd van goed tot uitmuntend. Hier neem ik uit mee 

dat de leden van de werkgroep de manier van werken en mijn manier van leiding geven als waardevol 

hebben ervaren. Ik besluit voor mijzelf dat ik geslaagd ben in mijn opzet om met een team 

projectmatig te werken rond het thema pesten. Op het vlak van de voorbereiding is mijn opzet meer 

dan geslaagd, hopelijk volgt hier een succesvolle implementatie uit. Het is me bovendien gelukt om de 

leden van de werkgroep te benaderen vanuit een voor hen geschikte stijl van leiding geven. 

 

Enkel naar planning van de vergaderingen (en de opvolging hiervan) en gebruikte methodieken waren 

de reacties in de evaluatie eerder „goed/veel‟. De waardering van deze items is iets minder in 

vergelijking met de andere. Ik denk dat de mindere waardering van het tijdstip misschien te maken 

heeft met het individuele karakter van deze vraag. Afhankelijk van de eigen lessenrooster, valt zo‟n 

bijeenkomst goed of slecht. Sommige leerkrachten zijn voor de vergaderingen langer gebleven of 

vroeger op school gekomen. Ik had meer moeten variëren in het vergadermoment, zodanig dat niet 

altijd dezelfde mensen iets „extra‟ moeten doen. De score naar gebruikte methodieken verklaar ik op 
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twee manieren. In de eerste plaats wordt er binnen onze school niet altijd gebruik gemaakt van visuele 

ondersteuning bij een vergadering. Ten tweede heb ik de toepassing van deze methodieken misschien 

te „schools‟ opgevat, waardoor de leden van de werkgroep zich hier minder goed bij voelden.  

6 Besluit 

In dit hoofdstuk heb ik beschreven hoe de uitvoering van het vooropgestelde actieprogramma in de 

praktijk is verlopen. Achtereenvolgens heb ik de voorbereidings-, de concrete activiteitenfase en een 

beperkt deel van de implementatie beschreven. Doorheen dit hoofdstuk heb ik reeds enkele 

bedenkingen geformuleerd. 

In het volgende en laatste hoofdstuk geef ik een evaluatie van het actieprogramma weer.  
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H o o f d s t u k  7 :  E v a l u a t i e  v a n  h e t  a c t i e p r o g r a m m a  

Binnen dit hoofdstuk sta ik ter afronding van dit projectboek stil bij de evaluatie van het 

actiepgrogramma. Dit zowel vanuit de invalshoek van het actieprogramma in zijn totaliteit, de 

verschillende fasen binnen het actieprogramma en mijn rol als leidinggevende hierbinnen.  

1 Evaluatie van het actieprogramma in zijn totaliteit 

In de eerste plaats besef ik dat dit project maar in deze vorm heeft kunnen plaatsvinden, door de 

actieve inzet en deelname van collega‟s uit de 2
e
 graad BSO. Geen enkele fase van het 

actieprogramma was verplicht, waardoor leerkrachten niet hoefden deel te nemen. Een heel aantal 

collega‟s zijn in de eerste plaats bereid geweest om deel te nemen aan de eerste werkvergadering. 

Hierna hebben heel wat leerkrachten zich ingezet bij de werkgroep pesten. Dit project staat of valt dan 

ook met hun medewerking, waarvoor dank! 

 

Iedereen is er zich momenteel van bewust dat de opgestelde gedragscode een vertrekpunt is. Deze zal 

in de loop der tijd gewijzigd moeten worden, op basis van de praktijkervaringen. Belangrijker vind ik 

echter dat er met dit project een denkproces is gestart, waar de bewustwording én consequente aanpak 

van pesten essentiële elementen binnen zijn. Momenteel is er immers geen sprake van een éénduidige 

aanpak. De gedragscode in de huidige vorm zal vanaf het schooljaar 2009-2010 echter wel gebruikt 

worden voor de ganse school. Dit toont voor mij toch aan dat er een zeker geloof is in de code die door 

de werkgroep pesten is uitgewerkt. De toekomst zal uitwijzen of deze vorm werkbaar is en blijft. 

 

Ik houd rekening met de mogelijkheid dat er in de praktijk geen grootse veranderingen plaatsvinden. 

De sensibilisatie van de leerkrachten is échter gestart. Dit proces is begonnen bij de 

werkvergaderingen met de betrokken leerkrachten en het samenwerken in de werkgroep pesten. 

Gezien zowel Stevens & Van Oost (1994) en Limits vzw (2003) „sensibilisatie van betrokkenen‟ 

aangeven als een belangrijk element in de aanpak van pesten, vind ik dat we hier reeds een belangrijke 

stap gezet hebben. Bij de leerkrachten van de 2
e
 graad BSO is met de eerste werkvergadering een 

gemeenschappelijk kader gecreeërd, waardoor men vanuit eenzelfde bril naar pesten op school kijkt. 

Dit gemeenschappelijke kader is de basis voor een efficiënte aanpak.  

 

Een andere reden om niet onmiddellijk grootse veranderingen te verwachten, is dat er wordt gepleit 

voor een integrale aanpak op school. Er dienen acties ondernomen te worden op school-, klas- en 

individueel niveau. Daarnaast mag de aanpak niet enkel bestaan uit optreden bij pesten, maar is 

preventie minstens even belangrijk. Het uitgevoerde actieprogramma heeft zich gefocust op het 

uitwerken van een gedragscode rond pesten en het aanreiken van concrete methodieken voor 

leerkrachten. Deze kernpunten heb ik gekozen vanuit de centrale vraagstelling. Andere, ruimere acties 

heb ik momenteel niet uitgewerkt omdat deze niet realiseerbaar waren binnen dit tijdskader. Naar te 

toekomst toe lijkt me dit echter wel zinvol, om een integrale aanpak op school uit te bouwen.  

 

De planning van het actieprogramma heb ik niet kunnen volgen. Enerzijds had ik zelf een realistischer 

inschatting kunnen maken bij de start van het project, anderzijds maakte de opbouw van een 

schooljaar niet veel andere keuzes mogelijk. Ik heb er echter voor gekozen om toch een strakke 

tijdsplanning voorop te stellen, om mijzelf de nodige „tijdsdruk‟ te geven.  

Daarnaast zijn er in een schoolomgeving een aantal weken vakantie, waarbinnen niet gewerkt wordt. 

Tijdens de weken voor de vakantie vinden er vaak examens en klassenraden plaats. Extra 

bijeenkomsten deze weken worden niet gewaardeerd en als té belastend ervaren. Dit maakte dat de 

planning van het hele actieprogramma niet zo makkelijk was. Ik heb geprobeerd om een goede 

planning op te stellen. Een gevolg van de tijdsindeling in een schooljaar is dat er niet veel 

alternatieven zijn binnen een kort tijdsruimte, zeker niet wanneer er een grote groep mensen bij 

betrokken is. 
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2 Evaluatie van het actieprogramma fase per fase 

2.1 EVALUATIE VAN HET VOORBEREIDENDE WERK 

Zoals ik in paragraaf 1 van hoofdstuk 5 heb aangegeven, was het kernthema van deze fase de eigen 

voorbereiding binnen het actieprogramma. De voorbereiding zelf heb ik als vlot en aangenaam 

ervaren, dit kwam in de eerste plaats doordat ik snel aan geschikte informatie ben geraakt. Deze 

informatie heb ik mede gevonden bij de Provinciale dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie 

Limburg, meer bepaald bij de projectcoördinator Welbevinden Ielde Van der Sypt. Op basis van mijn 

eerste inzichten in de literatuur, heb ik samen met haar enkele van mijn vragen/bedenkingen kunnen 

bespreken, wat me verder op weg heeft gezet binnen dit project. Ik ben ervan overtuigd dat ik ruimere 

tijd nodig had voor deze fase, indien ik niet met Ielde Van der Sypt in gesprek was kunnen gaan.  

 

Op het einde van dit project stelde ik me de vraag of ik deze fase niet sneller had kunnen afronden? Ik 

heb immers het eerste trimester besteed aan het verdiepen in het thema en het opstellen en afnemen 

van de enquête bij de leerkrachten tweede graad BSO. Het was misschien beter geweest om deze fase 

sneller af te sluiten, waardoor ik meer ruimte had gecreeërd voor de verdere uitwerking en 

implemenatie van het actieprogramma. Rekening houdend met de invulling van een schooljaar, dacht 

ik dat dit echter zeer moeilijk was geweest. De maand december stond immers in het teken van 

klassenraden, examens en rapporten. Vele extra activiteiten vonden er deze periode niet plaats. Op dit 

moment startten met de volgende fase (met name de eerste werkvergadering), had geen voordeel 

opgeleverd, integendeel. Enkel als ik vroeger met het actieprogramma had kunnen starten, was dit 

mogelijk geweest. Gezien de planning van deze opleiding was dit echter niet mogelijk.    

2.2 EVALUATIE VAN DE VOORBEREIDENDE FASE VAN HET PROJECT 

Deze fase bestond uit het plan van aanpak voorstellen en goedkeuren door de pedagogisch directeur en 

de pedagogische vergadering, de bevraging van de leerkrachten verwerken en de eerste 

werkvergadering van leerkrachten.  

 

Het voorstellen en goedkeuren van het plan van aanpak heb ik eerder als een formaliteit ervaren. Er 

zijn weinig opmerkingen op gekomen. De kanttekeningen die ik in paragraaf 2.1 van hoofdstuk 6 heb 

weergegeven, had ik namelijk verwacht op basis van de huidige werking van onze school en de 

krijtlijnen waarbinnen ik met het project moest handelen. Aangezien ik dit had gedaan bij het 

uitwerken van het actieprogramma, had ik niet verwacht dat er grote opmerkingen kwamen. 

 

De verwerking van de bevraging bij de leerkrachten heb ik als een positief iets ervaren. Deze 

bevraging heeft me veel én zinvolle informatie gegeven over de huidige beleving van leerkrachten in 

de 2
e
 graad BSO, wat het vertrekpunt is. De keuze om mij naast het literatuuronderzoek te baseren op 

gegevens uit de enquête, bleek zeer zinvol. 

 

Een laatste stap binnen deze fase was de eerste werkvergadering voor leerkrachten 2
e
 graad BSO. De 

werkvergadering op zich heb ik als positief ervaren. De inhoud, de bespreking en het uitwisselen van 

ervaringen met collega‟s vond ik zeer zinvol. Op deze manier heb ik een gemeenschappelijke basis 

gecreërd, dat als startpunt fungeerde voor de verdere uitwerking van het actieprogramma. 

 

Ik vond het wel jammer dat er vanuit de directie geen verplichting was naar de collega‟s van de 2
e
 

graad BSO om aanwezig te zijn op deze werkvergadering. Klassenraden, personeelsvergaderingen en 

andere overkoepelende vergaderingen zijn wel verplicht. Op deze manier gaf de directie naar mijn 

aanvoelen het signaal dat ze of het project niet steunden, of er niet veel belang aan hechtten, of er niet 

in geloofden. Ik kreeg dan ook niet echt de kans om in te spelen op de individuele weerstand van 

collega‟s rond dit thema.  

Ik had ten aanzien van de directie meer moeten benadrukken dat het echt wel belangrijk was dat 

iedereen aanwezig is. Enkel op deze manier kon er een gezamenlijke visie ontwikkeld worden en 

konden alle leerkrachten overtuigd worden van het belang om te werken rond dit thema. Ik had zelf 
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deze leerkrachten (die aangaven dat ze niet wensten of konden komen) nog meer kunnen aanspreken 

of ze toch geen interesse hadden.  

2.3 EVALUATIE VAN DE CONCRETE ACTIVITEITENFASE 

Binnen de concrete activiteitenfase staat het werken met de werkgroep pesten centraal. Algemeen heb 

ik een zeer positief gevoel bij de werking van de werkgroep: het concept paste goed binnen het 

actieprogramma en de verschillende stappen in deze fase zijn vlot gezet. Ook de leerkrachten hebben 

deze manier van werken als zeer zinvol ervaren
82

.  

 

Wanneer ik terugkijk op het project, heb ik hier een zeer positief gevoel bij. Ik vond het een zeer fijne 

ervaring om met een groep gemotiveerde collega‟s kortstondig rond een thema aan de slag te gaan. 

Het aantal deelnemers aan de werkgroep heeft me sterk verrast. Meer dan de helft van de leerkrachten 

uit de 2
e
 graad BSO heeft zich geëngageerd. Ik had hier minder engagement verwacht, omdat de 

deelname aan andere werkgroepen binnen de school soms beperkt is én omdat heel wat collega‟s te 

kennen hadden gegeven dat ze het al heel druk hadden. De grote deelname had, denk ik, enerzijds te 

maken met het thema: vele collega‟s ondervonden dagelijks last bij het omgaan met pestsituaties en 

waren hier zeer bezorgd over. Het thema sprak hen echt aan. Anderzijds denk ik dat de manier van 

werken en de gedeelde verantwoordelijkheid ook een belangrijke rol hebben gespeeld in hun 

beslissing.  

 

Deze positieve ervaring van de betrokkenen is volgens mij in de eerste plaats het gevolg van de 

resultaten die we met de werkgroep op korte termijn hebben bereikt. Op een tijdsspanne van 2 

maanden zijn we erin geslaagd om een gedragscode en vele methodieken die gebruiksklaar zijn voor 

de klaspraktijk uit te werken. Hiermee hangt samen dat de methodiek van projectmatig werken binnen 

deze situatie als zeer geschikt is gebleken. Op basis van éénduidig geformuleerde doelstellingen was 

het voor iedereen duidelijk waar alle acties naar toe leiden. Een derde oorzaak van deze positieve 

ervaring is dat ik er naar gestreefd heb dat de leden ten allen tijde inspraak hadden en dat belangrijke 

beslissingen samen werden genomen. Op deze manier werden de betrokkenen niet geconfronteerd met 

beslissingen die „van bovenuit‟ werden genomen, zonder een duidelijke verantwoording. Deze 

werkwijze zorgde er mede voor dat ze mee verantwoordelijk zijn voor een vernieuwde aanpak rond dit 

thema. 

 

De bijeenkomsten van de werkgroep zijn telkens vlot verlopen. Enkel de tweede bijeenkomst waren er 

minder collega‟s aanwezig. Zij hadden zich allen verontschuldigd, maar ik stelde me toch vragen naar 

de oorzaak van hun afwezigheid op deze bijeenkomst. Vonden ze deze vergadering misschien niet zo 

zinvol, waardoor ze andere prioriteiten hebben gesteld? Het vergadermoment zelf was immers binnen 

de werkgroep afgesproken en iedereen kon aanwezig zijn. Inhoudelijk  hebben we een stand van zaken 

geschetst en nog enkele richtlijnen meegegeven voor de verdere uitwerking van het materiaal. Als 

coördinator blijf ik wel bij mijn keuze om deze tussentijdse bijeenkomst te laten doorgaan. Met deze 

werkwijze kon het mini-team de grote lijnen van de gedragscode terugkoppelen, waardoor ze bij de 

rest van de werkgroep een klankbord vonden. Ook de andere mini-teams konden vragen aan de ganse 

werkgroep stellen. 

 

De verschillende mini-teams hebben schitterend werk geleverd. Ze hebben binnen het eigen mini-team 

de nodige afspraken gemaakt en de leden zijn hun engagement zeer goed nagekomen. De duidelijke 

afspraken, het opnemen ervan in een verslag, de opvolging van de afspraken en een heldere 

communicatie hierover hebben deze werkwijze tot een succes gemaakt.  

 

Indien de leden van de mini-teams tussen de bijeenkomsten door nog vragen hadden, spraken ze me 

aan of stuurden een bericht via smartschool. Naar mijn aanvoelen was ik op deze manier voldoende 

bereikbaar voor hen die dat nodig achten. De andere leden heb ik niet té fel „gestuurd‟, dit zou 

betuttelend zijn overgekomen. Ik ben dan ook in mijn opzet geslaagd om die ondersteuning te bieden 
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die ze nodig hadden volgens de typering van Hersey & Blanchard (in Meyers, 2007) van situationeel 

leiding geven.  

 

Ik vond het persoonlijk jammer dat ik zo weinig mogelijkheden tot contact had met mijn collega van 

het „mini-team curatief‟. Omwille van zeer verschillende lessenroosters was het zeer moeilijk om met 

elkaar af te spreken. We hebben dit beiden goed proberen te ondervangen door te communiceren via 

smartschool en tijdens de schaarse contacten op school heb ik telkens geïnformeerd hoe het uitwerken 

van de methodieken verliep. Het „mini-team sensibilisatie van leerlingen‟ heb ik nog een keer moeten 

aanspreken om eens met elkaar te overleggen en duidelijke afspraken te maken. Hun overleg beperkte 

zich eerst tot een aantal ideeën die ze informeel met elkaar uitwisselden. Door het overleg hebben ze 

hun materiaal meer kunnen uitwerken en op elkaar afgestemd.  

 

Een aandachtspunt binnen deze fase is dat ik de nieuwe manier van communiceren via smartschool (de 

mogelijkheid om bestanden uit te wisselen in een vak „pesten‟) beter had voorgedaan aan de leden. 

Deze mogelijkheid is immers nieuw binnen het digitaal leerplatform. Ik heb de werkwijze toegelicht 

via een bericht aan de leden van de werkgroep, omdat ik tussen twee bijeenkomsten het idee kreeg om 

dit te gebruiken. Ik had beter de werkwijze voorgedaan op een bijeenkomst van de werkgroep. Dit had 

de onzekerheid en vragen bij sommige leden weggenomen.  

2.4 EVALUATIE VAN DE IMPLEMENTATIEFASE 

Binnen het kader van dit projectboek, heb ik de implementatiefase slechts kort beschreven. De overige 

acties vinden plaats op een later tijdstip, waardoor ik ze niet meer kan opnemen en evalueren. 

 

De eerste actie binnen deze fase is het voorstellen van het materiaal en de gedragscode aan de 

pedagogische vergadering. Deze bespreking is zinvol verlopen. Er waren kritische bedenkingen dat er 

nog geen rechtlijnige aanpak is. Ik vind dit echter tegenstrijdig met het vertrekpunt, waar duidelijk in 

gesteld is dat elke leerling én ook elke pestsituatie uniek is en een andere aanpak kan vragen.  

De vraag blijft echter hoe de implementatie in de praktijk zal verlopen. Er komt een voorstelling naar 

alle personeelsleden van de school. Vanaf september 2009 wordt pesten aangepakt volgens deze 

werkwijze. Het succes van de implementatie zal afhangen van een duidelijke toelichting aan alle 

betrokkenen én het opvolgen of de aanpak consequent wordt toegepast. Dit alles staat of valt met het 

geloof in de gedragscode.  

 

Binnen de werkgroep pesten hebben we de keuze gemaakt om met het mini-team gedragscode het 

continuïteitsprogramma op te stellen, voor de tweede werkvergadering met alle leerkrachten van de 2
e
 

graad BSO. Ik denk dat dit een goede keuze was. Indien het continiuïteitsprogramma later opgesteld 

zou worden, kon ik op de tweede werkvergadering nog geen concrete informatie geven rond de 

implementatie van de gedragscode naar leerlingen en ouders. Nu hebben we dit wel kunnen doen, met 

in één keer de informatie over wat er van hen als leerkracht verwacht zal worden bij het omgaan met 

pestsituaties.  

De bijeenkomst met het mini-team gedragscode is enkele weken later dan voorzien kunnen doorgaan, 

wegens onvoorziene omstandigheden. Positief is echter dat alle leden van dit mini-team betrokken 

bleven zodat dat het een zinvolle vergadering was, ondanks de grote tijdsspanne ten opzichte van de 

laatste werkzaamheden van de werkgroep pesten.  

 

De tweede werkvergadering met alle leerkrachten BSO van de 2
e
 graad gaat door op donderdag 28 

mei. Dit valt buiten het kader van dit projectboek.  

3 Mijn eigen rol als leiding gevende binnen dit actieprogramma 

Bij het terugblikken op mijn rol als coördinator/leidinggevende binnen dit project, heb ik een positief 

gevoel. Ik stel vast dat ik doorheen het proces gegroeid ben in mijn rol, als leidinggevende. In het 

dagelijkse leven ben ik immers leerkracht tussen alle andere leerkrachten en heb ik geen 

coördinerende functie. Toch voelde ik me als coördinator aanvaard door mijn collega‟s, ongeacht dat 
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ik soms jonger was dan hen en zelf niet in de 2
e
 graad BSO les geef. Ik beschikte dus niet over hun 

praktijkervaring rond dit thema.  

 

Het positief verloop van dit actieprogramma is mede het gevolg van de duidelijkheid van de 

verschillende stappen binnen het actieprogramma. Ik heb als leidinggevende er steeds voor gezorgd 

dat we duidelijke afspraken maakten en dat de vergaderingen ook gestructureerd verliepen. Om dit te 

bereiken, heb ik extra aandacht besteed aan de beschreven onderwerpen in „taakgericht werken met 

teams‟. Gezien het positieve verloop van het actieprogramma, denk ik dat dit zeker zinvol is geweest. 

 

Ik vind dat ik voor mijzelf bewezen heb dat ik een coördinerende taak tot een goed einde kan brengen. 

„Ik kan het‟, blijft bij mij nazinderen. Als leidinggevende heb ik binnen het project een goed evenwicht 

kunnen vinden tussen het taak- en relatiegerichte aspect. Ik heb op een aanvaarde manier beslissingen 

genomen, ingegrepen waar nodig en toch heb ik ook een zeker begrip (zachtheid) getoond naar die 

collega‟s die het wat moeilijker hadden. 

 

Daarnaast heb ik heel wat waardering van mijn collega‟s ondervonden gedurende het project. Ze 

hebben me meermaals positieve feedback gegeven over de opzet van het actieprogramma, het werken  

met de werkgroep en de gepresenteerde informatie van de eerste werkvergadering. Ook de evaluaties 

van de leden van de werkgroep waren zeer positief. Deze waardering heeft me deugd gedaan en de 

nodige moed gegeven om door te zetten op momenten dat het moeilijker ging. Het deed me nogmaals 

beseffen dat waardering voor het werk dat je doet, heel belangrijk is in je functioneren en dat ik dit 

momenteel mis in mijn huidige job. Vanuit dit gemis heb ik zélf de nodige waardering en erkenning 

gegeven aan de collega‟s en hun inspanningen binnen de werkgroep.  

 

Voor mijzelf heb ik gedurende dit project geleerd dat ik nog meer mijn eigen mening moet durven 

zeggen ten aanzien van een leidinggevende. Bij de start van het project durfde ik niet steeds mijn eigen 

opvattingen duidelijk te verwoorden. Doorheen het project heb ik hier aan gewerkt en durf ik meer 

mijn eigen overtuiging voor te brengen.  

 

Naar de leden van de werkgroep pesten toe had ik nog meer de inzichten die ik doorheen mijn 

literatuuronderzoek heb opgedaan, kunnen toelichten. Wanneer ik hen nog meer achtergrond had 

gegeven, hadden ze nog meer zelf inbreng kunnen doen.  

Sommige collega‟s hebben me achteraf aangesproken rond de taken van de werkgroep. Ik leid hier uit 

af dat de toelichting tijdens de eerste werkvergadering over de taak van de werkgroep duidelijker kon. 

4 Besluit 

Binnen dit hoofdstuk heb ik het actieprogramma op zich geëvalueerd, vanuit verschillende 

invalshoeken. Dit heeft me meerdere inzichten opgeleverd. Tot slot geef ik het algemene besluit 

binnen dit projectboek weer. 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 124 

B e s l u i t  

Dit projectboek is het resultaat van een schooljaar intensief werken rond pesten met de leerkrachten 

van de 2
e
 graad BSO. Het uitgangspunt was de centrale vraagstelling „Welke methodieken kan ik 

leerkrachten aanreiken in het omgaan met pestgedrag in de tweede graad BSO?‟. Aan de hand van 

enkele centrale variabelen heb ik verschillende onderzoeksvragen geformuleerd, welke ik doorheen 

het projectboek beantwoord heb. 

 

Aan de hand van verschillende theoretische kaders heb ik een actieprogramma uitgewerkt, waarmee ik 

aan de slag gegaan ben binnen de school. Doorheen het werken rond het thema pesten, is meermaals 

duidelijk geworden dat een integrale én consequente aanpak noodzakelijk is. Deze ontbrak in onze 

school. Binnen het actieprogramma ligt de focus op duidelijke afspraken bij de aanpak van 

pestsituaties (gedragscode) en een aantal concrete methodieken waarmee in de klas gewerkt kan 

worden. Daarnaast heb ik stilgestaan bij de noodzakelijke competenties bij leerkrachten in de aanpak 

van pestsituaties binnen de school.  

Met deze stappen heb ik een antwoord geformuleerd op de centrale vraagstelling én de aangereikte 

methodieken uitgewerkt. Leerkrachten beschikken hierdoor over gebruiksklare werkvormen, wat hen 

beter in staat moet stellen in het omgaan met pestgedrag in de 2
e
 graad BSO. 

 

Het actieprogramma heb ik uitgewerkt aan de hand van het kader „projectmatig werken‟. Dit bleek een 

goede invalshoek voor de opbouw van het totale actieprogramma. Ook de inzichten rond taakgericht 

werken met een team hebben me geholpen bij de uitvoering van het actieprogramma.  

 

Met het actieprogramma hebben we het einde niet bereikt. Ik zie de huidige toestand op school als een  

nieuw beginpunt om verder met het thema pesten aan de slag te gaan. De opgestelde gedragscode zal 

meerdere evaluaties en bijsturingen vragen.  

Daarnaast zijn een duidelijke gedragscode en methodieken voor in de klas een start, maar er is meer 

nodig om van een goed pestbeleid op school te kunnen spreken. Acties op school-, klas- en individueel 

niveau zijn nodig. Deze initiatieven hebben enkel het beoogde effect wanneer ze zijn ingebed in een 

ruimer beleid op school, waar er op alle vlakken oog is voor het welzijn en welbevinden van 

leerlingen. Om dit te bereiken staat de school nog voor heel wat uitdagingen. 

 

Tot slot is dit projectboek niet alleen het resultaat van concrete acties binnen het beschreven 

actieprogramma, maar ook van een persoonlijk leerproces. Dit proces kan ik niet los zien van alle 

andere inzichten die ik binnen deze opleiding heb opgedaan. Dit projectboek bundelt meerdere van 

deze inzichten en is een eindpunt van deze opleiding. Het afronden van deze bijkomende opleiding 

betekent echter niet het einde van mijn leerproces. Al de opgedane ervaringen en inzichten geven me 

nieuwe impulsen om in mijn werksituatie mee aan de slag te gaan. 
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B i j l a g e  4 :  S o o r t e n  g e s p r e k k e n  b i j  p e s t s i t u a t i e s  

1 Incidentgesprekken 

Incidentgesprekken zijn deze gesprekken die tot doel hebben het pesten onmiddellijk te stoppen én 

ernstigere voorvallen te voorkomen. Zoals vermeld dient elke volwassene binnen een school deze 

gesprekken te moeten kunnen voeren, zeker aangezien pesten vaak voorkomt buiten een lessituatie 

(bijvoorbeeld op de speelplaats). Deze gesprekken gebeuren telkens wanneer een volwassene ziet 

pesten of als een leerling verwittigt dat er gepest wordt.  

 

Hoe gebeurt een incidentgesprek concreet? Medeleerlingen dienen zoveel mogelijk aangespoord te 

worden om weg te gaan. Op deze manier kan vermeden worden dat het gesprek de attractie wordt van 

omstaanders. Naar de pestkoppen toe bestaat de taak binnen een incidentgesprek er voornamelijk in 

om hun pestgedrag af te keuren. Het voorval moét hier niet doorgesproken worden! Belangrijk is wel 

dat naar de pestkop(pen) toe verduidelijkt wordt wat er zal gebeuren; een gesprek met een 

kernleerkracht volgt. Dit kan onmiddellijk of er wordt een afspraak gemaakt. Wanneer er geen 

kernleerkracht beschikbaar is, wordt het voorval genoteerd. Bij zeer ernstige gevallen dient de pestkop 

even in time-out geplaatst te worden; hij of zij wordt uit de situatie weggenomen. Slachtoffers mogen 

geen negatieve opmerkingen te horen krijgen, waaruit blijkt dat het hun schuld is. Leerlingen die 

gepest worden, kunnen het soms alleen redden; in dat geval kan het incidentgesprek zich tot de 

pestkop beperken. Vaker kan er nood zijn voor de gepeste leerling om zijn gevoelens te luchten (geen 

adviserend gesprek), of zich even af te zonderen. In geen geval mag aangeraden worden om terug te 

vechten, het ventileren van emoties rond de situatie is vaak voldoende. Belangrijk is dat aan de 

leerling wordt meegedeeld dat de situatie wordt gerapporteerd.  

 

Essentieel bij incidentgesprekken is dat ze van korte duur zijn en dat de situatie ontmijnd wordt: de 

gepeste leerling kan terug op adem komen en de pester krijgt de boodschap dat zijn gedrag niet geduld 

wordt.  

2 Herstelgesprekken 

2.1 OMSCHRIJVING 

Herstelgesprekken bestaan uit het toepassen van de gedragscode rond pesten in geval van 

regelovertredend gedrag én het concretiseren van het herstelcontract. Een herstelgesprek gebeurt bij 

het zelf getuige zijn van een pestsituatie, bij een vermoeden van pesten of wanneer je op de hoogte 

bent gebracht door een personeelslid. Het is een individueel gesprek met de pester en gaat in op een 

specifieke situatie. Wanneer er meerdere pesters betrokken zijn, kan je hen best apart horen om hun 

overgewicht te verminderen. Op deze manier kunnen ze als het ware hun krachten niet bundelen.  

 

Wanneer een ganse klas betrokken is, kan het zinvol zijn om een klasgesprek te voeren. Het gesprek 

zelf kan best doorgaan op een rustige plaats, aan een tafel. De ruimte mag niet te gezellig zijn, de ernst 

van de situatie moet immers benadrukt worden. Het gesprek dient niet langer dan +/- 15 minuten te 

duren. Binnen deze tijdspanne kunnen de concrete gebeurtenissen bij het pesten overlopen worden en 

een herstelcontract opgesteld worden. De achtergronden van pesten dienen niet uitgebreid besproken 

te worden, maar er wordt wel een duidelijk signaal gegeven dat pesten niet getolereerd wordt! De 

betrokken kernleerkracht houdt in een verslagboek bij wat er besproken is en wat de gemaakte 

afspraken zijn. Voor het leiden van het gesprek kunnen meerdere gesprekstechnieken gebruikt 

worden
83

. Zeker de technieken concretiseren (het duidelijk krijgen van de situatie) en oordelen (te 

kennen geven dat het gedrag niet aanvaard wordt) zijn hier belangrijk binnen deze gesprekken.  

 

                                                      
83

 Hier ga ik in paragraaf 4.1 van het volgende hoofdstuk dieper op in. 
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2.2 VERLOOP  

Het gesprek dient in de eerste plaats ingeleid te worden: het doel van het gesprek dient duidelijk 

gesteld te worden naar de leerling toe. Als leerkracht geef je geen bestraffende opmerkingen naar de 

betrokken leerling toe, op deze manier zal hij minder geneigd zijn om een inbreng te hebben in het 

gesprek. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met mogelijke weerstand bij de leerling, 

hij heeft immers niet om het gesprek gevraagd. Op deze weerstand kan ingespeeld worden door te 

benadrukken dat de school pesten niet tolereert en er een belangrijk thema van maakt binnen het 

schoolleven.  

 

Een tweede fase van het gesprek is de probleemverkenning. Hier wordt nader op de feiten ingegaan, er 

wordt aan de betrokken leerling gevraagd om te vertellen wat er gebeurd is. De naam van het gepeste 

kind hoeft niet steeds vermeld te worden, we willen immers een signaal geven dat pesten gewoonweg 

niet kan. Pestkoppen gaan bovendien hun gedrag trachten te rechtvaardigen door te verwijzen naar de 

gepeste leerling of naar eigen persoonlijke problemen. Beide rechtvaardigingswijzen zijn onterecht. In 

het eerste geval dient er niet ingegaan te worden op beschuldigingen naar de gepeste toe, het gaat om 

het gedrag van de pester. Op het vlak van persoonlijke problemen kan begrip tonen wel helpen, maar 

er dient een duidelijk signaal gegeven te worden dat pesten gewoonweg niet kan (ook al heeft men zelf 

moeilijkheden). Later kan er wel over de persoonlijke problemen gesproken worden, maar nu gaat het 

over het pesten. Een laatste element in deze tweede fase is het duidelijk krijgen van de rollen van alle 

betrokkenen in de situatie. Op deze manier kunnen afspraken met leerlingen overeenkomstig hun rol 

aangepast worden.  

 

De derde fase van het gesprek is het eigenlijke herstel. Hier worden nog eens de algemene principes 

van de school herhaald: elke schade dient door de betrokken leerling hersteld te worden. Let op dat 

hier niet louter gesproken wordt van straffen; niet enkel een negatief gevolg hangt vast aan het 

pestgedrag, maar ook de schade of het aangedane onrecht  dat het slachtoffer heeft geleden dient te 

worden hersteld. Enkele voorbeelden van herstel zijn het financieel vergoeden van schade aan 

bezittingen, herstel van de situatie (activiteit ten voordele van de school of klas - bijvoorbeeld orde – 

of opdrachten krijgen die gericht zijn op het versterken van wenselijk sociaal gedrag), structurele 

maatregelen (ontnemen van priviliges, onder toezicht geplaatst worden tijdens lesvrije momenten).  

In een vierde fase in het gesprek worden afspraken gemaakt, dit houdt in dat er een contract gemaakt 

wordt met de pestkoppen waarin de afspraken worden vastgelegd. Het contract wordt ondertekend 

door beide partijen en een exemplaar wordt ook aan de ouders bezorgd. Zij ondertekenen het contract 

ter kennisname. In het contract staat telkens om welk gedrag het gaat, welke vorm van herstel gekozen 

is, wanneer het herstel moet worden uitgevoerd, wanneer daarover feedback wordt verwacht en de 

evaluatie van de naleving. Ook hier is de vuistregel: hoe sneller het contract volgt op de rest, hoe 

efficiënter het is.  

Tot slot dienen bij een herstelgesprek de gemaakte afspraken opgevolgd te worden. De kernleerkracht 

kan dan positieve feedback geven aan de pestkop, wanneer gemaakte afspraken goed opgevolgd 

werden. Bovendien kan het zijn dat er een aanvoelen was dat de pestkop nood had aan 

gedragsalternatieven, deze kunnen in dit feedbackgesprek besproken worden. Wanneer blijkt dat 

ondanks verschillende contracten het pesten niet mindert, kan overgegaan worden tot begeleidende 

gesprekken.  

3 Ondersteunende gesprekken 

3.1 OMSCHRIJVING 

Deze gesprekken bestaan er uit dat een kernleerkracht incidenten met jongeren die gepest worden gaan 

doorpraten. Op deze manier kunnen de betrokken jongeren hun gevoelens uiten en het gesprek kan een 

aanzet zijn om na te gaan of er iets aan het probleem kan worden gedaan. Een ondersteunend gesprek 

gebeurt bij het zelf getuige zijn van een pestsituatie, bij een vermoeden van pesten of wanneer je op de 

hoogte bent gebracht door een personeelslid. Het gesprek kan doorgaan met elke gepeste jongere of 

met een jongere die vermoedelijk gepest wordt, in een gezellige en rustige ruimte. Belangrijk is dat 
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beide partijen op hun gemak zijn en dat ze niet zomaar gestoord worden. Het gesprek voeren aan een 

tafel is ook een vertrouwde vorm en oogcontact is niet altijd aan te raden bij vertrouwelijk 

onderwerpen. De duur van het gesprek ligt niet vast, maar ook hier geldt de regel dat het niet té lang 

hoeft te zijn. Wel dient er rekening gehouden te worden met de draagkracht van de betrokken leerling. 

Niet elke leerling is immers in staat om te reflecteren over zijn gedrag en dit gedurende langere tijd. 

De betrokken kernleerkracht vermeldt ook van dit gesprek de kernelementen in een verslag. 

Genoemde gesprekstechnieken in paragraaf 4.1 van het volgende hoofdstuk kunnen ook hier gebruikt 

worden, als hulp voor de leerling voor het uitdrukken van zijn/haar gevoelens. Wanneer men samen 

zoekt naar een oplossing kunnen vragend toevoegen, informeren en zoeken naar alternatieve 

technieken zijn die een meerwaarde bieden. 

3.2 VERLOOP 

In een eerste fase wordt het gesprek ingeleid: het gepeste kind kan vertellen wat er gebeurd is en zijn 

gevoelens ventileren. Daarnaast geef je bij de introductie van het gesprek aan dat je samen wil zoeken 

naar oplossingen en dat er ook met de pestkop een gesprek wordt gehouden. Bovendien kan het ook 

zinvol zijn om met de gepeste leerling alle klasgenoten te overlopen. Op deze manier kan er 

duidelijkheid verkregen worden wie allemaal betrokken is en bij welke klasgenoten de leerling in 

kwestie terecht kan.  

 

Oriëntatie van het probleem is de tweede fase in het gesprek. Hierin wordt getracht om te achterhalen 

of de leerling nog dergelijke situaties heeft meegemaakt, of hij/zij zich afzondert en angst heeft om 

naar school te komen en wat hij/zij reeds geprobeerd heeft om het pesten te doen ophouden.  

 

In een derde fase worden alternatieven bekeken en besproken, met name op welke manieren een 

leerling kan reageren op pestsituaties. Elke leerling is immers uniek en hanteert ook verschillende 

gedragswijzen. Enkele alternatieve reactiewijzen zijn niet reageren, actief vermijden, passief 

vermijden, agressief reageren en assertief reageren. Elke gedragswijze heeft voor- en nadelen en zijn 

ook niet in elke pestsituatie geschikt. Niet reageren betekent het pesten negeren. Het kan zinvol zijn in 

situaties van schelden of uitlachen. Het gevaar bestaat echter wel dat het pesten verder toeneemt en 

ook in situaties met materiële en fysieke schade is het geen oplossing. Actief vermijden houdt in dat 

het slachtoffer iets doet opdat het pesten niet zou optreden of toenemen. Een valkuil is dat er iets 

wordt gedaan om de pester gunstig te stemmen, dit wordt omkopen genoemd en is een gevaarlijke 

strategie. Het kan wel een goede strategie zijn wanneer je informatie hebt over de pestkop en op deze 

manier kan de gepeste leerling zijn gedrag aanpassen. Passief vermijden is een derde alternatief. Je 

gaat als het ware iets niet doen, opdat het pesten niet zou optreden. Het gevaar bestaat hierin dat 

leerlingen bepaalde situaties meer en meer gaan vermijden en zo geïsoleerd raken. Toch heeft passief 

vermijden kans op slagen, als er iets op de school bestaat om even tot rust te komen en zich rustig 

bezig te houden. Agressief reageren is een vierde gedragsalternatief. Deze vorm heeft enkel negatieve 

kenmerken en we gaan hier dan ook niet dieper op in. Een vijfde gedragsalternatief is assertief 

reageren. Dit is een goede oplossing, maar jammer genoeg hebben vele kinderen die gepest worden 

het net hier moeilijk mee. Toch is het belangrijk dat de leerling de boodschap krijgt dat het positief is 

dat hij iets wil „doen‟ en niet bij de pakken blijft zitten. Je kan ook met hem/haar bespreken hoe je 

samen naar een oplossing kan zoeken en assertief leren zijn.  

 

De vierde fase binnen een ondersteuningsgesprek is het maken van afspraken. Voorstellen kunnen 

opgeschreven worden en er wordt een datum afgesproken om nogmaals samen te komen. 

 

De laatste fase is de afsluiting. Het gesprek wordt positief afgesloten en concrete verwachtingen en het 

vertrouwen in de leerling worden uitgesproken. Als de leerling onzeker blijft en het pesten blijft 

voortbestaan, dan kan gekozen worden voor begeleidende gesprekken.  
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4 Begeleidende gesprekken 

4.1 OMSCHRIJVING 

Zoals boven gesteld kan het hebben van herstelgesprekken en/of ondersteunende gesprekken soms niet 

volstaan. Elke leerling is immers uniek en er kan sprake zijn van een complex probleem. Er kan dan 

geopteerd worden om begeleidende gesprekken te voeren. Het doel van deze gesprekken is immers dat 

leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun sociaal functioneren, worden geholpen om beter zicht 

te krijgen op hun gedrag, op de situaties waarin het gedrag voorkomt, de gevolgen hiervan én het 

zoeken naar alternatieve oplossingen. Het doel van deze gesprekken is om een gedragsverandering te 

stimuleren.  

Uit deze omschrijving blijkt reeds duidelijk dat het hier eerder om „therapeutische‟ gesprekken gaat en 

dat waarschijnlijk niet alle leerkrachten zich hier prettig bij voelen. Het is dan ook niet de bedoeling 

dat kernleerkrachten worden omgeschoold tot therapeuten, maar wel dat er indien nodig tijdig wordt 

doorverwezen. Vaak kunnen kernleerkrachten zich beperken tot introductie, oriëntatie op het probleem 

en het zoeken naar alternatieven voor externe factoren. Maken van afspraken en het opvolgen van een 

gesprek kan hier op volgen. 

 

Welke leerlingen komen er in aanmerking voor begeleidende gesprekken? Wanneer uit de 

opvolggesprekken blijkt dat een leerling nog steeds angstig is of niet weet wat er van hem juist 

verwacht wordt. Ook leerlingen die meermaals gemeld worden als gepeste leerling of pester kunnen in 

aanmerking komen voor een begeleidend gesprek. Ook wanneer kernleerkrachten consensus bereiken 

over een leerling, kan deze uitgenodigd worden voor een gesprek. 

Bij deze gesprekken is het, net zoals bij de vorige gesprekken, belangrijk om een rustige ruimte te 

kiezen en het gesprek aan een tafel te voeren. Aangezien deze gesprekken dieper ingaan op 

pestsituaties, vragen ze ook meer tijd en inspanning. Ook hier is de vuistregel dat er voor de duur van 

een gesprek rekening dient gehouden te worden met de capaciteit van de leerling. Een gesprek van 20 

à 30 minuten is voldoende lang, wanneer er nog een nood blijft bestaan kan er gekozen worden voor 

meerdere gesprekken kort na elkaar. Daarnaast is het ook belangrijk om regelmatig te evalueren of je 

goed bezig bent, dit kan door meerdere gesprekken verspreid over verschillende weken te plannen.  

De begeleidingsgesprekken worden best eenmaal per week gehouden, of eenmaal per twee weken. 

Naargelang de omstandigheden kan er van frequentie gewisseld worden. Daarnaast is het belangrijk 

dat kernleerkrachten elkaar op de hoogte houden van het verloop van de gesprekken. Ook de afspraken 

die gemaakt zijn, worden opgeschreven.  

4.2 VERLOOP 

In een eerste fase van een begeleidend gesprek, is het duidelijk dat het doel van samenzitten wordt 

herhaald. Je spreekt met leerlingen over pesten of reageren op pesten en wil samen met hen op zoek 

gaan naar oplossingen. Het doel hiervan is dat alle betrokkenen een betere schooltijd beleven. Naar 

gepeste kinderen toe is het belangrijk het signaal te geven dat je begrijpt dat zij het moeilijk hebben op 

school. De pestkoppen dienen herinnerd te worden aan de herstelcontracten en de concrete voorvallen.  

 

Een tweede fase bestaat uit een oriëntatie van het probleem. Vooreerst kan de achtergrond van de 

leerlingen bekeken worden. De vraag staat hier centraal wat er eigenlijk aan de hand is. Wat maakt dat 

een leerling een andere gaat pesten? Zijn er ontoereikende sociale vaardigheden? Welk zijn de 

opvattingen van de betrokkenen over pesten? Hoe gaat het eraan toe in het thuismilieu? Dit zijn maar 

enkele vragen die bij de oriëntatie van het probleem aan bod kunnen komen.  

Om het pestgedrag beter te kunnen kaderen, kan een kernleerkracht gebruik maken van 

leertheoretische principes. Via systematische observatie en analyse kan er gekomen worden tot een 

analyse van de pestsituaties. Op deze manier kunnen relaties tussen het pestgedrag enerzijds en de 

antecedenten en consequenten van dat probleemgedrag anderzijds aan het licht komen. Onder 

antecedenten verstaan we stimuli uit de omgeving of gebeurtenissen die maken dat het optreden van 

pestgedrag vergemakkelijkt wordt. Onder consequenten begrijpen we de gevolgen van een bepaald 

gedrag en dit werkt in twee richtingen: versterken (wanneer het voor de betrokkenen een voordeel of 
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een winst oplevert) of verminderen (wanneer het geen positieve effecten meer oplevert, wordt het 

gedrag minder waarschijnlijk). Onderzoek  van Olweus (1984) & Sith (1990) in Stevens en Van Oost 

(1994), leert ons dat aan de kant van de antecedenten stimuli als verveling, frustratie, een kind van wie 

men geleerd heeft dat het zich niet of niet adequaat verweert alleen zien staan, het ontbreken van 

supervisie, belangrijk zijn. De kant van de consequenten bestaat eruit dat door het pesten vermindering 

van verveling, daling van spanning, ervaren van macht, verwerven van snoep of geld, bijval van 

andere leerlingen, het verwerven van status of de vrees die het pesten andere leerlingen inboezemt, 

mogelijk belangrijke gevolgen zijn. Wanneer we bovendien naar de relatie pestkop en gepeste leerling 

kijken, kan het ontbreken van verweer door de gepeste leerling de cognities over een zwakkeling 

versterken en kan het ook blijken hoe makkelijk iets verkregen kan worden. Dit alles kan ertoe 

bijdragen dat het pesten van juist deze leerling versterkt wordt.  

 

De derde stap is meer oplossingsgericht, men gaat hier samen met de leerling op zoek naar 

alternatieven. Voorgaande fases hebben geleid tot heel wat informatie met betrekking tot de leerling 

en ook de situatie waarin het pesten voorkomt. Hierbij aansluitend kan er een hypothese worden 

opgesteld en een passende strategie worden gekozen. Deze strategieën kunnen zowel op externe 

factoren slaan (alternatieve voor situaties die gelegenheid geven tot pesten of gepest worden) als op 

interne factoren (persoonsgebonden factoren).  

 

Een eerste vorm van inspelen op externe factoren is het voorkomen van dode momenten op school. In 

een gesprek kan immers duidelijk worden dat deze momenten een rechtstreekse aanleiding vormen 

voor het pesten. Doel van het gesprek is dan nagaan of er geen alternatieven zijn voor deze dode 

momenten en of er voor de leerling op deze momenten geen alternatieven zijn. Er kan hiervoor 

gebruik gemaakt worden van de faciliteiten die een school heeft, maar er kunnen evengoed suggesties 

uit de gesprekken voortkomen voor maatregelen op schoolniveau. 

 

De tweede vorm van inspelen op externe factoren is het duiden van voor- en nadelen van pestgedrag. 

Dit kan in de eerste plaats door de klas te beïnvloeden. Indien klasgenoten weigeren om mee te pesten, 

krijgen pestkoppen als het ware geen status. De „Stop 5‟ (mogelijke methodiek op klasniveau) kan hier 

een belangrijke rol in spelen. Daarnaast worden herstelcontracten consequent uitgevoerd, 

overeenkomstig de Klas Stop 5. Ten derde kan samen met de pestkop gezocht worden naar andere 

middelen om zich in de groep te handhaven. Wat zijn voor hem of haar andere manieren om bij de 

groep te horen, zonder andere leerlingen te kwetsen? Een laatste mogelijke manier is om met de 

pestkop af te spreken dat hij/zij een specifieke verantwoordelijkheid krijgt voor bepaalde taken. Dit 

privilige verdwijnt natuurlijk onmiddellijk wanneer het pestgedrag opnieuw start. Herpakt de pester 

zich, dan is positieve feedback op zijn plaats.  

 

Naast het inspelen op externe factoren kan er ook ingegaan worden op interne factoren: werken aan 

zelfcontrole, bevorderen van prosociale vaardigheden en assertief gedrag aanleren. Aangezien dit 

inspelen op interne factoren een meer therapeutisch karakter kent, wordt hier niet verder op ingegaan. 

De vierde stap in begeleidingsgesprekken is het maken van afspraken. Na het voeren van een discussie 

of het uitvoeren van een rollenspel, krijgt een leerling huiswerk mee. Dit wordt zorgvuldig genoteerd 

in een verslag. De volgende bijeenkomst wordt hier op teruggekomen: hoe is de leerling met het 

huiswerk aan de slag gegaan en wat heeft hij of zij gerealiseerd? Er dient ook met de leerlingen 

afgesproken te worden wanneer de ouders ingelicht of ingeschakeld worden. 

Tot slot is het belangrijk dat in een laatste stap het gesprek positief wordt afgesloten. Concrete 

verwachtingen ten aanzien van de leerling worden uitgesproken, evenals het vertrouwen dat er in de 

leerling wordt gesteld. Daarnaast wordt er een nieuwe datum vastgelegd. Deze nieuwe datum geeft 

tevens de ernst naar de leerling toe.  
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B i j l a g e  5 :  N o  B l a m e  s t a p  v o o r  s t a p  

Stap 1: Gesprek met het slachtoffer 

Wanneer een leerkracht vaststelt dat er gepest wordt, start hij met een gesprek met het slachtoffer. 

Tijdens dit gesprek is het belangrijk dat het slachtoffer zijn verhaal kan doen en duidt hoe hij zich 

voelt. Het doel is niet om bewijsmateriaal te verzamelen, maar wel om duidelijkheid te krijgen over 

hoe hij zich voelt. Het slachtoffer dient het proces te begrijpen en zijn toestemming te geven. Vaak 

leeft er angst bij het slachtoffer, angst dat het erger wordt. Maar wanneer het niet-bestraffende van de 

aanpak duidelijk is, voelt het slachtoffer zich meestal veilig en opgelucht omdat er iets wordt gedaan. 

Op het einde van het gesprek gaat de leerkracht na of er niets vertrouwelijks is besproken dat de groep 

niet mag weten. Daarnaast vraagt de leerkracht aan het slachtoffer of hij namen wil noemen van de 

betrokkenen, enkele meelopers en vrienden, welke allemaal deel zullen uitmaken van de groep. Het 

slachtoffer wordt bovendien uitgenodigd om iets te schrijven of te tekenen dat uitdrukt hoe hij zich 

voelt. Bovendien wordt duidelijk gesteld dat het slachtoffer op elk moment tijdens de procedure 

contact kan opnemen wanneer het niet goed loopt. Het slachtoffer wordt echter niet gevraagd om deel 

uit te maken van de groep, aangezien dit kan leiden tot beschuldigingen en hierop volgend 

rechtvaardiging van het gedrag. Dit zou het probleemoplossende aspect van de aanpak ondermijnen. 

Stap 2: Een bijeenkomst met de betrokken leerlingen 

In een tweede stap regelt de leerkracht een gesprek met een groep leerlingen die betrokken zijn bij het 

pesten en die door het slachtoffer zijn voorgesteld. Uit de praktijk blijkt dat een groep van 6 tot 8 

leerlingen goed werkt. Hier doet zich een kans voor om de leerkracht zijn eigen oordeel te laten 

meespelen. Bij het samenstellen van de groep kan hij er rekening mee houden dat er zowel 

behulpzame en betrouwbare jongeren als degene die de ellende hebben veroorzaakt deelnemen. Het 

doel is om de kracht van de groepsleden te gebruiken om het best mogelijke resultaat te verkrijgen. 

Stap 3: Leg het probleem uit 

Binnen de bijeenkomst start de leerkracht met aan de groep te vertellen dat hij een probleem heeft. Hij 

is namelijk bezorgd over de leerling in kwestie, die het erg moeilijk heeft. De leerkracht gebruikt de 

tekst of de tekening die de leerling heeft gemaakt, om het verhaal van het slachtoffer te vertellen. Op 

geen enkel moment in het gesprek wordt er gesproken over details van de gebeurtenissen en niemand 

wordt er beschuldigd.  

Stap 4: Deel de verantwoordelijkheid 

Na het vertellen van het verhaal, kan het zijn dat de toehoorders er teneergeslagen bijzitten of onzeker 

zijn, waarom deze bijeenkomst is georganiseerd. Sommigen onder hen kunnen ongerust zijn over 

mogelijke straffen. Belangrijk is dat de leerkracht op dit moment de stemming verandert door te 

stellen dat er niemand in de problemen zit of wordt gestraft, maar dat er een gedeelde 

verantwoordelijkheid is bij allen om de leerling in kwestie te helpen zich terug gelukkig en veilig te 

voelen. Daarnaast wordt er duidelijk gesteld dat de groep bijeen is geroepen om het probleem te 

helpen oplossen. 

Stap 5: Vraag naar ideeën van elk groepslid 

De leden van de groep hebben zonet het verhaal van de betrokken leerling gehoord en zijn vaak 

geraakt door het verhaal. Bovendien zijn ze meestal opgelucht dat ze niet in de problemen zitten. Door 

deze manier van bespreken van het probleem, komt niemand in de problemen en is de macht van de 

pester/leider verschoven naar de groep als geheel. De leden van de groep geven geen toestemming 

meer voor het voortzetten van het gedrag. Elk lid van de groep wordt nu aangemoedigd om ideeën 

naar voor te brengen die hij/zij kan doen opdat het slachtoffer zich terug gelukkiger zou voelen. 
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Belangrijk is dat deze voornemens worden geformuleerd vanuit de ik-boodschap: „ik ga dit of dat 

doen...‟. De begeleider brengt geen ideeën aan en legt er ook geen op. Wanneer er ideeën komen van 

de groepsleden, reageert de leerkracht hier positief op, maar dwingt geen beloftes af van de 

betrokkenen. 

Stap 6: Laat het aan hen over 

De bijeenkomst wordt beëindigd en de verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen wordt door 

de leerkracht bij de groep gelegd. Er komt geen verslag van de bijeenkomst en de leerkracht dankt alle 

aanwezigen en drukt zijn vertrouwen uit in een positieve afloop. De leerkracht spreekt af dat hij elk lid 

van de groep afzonderlijk zal spreken om te horen hoe alles loopt. 

Stap 7: Spreek hen opnieuw 

De leerkracht spreekt ongeveer een week later met elk groepslid en slachtoffer afzonderlijk en peilt 

hoe het verder verlopen is. Op deze manier blijft de leerkracht betrokken bij het probleem en geeft hij 

de jongeren het signaal om zelf betrokken te blijven bij het proces. Tijdens deze gesprekken wordt er 

gepeild wat elk groepslid afzonderlijk heeft gedaan, het is echter niet het belangrijkste dat ze hun 

voornemens hebben uitgevoerd, wel dat de pesterijen zijn gestopt. 
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B i j l a g e  6 :  H E R G O  f o l d e r  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O n d e r w i j s  
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B i j l a g e  7 :  P r e v e n t i e p l a n  v a n  L i m i t s  v z w   

Fase 1: Een werkgroep samenstellen 

De school kan best zelf de aanzet geven voor een preventief beleid. Soms neemt de directie het 

initiatief, maar ook leerkrachten en ouders kunnen de aanzet geven. Vaak komt hun motivatie voort uit 

een concreet incident.  

 

Het is echter noodzakelijk om een werkgroep te hebben, als drijvende kracht achter het project. Deze 

werkgroep dient het mandaat te verkrijgen, een groot draagvlak te hebben en een coördinator te 

hebben die het vertrouwen geniet van alle betrokkenen. Belangrijk is dat leerlingen worden betrokken 

bij het project, aansluitend bij hun behoeften. Daarnaast heeft de werkgroep de volgende taken: zij 

formuleert doelstellingen, stelt prioriteiten en bepaalt de timing. Ze plant ook concrete activiteiten, 

organiseert vormingen, spreekt externe organisaties aan en evalueert het preventieplan. 

 

Deze werkgroep heeft echter maar kans op slagen, als het gedragen wordt door het schoolbestuur. De 

school kan zijn engagement op verschillende manieren uiten. Vooreerst kan de werkgroep een 

uitdrukkelijk mandaat krijgen. De directie kan de werking van de groep verdedigen en steunen ten 

aanzien van het lerarenkorps. Daarnaast kan de directie actief meehelpen om het project een plaats te 

geven binnen het ruimere beleid in de school. Een andere vorm van engagement is dat de werkgroep 

de nodige faciliteiten krijgt vanuit de directie. Tot slot brengt de werkgroep de beginsituatie van de 

school in kaart.  

Fase 2: De beginsituatie van de school in kaart brengen 

De werkgroep kan nagaan hoe leerlingen zich voelen op school. Voelen ze er zich goed en veilig? 

Enquêtes en observatielijsten kunnen een methodiek zijn om een goed beeld te krijgen over het 

pestgedrag op school en hoe de betrokkenen ermee omgaan. 

 

Inhoudelijk kan deze evaluatie vertrekken vanuit de vragen welke acties er lopen op de school rond 

het algemeen welbevinden. Daarnaast kan er nagegaan worden waar de school nood aan heeft om het 

algemeen welbevinden te verbeteren. Al de gegevens worden in kaart gebracht, om vanuit de analyse 

van wat goed loopt werkpunten te formuleren om het welbevinden op school te verbeteren.  

Om dit alles te weten te komen, kan men gebruik maken van vragenlijsten die peilen naar de 

frequentie, de vormen, de plaatsen en de betrokkenen bij pestsituaties. Voor voorbeeldvragenlijsten 

verwijs ik naar Limits vzw, die deze heeft opgenomen in hun preventieplan.  

 

Belangrijk is dat de gegevens over de beginsituatie moeten bekend gemaakt worden aan alle 

betrokkenen, ook aan leerlingen. Gegevens worden discreet behandeld. 

Fase 3: Een positief schoolklimaat optimaliseren 

Indien men wil komen tot een succesvolle implementatie van het preventieplan, is het belangrijk te 

vertrekken van een positief schoolklimaat. Om te werken aan een positief schoolklimaat, kunnen er 

structurele maatregelen genomen worden én kan men werken aan de bevordering van sociale 

vaardigheden bij jongeren. 

Iedereen binnen de school heeft immers recht op een aangename leer- en werkomgeving. Bovendien 

zullen er in een goed functionerende schoolcontext minder problemen ontstaan.  

 

Onder de structurele verbeteringen zien we deze maatregelen die een positieve invloed uitoefenen op 

de leefkwaliteit van de school en een draagvlak bieden voor een ruimer preventiebeleid. Hierdoor zal 

grensoverschrijdend gedrag minder kans krijgen. Uit ervaring blijkt dat pesten bovendien het meest 

voorkomt op momenten dat leerlingen ontsnappen aan het toezicht van volwassenen. Volgende 

mogelijke structurele maatregelen kunnen hieraan tegemoet komen: 
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 voldoende én efficiënt toezicht op situaties buiten de lestijden; 

 zinvol invullen van dode momenten op school; 

 inrichten van een veilige plaats op school; 

 de inrichting van de speelplaats opwaarderen; 

 maatregelen op het vlak van ICT zoals bijvoorbeeld een beperkte internettoegang. 

 

De maatregelen ter bevordering van de algemene sociale vaardigheden bij jongeren, focust op het 

stimuleren van positief gedrag. Sensibilisatie rond het thema alleen is onvoldoende. Hiervoor kunnen 

allerlei initiatieven genomen worden om positieve gedragsverandering bij jongeren te stimuleren. 

Limits vzw (2003) geeft de projecten Leefsleutels, Verbondenheid en Peermediation in het secundair 

onderwijs mee als mogelijkheden. Deze projecten verder toelichten brengt mij echter te ver. Meer 

informatie is te vinden in het preventieplan van Limits vzw (2003). 

Fase 4: Een gedragscode opstellen tegen pesten 

Limits vzw (2003) verstaat onder een gedragscode tegen pesten een regelgevend syteem dat een aantal 

basiselementen bevat. Zij sluiten hiermee aan bij de visie van Stevens & Van Oost (1994)
84

. 

Fase 5: Sensibilisatie over geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag 

In de eerste plaats kunnen leerkrachten, niet-onderwijzend schoolpersoneel en ouders geïnformeerd 

worden én gesensibiliseerd rond het thema. Maar ook leerlingen kunnen gesensibiliseerd worden. 

Voor deze sensibilisatie kunnen zowel acties op school- als op klasniveau ondernomen worden. Het 

doel hiervan is dat deze betrokkenen bewust worden van de problematiek en dat er drempelverlagend 

wordt gewerkt om in de toekomst problemen te bepsreken. Een ander doel is om mogelijkheden aan te 

bieden om het pesten te verhelpen en iedereen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen om problemen te 

voorkomen. Een laatste doel is om ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid binnen dit thema, 

ook al vindt het plaats binnen de school.  

 

Er kan gewerkt worden met een informatie-avond voor ouders en een themadag voor leerkrachten. 

Inhoudelijk is het belangrijk dat de sessies enerzijds informatie over het thema verschaffen en dat er 

ook aanknopingspunten worden meegegeven over wat men concreet kan doen. Voor deze sessies kan 

de hulp ingeschakeld worden van het CLB en van de Educatieve Vereniging voor Ouderwerking in het 

Officieel Onderwijs vzw
85

 (EVO). Beide beschikken over een aanbod op dit vlak. 

 

Ten tweede kunnen leerlingen gesensibiliseerd worden. Het globale doel hierbij is om pesten, geweld 

en ongewenst seksueel gedrag te voorkomen of onmiddellijk te doen stoppen. Hiervoor streeft men 

binnen sensibilisatie volgende kleinere doelen na: het verhogen van de affectieve betrokkenheid met 

betrekking tot de problematiek en de actieve bijdrage stimuleren (signaleren, niet meedoen).  

 

Hiervoor kunnen zowel acties op school- als klasniveau ondernomen worden. Op schoolniveau kan er 

gewerkt worden met een themadag of themaweek, waarin er verschillende activiteiten rond geweld, 

pesten en ongewenst seksueel gedrag worden opgezet. Alle klassen kunnen hierbij betrokken worden 

en hun specifieke taak krijgen. Op klasniveau kan er gewerkt worden met discussies, klasgesprekken, 

interviews, rollenspelen, boeken, video‟s en andere werkvormen. Ook hier gaan leerlingen actief aan 

de slag rond het thema, steeds vanuit de specifieke invalshoek van de methodiek. Daarnaast bestaan er 

ook enkele sensibilisatieprojecten, welke een geschikte invalshoek kunnen bieden. De uitdieping 

hiervan brengt ons te ver, maar de projecten zijn te raadplegen in het preventieplan van Limits vzw 

(2003).   
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 Zie paragraaf 2.2.1 binnen dit hoofdstuk, de aanpak op schoolniveau.  
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 EVO is een overkoepelende organisatie voor ouderverenigingen in het officieel onderwijs in Vlaanderen. EVO 

biedt ouders steun bij hun werking.  
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Fase 6: Vorming van leerkrachten, ouders en leerlingen 

Naast alle bovenvernoemde acties, omvat een preventief beleid met betrekking tot pesten (in dit 

specifieke geval), meer dan deze acties. Het is belangrijk dat er ondersteunende vorming wordt 

voorzien. Deze vormingen omvatten meer dan het louter aanbieden van achtergrondinformatie, er kan 

bijkomende aandacht besteed worden aan communicatieve vaardigheden van de begeleiders, het 

opstellen van regels van sociaal gedrag, een opleiding van directies en een vorming van leerlingen.  

 

In de eerste plaats kan er een training van communicatieve vaardigheden voor begeleiders voorzien 

worden. Voor de begeleider kan deze gericht zijn op gesprekken met individuele leerlingen. Hieronder 

verstaat Limits vzw (2003) het ondersteunend gesprek (de opvang van gepeste leerlingen), een gesprek 

om het pesten te doen stoppen en het begeleiden van de leerling die gepest wordt. Deze vorming kan 

ook gericht zijn op leerlingen in groep: het bevorderen van communicatie in groep, elkaar beter leren 

kennen ter bevordering van respect en verdraagzaamheid en je eigen mening durven uiten.  

Daarnaast kan er ook een training van communicatieve vaardigheden voor ouders voorzien worden. 

Het gaat hier over communicatietechnieken voor ouders van leerlingen die gepest worden, ouders van 

leerlingen die pesten en andere ouders.  

 

Een andere mogelijke vorming richt zich op het opstellen van regels van sociaal gedrag (gedragscode 

en klasregels). Deze handelt over het vormgeven of aanpassen van regels voor sociaal gedrag op 

schoolniveau (engagement van leerkrachten, ouders en leerlingen vastleggen in een gedragscode) en 

klasniveau (opstellen van klasregels).  

 

Ook opleiding voor directies is mogelijk. Hierbij worden leidinggevende vaardigheden, teamcoaching, 

het bevorderen van een gemeenschappelijk denkspoor, zorg delen over klasgrenzen heen en 

communicatie met ouders als belangrijke aspecten aangehaald. Het op een hoger niveau brengen van 

deze aspecten, heeft een positieve invloed op het preventiebeleid op langere termijn. Er zijn 

verschillende mogelijke trainingscyclussen mogelijk, hiervoor verwijs ik naar Limits vzw (2003). 

Tot slot kan er gewerkt worden met vormingen voor leerlingen. Afhankelijk van de gekozen 

methodieken in de gedragscode, kunnen andere vaardigheden vereist zijn bij leerlingen. Het is dan ook 

belangrijk om deze in te oefenen met leerlingen.  

Fase 7: Evaluatie 

In bovenstaande paragrafen staan mogelijke stappen binnen een implementatieproces op preventief 

vlak beschreven. Dit volledig implementeren is een proces dat vele jaren in beslag kan nemen en veel 

tijd en energie vraagt. Belangrijk hierbij is dat de fasen elkaar wel opvolgen, maar niet volledig 

gescheiden zijn. Wanneer men in een volgende fase is beland, kan een vorige terug in vraag worden 

gesteld. Het gaat telkens om een kritische beoordeling van vooropgestelde doelen en de manier 

waarop het proces is verlopen. Hierbij is het belangrijk dat er met enkele collega‟s (en/of de 

werkgroep) op regelmatige tijdstippen wordt samengezeten om het proces te evalueren.  

Om de vragen te kunnen beantwoorden, krijgt men een analyse van elke fase. Binnen elke fase komen 

duidelijk de sterke punten én aandachtspunten naar voor, op basis waarvan toekomstgerichte 

actiepunten worden geformuleerd. Deze helpen om de verschillende fasen en het proces bij te sturen. 
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B i j l a g e  8 :  I n t e r v e n t i e p l a n  v a n  L i m i t s  v z w  

Stap 1: Melding van pesten, … 

De drempel is hoog 

Er bestaan zeer veel drempels die het voor kinderen en jongeren moeilijk maken om iemand aan te 

spreken rond grensoverschrijdend gedrag. Deze drempels houden verband met onwetendheid, angst en 

groepsdruk (zie Limits vzw (2003) voor een overzicht). Vaak hebben ze een gevoel van ongemak, 

zonder dat ze meteen kunnen aangeven wat er exact aan de hand is. Medeleerlingen kunnen ook bang 

zijn om naar iemand toe te stappen, uit angst om zelf slachtoffer te worden. 

Niet alleen bij leerlingen, maar ook ouders ervaren een drempel om over dit thema te spreken. Angst, 

schaamte of schuldgevoelens kunnen hen parten spelen. Ook leerkrachten zijn vaak onvoldoende 

vertrouwd met het probleem en ervaren schroom om het aan te pakken.  

 

Soms is er een vermoeden 

Uit cijfers blijkt dat vele jongeren niets melden. 60% tot 80% van kinderen die gepest worden, zwijgt 

tegenover leerkrachten. 40% tot 60% zegt niets tegen hun ouders (Limits vzw, 2003). Vaak hopen ze 

dat het voorbij gaat of vermijden plaatsen en situaties die ermee gepaard gaan. Deze kinderen passen 

zich vaak in stilte aan. Toch kunnen ze heel wat signalen geven, dat ze de situatie niet alleen 

aankunnen en dat ze steun nodig hebben
86

.  

Wanneer er een vermoeden is, is het belangrijk om de aandacht aan te scherpen. Daarnaast kan het 

nodig zijn om discreet informatie in te winnen bij betrokkenen. Men kan ook de jongere zelf 

aanspreken. Belangrijk is dan om duidelijk, concreet geobserveerde feiten aan te halen. Indien de 

jongere de feiten ontkent, dient men dit te respecteren. Behou wel steeds de openheid tot een gesprek.  

 

Er wordt een probleem gesignaleerd 

Iedereen die te maken heeft met het schoolgebeuren kan op de hoogte gebracht worden, maar vaak 

zijn het de ouders die eerst op de hoogte worden gesteld door de leerling van het ongewenste gedrag. 

Ongeacht wie als eerste op de hoogte wordt gebracht, deze persoon dient zo snel mogelijk de school te 

contacteren.  

 

De opvang van leerlingen 

Elke leerling die te maken krijgt met ongewenst gedrag, heeft het recht om gehoord te worden. Elke 

melding dient dan ook ernstig genomen te worden. Bij de opvang van een leerling is het belangrijk om 

aandacht te besteden aan het soort ongewenst gedrag en aan de emotionele gevolgen. Leerlingen 

vertellen tijdens dit eerste gesprek vaak flarden van het verhaal. Belangrijk is dat de leerling zich 

veilig voelt en vertrouwen ervaart. Het kan nuttig zijn om te peilen naar andere soortgelijke situaties, 

aangezien het vaak gaat om een kluwen van ongewenste gedragingen.  

 

Limits vzw (2003) onderscheidt verschillende vormen van ongewenst gedrag tussen leerlingen 

onderling; op verbaal, fysiek, psychisch en materieel vlak.  

 

Op verbaal vlak:  

 spottende en denigrerende opmerkingen, al dan niet van seksuele aard, over het uiterlijk of de 

kleding;  

 oudere leerlingen die seksuele voorstellen doen; 

 dreigende taal;  

 afbrekende opmerkingen over de ouders, broers en zussen;  

 scheldwoorden, kwetsende opmerkingen; 

 afpersing en cyberpesten (via internet en gsm). 
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 Zie paragraaf 1.5.3 binnen dit hoofdstuk, voor een overzicht van mogelijke signalen. 
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Op fysiek vlak: 

 omver duwen, 

 trekken en duwen, 

 stampen en schoppen,  

 de weg versperren,  

 voorwerp tegen het hoofd gooien, 

 van de fiets trekken.  

 

Op psychisch vlak: 

 de leerling sociaal isoleren; 

 de leerling mag niet meedoen aan bepaalde activiteiten op school of in de klas; 

 de leerling wordt niet uitgenodigd voor een feestje;  

 andere leerlingen opzetten tegen de leerling; 

 vernederen (bijvoorbeeld gordijn van kleedhokje opentrekken). 

 

Op materieel vlak: 

stukmaken van persoonlijke bezittingen. 

 

De gevolgen van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag zijn altijd ernstig. Ze kunnen zich op 

verschillende vlakken uiten (Limits vzw, 2003): lichamelijk, psychisch, probleemgedrag en naar studie 

toe. Bovendien zijn de gevolgen afhankelijk van de duur en de herhaling van de feiten, het aantal 

medebetrokkenen, … (Limits vzw, 2003). Naarmate de hierboven opgesomde elementen zwaarder 

doorwegen, worden de gevolgen ernstiger en is de kans op een nasleep voor het slachtoffer tot op 

volwassen leeftijd, groter. De gevolgen op langere termijn zijn ook afhankelijk van de beleving van 

het slachtoffer. Wat voor de ene zwaar is, is dat niet noodzakelijk voor de andere. Dat heeft ook te 

maken met de manier waarop kinderen geleerd hebben om met gevoelens en problemen om te gaan. 

Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 1.3.4 van dit hoofdstuk.  

 

De opvang van de ouders 

Een andere mogelijkheid is dat ouders melden op school dat hun kind gepest wordt. Zij reageren vaak 

vrij emotioneel. Ouders die een pestsituatie melden, verwachten vaak een snelle tussenkomst. Vaak 

hebben kinderen immers zeer lang gewacht om het pesten thuis te vertellen. Bij de opvang van ouders, 

doet Limits vzw (2003) volgende aanbevelingen: 

laat de ouders gewoon hun verhaal en het verhaal van hun kind vertellen; 

luister naar de ouders zonder te oordelen; 

begin vooral niet te verdedigen of te verantwoorden; 

spreek af met de ouders dat je gericht gaat observeren en onderzoeken wat er in de klas of op de 

speelplaats gebeurt; 

geef feedback over wat je gemerkt hebt; 

spreek af welke stappen je zal zetten (leerling aanspreken, ouders van pester(s) aanspreken); 

geef feedback over de stappen die je ondernomen hebt. Veel leerkrachten proberen wel om een 

bepaald probleem op te lossen, maar vergeten hierover feedback te geven. Ouders hebben dan vaak ten 

onrechte de indruk dat de school niets onderneemt om het probleem op te lossen. 

 

Pestgedrag wordt opgemerkt  

Binnen de school draagt iedereen zijn verantwoordelijkheid om gedrag dat niet door de beugel kan op 

te merken.  
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Stap 2: Stop het ongewenste gedrag 

Verschillende soorten interventies 

1. Aanspreken van de leerling die ongewenst gedrag stelt 

Ongeacht of men het gedrag zelf heeft vastgesteld of een melding ervan heeft gekregen, vaak wordt de 

leerling die het ongewenst gedrag stelt hierover aangesproken. Hij of zij wordt geconfronteerd met het 

gedrag en er wordt duidelijk aangegeven dat het zo niet verder kan.  

Bij het aanspreken van deze leerling is het belangrijk om omstaanders weg te sturen. Daarnaast 

vertrekt men het best van concreet geobserveerd gedrag en veroordeelt men de persoon in de 

confrontatie niet. Niet alle kinderen of jongeren zijn zich immers bewust van het grensoverschrijdend 

karakter van hun gedrag. Vaak willen de aangesproken jongeren zich verantwoorden of hun bijdrage 

minimaliseren. Belangrijk is dat het ongewenste karakter van het gedrag benadrukt wordt én dat dit 

gedrag moet stoppen. Wanneer de aangesproken leerling persoonlijke problemen aanhaalt, kan men 

hier begrip voor opbrengen. Dit is echter geen vrijspraak voor het gestelde gedrag. Men kan ook 

trachten om een beroep te doen om zich in te leven in de gepeste leerling. Een directe tussenkomst om 

het ongewenste gedrag te doen stoppen is in vele gevallen efficiënt. 

 

Het is echter niet wenselijk om de twee partijen (gepeste leerling en leerling die pest) met elkaar te 

confronteren. Confrontatie kan traumatiserend werken voor de gepeste leerling. Het aanbieden van 

verontschuldigingen door de andere partij kan in sommige situaties wel.  

 

Bij leerlingen die schade hebben aangebracht, kan men een fincanciële vergoeding vragen. 

Medewerking van de ouders is hiervoor meestal nodig.  

Indien er sprake is van betrokkenheid van verschillende leerlingen, praat men best met elk van hen 

afzonderlijk. Hierdoor vermijdt men dat leerlingen elkaar gaan versterken en steunen tijdens het 

gesprek. 

 

2. Een groepsgerichte aanpak 

De No-Blame aanpak legt het accent op groepswerking. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 2.3 binnen 

dit hoofdstuk. 

 

3. Conflictbemiddeling 

Deze vorm van tussenkomst is vaak minder haalbaar bij pestsituaties. Men verwacht immers bij 

conflictbemiddeling dat beide partijen betrokken bereid zijn om samen tot een oplossing te komen. 

Beide partijen dienen te erkennen dat er een probleem is. Bij pestsituaties is dit vaak niet het geval. 

 

4. Werken met vertrouwensleerlingen 

Sommige scholen hebben een systeem uitgebouwd van vertrouwensleerlingen. Deze leerlingen zijn 

een vertrouwenspersoon binnen de eigen school, ze nemen deze taak vrijwillig op. Leerlingen kunnen 

zelf bepalen hoe het profiel van een vertrouwensleerling eruitziet. 

 

5. Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

Binnen het onderwijs kan men ook gebruik maken van herstelgericht groepsoverleg. Hiervoor verwijs 

ik naar paragraag 2.4 binnen dit hoofdstuk. 

 

Follow-up  

In bovenstaande paragrafen heb ik beschreven wat de school kan doen met een vermoeden, melding en 

het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij stopt het echter niet. Wanneer een pestsituatie 

is aangepakt, dient de school te voorzien in een follow-up. Men dient immers na te gaan of het 

ongewenste gedrag effectief gestopt is. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. In de eerste plaats 

kan men op regelmatige tijdstippen met de leerlingen en ouders spreken over de huidige situatie. 

Daarnaast kan men attent blijven voor mogelijke signalen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag of 

vergeldingsgedrag. Ten derde moedigt men het best de leerling aan om bij de minste vergelding of bij 

nieuw gedrag dit te melden. 
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Niet alleen naar de gepeste leerling dient er een follow-up te gebeuren, ook de leerling die gepest 

heeft, wordt best aangesproken. Limits vzw (2003) stelt dat het belangrijk is om waardering uit te 

drukken voor het feit dat het gedrag gestopt is.  

Tot slot is het belangrijk dat er binnen elke school afspraken worden gemaakt over begeleidende 

gesprekken, zowel voor de leerling die het pestgedrag stelt als voor de gepeste leerling.  

Stap 3: Tussenkomst bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag 

Bij het voorkomen van ernstig grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen onderling
87

, is het 

belangrijk om een orde- of tuchtmaatregel te overwegen en te nemen. Deze maatregelen zijn 

opgenomen in het schoolreglement. Een ordemaatregel kan door elk personeelslid van de school 

genomen worden, met als doel het gedrag van de leerling te verbeteren zodat een goede samenwerking 

mogelijk wordt. Een tuchtmaatregel wordt genomen als het gedrag een gevaar vormt voor het goed 

verstrekken van onderwijs of als het realiseren van het opvoedingsproject in het gedrang komt. 

Leerlingen kunnen tijdelijk of definitief uitgesloten worden. Een tuchtmaatregel wordt steeds genomen 

door de directie of de inrichtende macht. Hierbij dienen een aantal voorwaarden in acht genomen te 

worden. Hiervoor verwijs ik naar het interventieplan van Limits vzw (2003). 

Stap 4: Aandachtspunten bij het verloop van een tussenkomst 

Moeten de ouders op de hoogte gebracht worden? 

Men dient hiervoor het onderscheid te maken tussen kleine en grote incidenten. Bij kleine incidenten 

is het niet steeds nodig om de ouders op de hoogte te brengen. Wanneer het gaat om ernstige feiten, 

zijn de ouders vaak al op de hoogte en verwittigen zij de school. Indien ze zelf geen melding doen, is 

het belangrijk om de ouders te verwittigen. Dit kan gebeuren door onmiddellijk contact op te nemen of 

hen te informeren via een oudercontact.  

Een belangrijk uitgangspunt is dat ouders het recht hebben op een goede opvang en duidelijke 

informatie rond de situatie en ondernomen stappen. Wanneer de school hiervoor zelf initiatief neemt, 

laat men blijken dat men de melding ernstig neemt en het ongewenste gedrag niet duldt.  

 

De valkuil van de geheimhouding 

Een belangrijk aspect binnen de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, is om het gedrag niet geheim 

te houden en dit ook niet te beloven. Geheimhouding blokkeert alle wegen naar een oplossing. Een 

andere reden om geen geheimhouding te beloven, is dat men deze belofte vaak niet kan waarmaken. 

Hiermee beschaamt men dan opnieuw het vertrouwen van de leerling. Vaak komt de vraag om er niet 

over te spreken voort uit een angst (bij ouders en leerlingen) voor vergelding.  

 

Mogelijke strafrechterlijke stappen 

Een laatste mogelijkheid in de aanpak van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het nemen van 

strafrechterlijke stappen, dit wil zeggen een aangifte doen bij politie of het gerecht. Dit is enkel een 

ultiem interventiemiddel, wanneer alle andere mogelijkheden zijn benut. Bovendien gebruikt men dit 

het best alleen maar bij oudere leerlingen. Zowel ouders als de school kunnen beslissen om deze stap 

te zetten.  

Vaak leidt deze stap tot een escalatie en brengt het meestal geen goede oplossing.  

Stap 5: Begeleidende ondersteunende gesprekken 

Zowel naar de gepeste leerling als naar de leerling die het pestgedrag stelt, kan extra ondersteunende 

begeleiding nodig zijn. Deze ondersteuning kan gericht zijn op de weerbaarheid van de leerling of op 

de verwerking van de gevolgen van het ongewenste gedrag. 

Naar de toekomst toe is voornamelijk het verhogen van de assertiviteit een belangrijk aandachtspunt. 

Het oefenen van sociale vaardigheden kan zowel voor de leerling die het pestgedrag stelt als voor de 
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 Ernstig grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen onderling, of het niet stoppen van grensoverschrijdend 

gedrag na herhaaldelijke tussenkomsten, of bij een wraakactie van de pester op het slachtoffer. 
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gepeste leerling een bijdrage aan de oplossing bieden. Naar de gepeste leerling toe kan het controleren 

van agressief gedrag hiertoe behoren.  

Deze extra ondersteunende begeleiding is niet de taak van de school volgens Limits vzw (2003). Via 

het CLB kunnen ze in contact gebracht worden met gespecialiseerde hulp.  

Stap 6: De verantwoordelijkheid van de directie 

De directie kan op twee vormen van nalatigheid aangesproken worden. Enerzijds kan deze geen of 

onvoldoende maatregelen genomen hebben om het grensoverschrijdend gedrag te doen stoppen. 

Anderzijds kan de directie onvoldoende bescherming geboden hebben. Indien dit van toepassing is, 

kunnen ouders of leerlingen dit melden aan het schoolbestuur of de inrichtende macht. Ze kunnen zich 

ook richten tot het CLB of contact opnemen met de juridische dienst van het eigen onderwijsnet. 

Stap 7: Van klacht naar aandachtspunten 

Bij het voordoen van pestgedrag, is het belangrijk om niet enkel te kijken naar de gevolgen van de 

situatie voor de direct betrokkenen, maar ook naar de school zelf. Uit de voorvallen kan de school 

immers knelpunten weerhouden en hierover besluiten formuleren. Deze kunnen op hun beurt 

aanleiding geven tot bepaalde aanbevelingen en actiepunten.  

Op deze manier kan het hele verloop van de aanpak van pesten worden geëvalueerd. Men zal 

ongetwijfeld op organisatorische en structurele aspecten botsen die te maken hebben met het 

functioneren van de school. Ook aspecten van leidinggeven kunnen aan bod komen. Bevindingen en 

mogelijke aandachtspunten kunnen op hun beurt opgenomen worden in het nieuwe preventieplan van 

de school.  
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B i j l a g e  9 : S i t u a t i o n e e l  l e i d i n g  g e v e n  

1 De tot stand komende groep 

De medewerkers worden hier gekenmerkt als zeer afhankelijk én met een geringe bekwaamheid, 

ervaring, vertrouwen en motivatie. Als leidinggevende is het belangrijk om hier directief op te treden. 

Dit wil zeggen het geven van gedetailleerde instructies, regels en voorschriften, met de nodige uitleg 

hoe het moet. Het geven van specifieke taken is een noodzaak. De projectgroep heeft een laag 

competentieniveau. Ze zijn onbekwaam en als het ware niet bereid om een taak uit te voeren. 

Voor de leidinggevende betekent dit dat hij of zij een erg directieve benaderingswijze moet toepassen, 

die wordt gekenmerkt door veel taakgericht gedrag en weinig relatiegericht gedrag. Deze stijl noemen 

Hersey & Blanchard de „directieve/sturende stijl of het instrueren‟.  

De leidinggevende mag binnen deze projectgroep niet vergeten om toch enige vorm van 

ondersteunend gedrag te tonen. Dit is nodig om de communicatie op gang te houden. Door veel sturing 

te bieden aan deze groep, kunnen de projectleden hun afhankelijkheidsproblemen oplossen en worden 

ze gestimuleerd in de richting van een grotere taakoriëntatie. 

2 De onrustige groepen 

De tweede fase waarin projectgroepen zich kunnen bevinden, is deze van „onrustige‟ groep. Het gaat 

hier om projectgroepen die onbekwaam maar wel bereid zijn om te werken aan de taak. Deze groepen 

hebben een middelmatig competentieniveau. Medewerkers worden hier omschreven als gemiddeld 

afhankelijk. Ze hebben al enige ervaring en bekwaamheid opgebouwd en zijn van goede wil. 

Groepsleden wordt meer verantwoordelijkheid bijgebracht. Faalangst kan nog wel optreden. Ook het 

geven van feedback over hun functioneren is hier een belangrijk aandachtspunt. 

De leidinggevende besteedt veel tijd aan het geven van sturing, richtlijnen en het toelichten van 

opdrachten. Daarnaast besteedt hij veel aandacht aan het bijbrengen van meer 

verantwoordelijkheidsgevoel bij de groepsleden. Hersey & Blanchard noemen deze stijl dan ook 

de„overtuigende of coachende stijl‟. De leidinggevende probeert telkens om de groep te overtuigen 

achter de opdrachten te staan.  

Binnen deze fase kunnen al dan niet hevige spanningen en emoties opduiken. Zowel frustratie, 

vijandigheid als zoeken naar erkenning en sociaal contact kunnen in deze fase onderliggend zijn. 

Projectleden kunnen zich in eerste instantie nog onbekwaam en onzeker voelen, maar het 

zelfvertrouwen en de bereidheid neemt toe. Door een actieve en sturende houding van de projectleider, 

in combinatie met het uitleggen van beslissingen en het scheppen van verheldering, kan deze fase 

doorstaan worden.  

3 De normerende groepen 

Binnen deze fase is het competentieniveau van de projectleden vrij hoog. Medewerkers zijn hier reeds 

gemiddeld onafhankelijk en hebben voldoende ervaring. Zij zijn gemotiveerd, maar niet altijd erg 

geneigd om opdrachten in de praktijk te brengen. Nieuwe opdrachten mogen daarom niet té lastig zijn. 

Deze onbereidheid is eerder een gevolg van onzekerheid dan vanuit een negatieve ingesteldheid. Als 

leidinggevende kan je het best hun betrokkenheid stimuleren, door hen te betrekken bij het nemen van 

beslissingen én regelmatig overleg te plegen. Je kan de projectleden best veel ondersteuning bieden in 

de vorm van aanmoedigingen van inbreng en betrokkenheid. Terughoudendheid op het 

richtinggevende vlak is hier aangewezen. Bovendien is het belangrijk om aandacht te hebben voor 

ontwikkeling en te luisteren zonder oordelen. 

In deze fase is er dus duidelijk sprake van een tweerichtingsverkeer bij de communicatie. Het 

gemeenschappelijk groepsgevoel zal verhogen. De bijhorende stijl van leidinggeven wordt dan ook 

„overleggen of de voorwaarden scheppende stijl genoemd‟ (Hersey & Blanchard, in Dekeyser, 2002 

en in Meyers, 2007). 

De projectleden schatten binnen deze fase activiteit en initiatief hoog in. Samenwerken wordt door hen 

als realistisch en haalbaar ervaren. Het is dan ook de taak van de projectleider om in zulke groepen de 
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groepsleden te helpen hun besluiten te nemen en problemen op te lossen door feedback en 

ondersteuning te geven.  

4 Prestatiegerichte groepen 

Medewerkers hebben hier een grote onafhankelijkheid en zijn hoog gekwalificeerd, ze hebben reeds 

successen geboekt en hebben veel ervaring en vertrouwen. De groepsleden beschikken over de 

vereiste bekwaamheden om hun taak te volbrengen en hebben dan ook een hoog competentieniveau. 

Bovendien hebben de leden vertrouwen in hun eigen kunnen. De projectleden zijn nu in staat om zelf 

uitdagende en realistische doelen uit te stippelen, ze gebruiken trots als een motiverende factor. 

Als leidinggevende is het belangrijk om verantwoordelijkheid te delegeren en de medewerkers zelf 

details te laten afhandelen én fouten te laten oplossen. De projectleden verwachten de ondersteuning 

of sturing niet meer, die de projectleider voordien aan de dag legde. Ze hebben er ook geen behoefte 

meer aan. Toch blijven een weinig sturing en ondersteuning zinvol. Er kunnen zich immers plotse 

veranderingen voordoen en nieuwe informatie met betrekking tot de taak dient doorgegeven te 

worden. De communicatiekanalen moeten openblijven, hierover moet de projectleider waken. 

Het geven van feedback over hun resultaten en het stimuleren van vernieuwing is een aandachtspunt 

voor de leidinggevende. We kunnen deze stijl omschrijven als een „delegerende stijl‟. Deze stijl 

stimuleert onderlinge afhankelijkheidsrelaties en de zelfwerkzaamheid, welke nodig zijn willen de 

groepsleden als één projectteam op te treden.  

5 De beëindigende groepen 

Men kan het model van Hersey & Blanchard ook in omgekeerde richting gebruiken. Wanneer blijkt 

dat bij een projectgroep de bekwaamheid of bereidheid vermindert, dient een projectleider ook op zijn 

stappen terug te keren.  

Bovendien kan een projectgroep ook effectief beëindigd worden. Dit zal altijd spanningen met zich 

mee brengen, wat de aandacht voor de taak doet afnemen. Het beëindigen van de groep is een afscheid 

en kan in die zin ook gevoelens van bedroefdheid oproepen. Overleggen is dan een gepaste 

leiderschapsstijl. Door minder aandacht te besteden aan de taak, kan een projectleider de ruimte 

vrijmaken voor een actieve betrokkenheid van de groepsleden bij het afscheidsproces.  
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B i j l a g e  1 0 :  O n d e r z o e k s s t r a t e g i e ë n  

1 Survey-onderzoek 

Met een survey-onderzoek probeert een onderzoeker een breed beeld te krijgen van een uitgebreid 

fenomeen in tijd en ruimte. Een survey-onderzoek heeft dan ook volgende kenmerken (Verschuren & 

Dooreward, 2007, p. 166): 

 “een ruim domein, bestaande uit een groot aantal onderzoekseenheden; 

 een arbeidsextensieve datagenerering; 

 meer breedte dan diepte; 

 een aselecte steekproef; 

 een beweerde dat bestaat uit (scores op) variabelen en relaties daartussen; 

 een van tevoren vastgelegde procedure voor datagenerering;  

 kwantitatieve gegevens en dito analyse.”. 

 

Kenmerkend binnen een survey-onderzoek is dat er wordt gewerkt met een groot aantal 

onderzoekseenheden. Om deze reden mag de verwerking van de gegevens niet te veel tijd en energie 

in beslag nemen. Er wordt dan vaak ook gewerkt met een steekproef. Omwille van de grote 

onderzoekseenheden, is het belangrijk om te werken op een gestructureerde wijze. Vaak gebruikt men 

gesloten vragen binnen een enquête of interview of gesloten waarnemingscategorieën. Gezien het feit 

dat er wordt gewerkt met grote aantallen, worden de gegevens kwantitatief verwerkt.  

Er zijn verschillende varianten mogelijk op het survey-onderzoek, afhankelijk van de vraag of 

gegevens op één of meer tijdstippen wordt verzameld én of het materiaal bij dezelfde groep of bij 

wisselende groepen wordt verzameld. Voor de uitwerking hiervan verwijs ik naar Verschuren & 

Doorewaard (2007). 

 

Een survey-onderzoek heeft een aantal voor- en nadelen. Een eerste voordeel is dat door het groot 

aantal onderzoekseenheden, het bereik groot is. Dit maakt het mogelijk  om allerlei kwantitatieve 

bewerkingen te doen met de onderzoeksgegevens. Een ander voordeel is dat het kwantitatief 

onderzoek gestandaardiseerd is. De bekomen resultaten zijn controleerbaar voor betrokkenen, men kan 

exact nagaan hoe men tot bepaalde gegevens komt. Bovendien zijn er voor deze strategie heel wat 

naslagwerken beschikbaar, waarin beschreven staat hoe men verschillende onderdelen van dit 

onderzoekstype moet uitvoeren (zie paragraaf 3.3).  

Een belangrijke beperking van dit type onderzoek is dat er weinig diepgang kan gecreeërd worden. 

Gezien het grote aantal onderzoekseenheden, is men genoodzaakt zich te beperken tot bepaalde 

aspecten van de onderzoeksobjecten. Een ander nadeel is dat men reeds enige kennis over het 

onderwerp of domein moet hebben om een goede survey te kunnen samenstellen. Gezien het grote 

aantal respondenten en het feit dat men op een snelle manier data wil verzamelen, is de nodige 

voorkennis vereist. Een ander nadeel is dat een survey weinig bruikbaar is in snel veranderende 

situaties. Door de sterke structurering vooraf, is het onderzoek weinig wendbaar. 

2 Het experiment 

Dit type van onderzoek is het meest geschikt om ervaringen op te doen bij het maken van nieuwe 

situaties of processen en waarmee men kan nagaan wat de effecten van de veranderingen zijn. De 

effecten kan men nagaan door twee zo veel mogelijk gelijke groepen te maken, waarbij de ene groep 

de interventie ondergaat en de andere groep geen of een andere behandeling krijgt. Nadien bekijkt men 

in hoeverre de groepen van elkaar verschillen.  

Verschuren & Dooreward (2007, p. 175) schrijven de volgende kenmerken aan een experiment toe: 

 “formulering van (minimaal) twee groepen, een experimentele groep en een 

controlegroep; 

 willekeurige toedeling van proefpersonen of –objecten aan beide groepen. Men noemt 

dit randomisatie; 
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 de onderzoeker bepaalt (en niet de onderzochten!) welke groep aan de interventie 

wordt blootgesteld en ook wat er verder binnen de groepen gebeurt; 

 de onderzoeker zorgt dat er geen of zo weinig mogelijk invloeden van buitenaf zijn; 

 naast een nametig is er bij voorkeur sprake van een nulmeting voordat de interventie 

wordt uitgevoerd.”. 

 

Binnen een experiment zal men steeds nagaan of er een verschil is tussen de controle- en 

experimentele groep op de doelvariabele (wat wil men met interventie bereiken), nadat beide groepen 

alleen maar de interventie hebben ondergaan. Idealiter worden andere mogelijke oorzaken (van 

buitenaf) voor verschillen in de doelvariabele uitgesloten. Het werken in twee groepen levert ideaal 

vergelijkingsmateriaal op. Zeker toch wanneer de groepen gelijkmatig zijn samengesteld. Men zal 

trachten de deelnemers van elke groep te „matchen‟ en niet in de valkuil van zelfselectie te trappen. 

Dit zou immers de causale bewijsvoering bedreigen.  

Het experiment bestaat in meerdere varianten, hiervoor verwijs ik naar Verschuren & Dooreward 

(2007). 

Ook een experiment heeft voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat van interne geldigheid. 

Van alle onderzoeksstrategieën kan men met een experiment het bewijs van causale relatie het meest 

overtuigend leveren. Een mogelijk probleem is de externe geldigheid van de resultaten. In een 

experiment zijn mensen in een vreemde situatie en het is dan ook niet zeker dat ze in het dagelijks 

leven op een zelfde manier zullen reageren. Een ander nadeel is dat niet alle interventies uitvoerbaar 

zijn, sommige stoten op morele bezwaren. Daarnaast zijn ook niet alle variabelen manipuleerbaar.  

3 Casestudy 

Dit is een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal inzicht te 

krijgen in één of enkele tijdruimtelijke begrensde objecten of processen. Een casestudy is 

volgens Verschuren & Dooreward (2007, p. 184) te herkennen aan volgende zaken: 

 “een smal domein, bestaande uit een klein aantal onderzoekseenheden; 

 een arbeidsintensieve benadering; 

 meer diepte dan breedte; 

 een selectieve ofwel strategische steekproef; 

 het beweerde betreft in veel gevallen het geheel (in plaats van eenheden en variabelen 

zoals bij het survey); 

 een open waarneming op locatie; 

 kwalitatieve gegevens en dito onderzoeksmethoden.”. 

 

Zoals blijkt uit de kenmerkbeschrijving, zijn een survey en een casestudy in verschillende opzichten 

elkaars tegenpolen. Binnen een casestudy gaat het om een veel kleiner aantal onderzoekseenheden en 

wordt er eerder in de diepte dan in de breedte gewerkt. Binnen een casestudy gaat een onderzoeker 

verschillende (arbeidsintensieve) methoden combineren om data te verzamelen. Daarnaast kiest men 

binnen een casestudy vaak voor een selectieve steekproef, aangezien een aselecte trekking problemen 

kan opleveren met de externe geldigheid van het onderzoek. 

Een casestudy focust zich op het object als geheel en wil een integraal beeld krijgen van het 

onderwerp/thema of probleem. Dit object wordt bovendien in zijn natuurlijke omgeving bestudeerd, 

op locatie voor de onderzoeker.  

Er zijn heel wat varianten van een casestudy, hiervoor verwijs ik naar Verschuren & Dooreward 

(2007).  

Ook een casestudy heeft zijn eigen voor- en nadelen. Een voordeel is dat deze onderzoeksstrategie de 

mogelijkheid biedt aan de onderzoeker om een integraal beeld te krijgen van het onderzoeksobject. 

Ten tweede dient een casestudy niet heel sterk voorgestructureerd te zijn (in vergelijking met een 

survey of een experiment). Dit maakt deze onderzoeksstrategie wendbaarder en maakt het mogelijk 

om tijdens het onderzoek van koers te veranderen. Een laatste voordeel is dat de resultaten uit dit 

onderzoek vaak eerder door „de praktijk‟ worden geaccepteerd dan die van een survey of experiment. 

De onderzoeker speelt hier immers een veel mindere afstandelijke rol.  
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Een mogelijk nadeel is dat de externe geldigheid van de resultaten onder druk kan komen te staan. Des 

te minder gevallen men bespreekt, des te moeilijker wordt het om de bevindingen bruikbaar te 

verklaren voor soortgelijke gevallen. In een praktijkgericht onderzoek weegt dit nadeel niet steeds 

door.  

4 De gefundeerde theoriebenadering 

Een onderzoek volgens dit concept is te omschrijven “als een manier om, met bewust afzien van 

kennis die de onderzoeker van het object onder studie heeft en door het voortdurend op elkaar 

betrekken van fenomenen, te komen tot nieuwe theoretische inzichten (Verschuren & Dooreward, 

2007, p. 192).”. De gefundeerde theoriebenadering bestaat uit volgende kenmerken (Verschuren & 

Dooreward, 2007, p. 192): 

 “een zoekende (tentatieve, hermeneutische, „verstehende‟) houding van de 

onderzoeker; 

 het voortdurend onderling en met elkaar vergelijken van empirische gegevens en 

theoretische concepten; 

 een zorgvuldige en consequente toepassing van hieronder nader aan te geven 

procedures en technieken.”. 

 

Binnen deze onderzoeksstrategie is het kenmerkend dat een theorie of een theoretisch concept ontstaat 

tijdens het onderzoek. De onderzoeker vertrekt niet vanuit een uitgewerkte theorie die vervolgens 

wordt getoetst. Een ander kenmerk is dat de onderzoeker tijdens zijn onderzoek voortdurend datgene 

wat hij aantreft vergelijkt met data die eerder zijn waargenomen en geïnterpreteerd (ook door 

anderen). De onderzoeker gaat voortdurend na of het nieuwe fenomeen dezelfde kenmerken heeft als 

datgene wat eerder is waargenomen; heeft het eerder vergelijkbare of afwijkende eigenschappen? Er 

zijn heel wat vergelijkingsmodellen mogelijk, namelijk: primaire en secundaire empirische 

vergelijking, primaire en secundaire theoretische vergelijking, theorieënvergelijking, deductieve 

vergelijking en tot slot inductieve vergelijking. Een uitgebreide bespreking brengt ons echter te ver.  

Binnen deze onderzoeksstrategie staat het voortbrengen van nieuwe theorieën en theoretische 

concepten centraal. Dit houdt echter het gevaar van onnavolgbaarheid in. Om deze reden hebben 

grondleggers van deze strategie veel waarde gehecht aan het consequent volgen van procedures en 

technieken. Dit stelt collega onderzoekers in staat om de theorie-opbouw stap voor stap op te volgen. 

Deze technieken bespreken leidt ons te ver, hiervoor verwijs ik naar Verschuren & Dooreward (2007).  

 

Ook deze strategie heeft zijn voor- en nadelen. Een groot voordeel is dat met deze techniek een theorie 

kan ontwikkeld worden, die ondanks een grote abstractie, zeer herkenbaar is voor personen over wie 

de theorie gaat. De theorie baseert zich immers vaak op bestaande praktijken. Een ander voordeel is 

dat de onderzoeker op deze manier een totaalbeeld kan krijgen over de complexe situatie. Het gevaar 

hierbij is dat een onderzoeker zich verliest in de complexiteit.  

5 Het bureauonderzoek 

Dit is een strategie waarbij een onderzoeker door middel van reflectie en het raadplegen van literatuur 

tot nieuwe inzichten tracht te komen, op basis en gebruik makend van door anderen aangemaakt 

materiaal (Verschuren & Dooreward, 2007).  

 

Kenmerken van deze onderzoeksstrategie zijn (Verschuren & Dooreward, 2007, p. 201): 

 “gebruik van bestaand materiaal, in combinatie met reflectie; 

 er is geen direct contact met het onderzoeksobject; 

 gebruik van het materiaal vanuit een ander perspectief dan waarmee het werd 

geproduceerd.”. 

 

Centraal binnen deze strategie is dat er gebruik wordt gemaakt van materiaal dat door anderen is 

geproduceerd. Dit materiaal is in drie categorieën onderverdeeld: literatuur, secundaire data en 

ambtelijk statistisch materiaal. Verschuren & Dooreward (2007) verstaan onder literatuur “boeken, 
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artikelen, congrespapers en dergelijke, waarin wetenschappers hun kennisproducten neerleggen 

(Verschuren & Dooreward, 2007, p. 201).”. Onder secundaire data verstaan deze auteurs alle 

empirische gegevens die andere onderzoekers of uzelf in een eerder onderzoek hebben gegenereerd. 

Deze secundaire data kunnen afkomstig zijn uit survey, een experiment of een casestudy. Onder 

ambtelijk statistisch materiaal worden al deze data bedoeld die periodiek of continu worden verzameld 

en welke bedoeld zijn voor een breder publiek.  

Binnen bureauonderzoek kan er een onderscheid gemaakt worden tussen literatuuronderzoek en 

secundair onderzoek. Voor de bespreking hiervan verwijs ik naar Verschuren & Dooreward (2007).  

 

Ook bureauonderzoek heeft voor- en nadelen. Een eerste belangrijke voordeel is het snel kunnen 

beschikken over een groot aantal gegevens met deze onderzoeksstrategie. Hieraan hangt tevens een 

nadeel vast. Het materiaal dat men kan gebruiken is voor andere doeleinden verzameld, dan voor het 

eigen doel. Men zal het moeten doen met het materiaal dat men voor handen heeft. Hierbij aansluitend 

zal de onderzoeker genoegen moeten nemen met een éénzijdige kijk op het onderzoeksmateriaal dat 

verzameld is in het kader van het vorige onderzoek. Tot slot is het een mogelijk nadeel dat de eigen 

doel- en vraagstelling aangepast moet worden aan het materiaal dat men voorhanden heeft. Men is 

immers bij de formulering van de doel- en vraagstelling afhankelijk van het gegeven of men al het 

nodige materiaal vindt in de beschikbare bronnen. Een laatste mogelijk nadeel is het niet direct contact 

hebben met de onderzoekseenheden. Op deze manier kan heel wat extra informatie verloren gaan.  
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B i j l a g e  1 1 :  C o m p e t e n t i e s  v o o r  ‘ L e e r k r a c h t  s e c u n d a i r  o n d e r w i j s  

a l s  o p v o e d e r ’  v a n u i t  h e t  B e s l u i t  v a n  d e  V l a a m s e  R e g e r i n g  

Een eerste competentie stelt dat een leerkracht een positief schoolklimaat kan creëren voor leerlingen 

in klasverband en op school. Hiervoor moet een leerkracht een positieve interactie in de klasgroep 

kunnen opbouwen, net zoals een positieve relatie tussen leerlingen kunnen stimuleren. De leerkracht is 

bovendien in staat om over de omgang met de leerlingen en de interactie in de klas reflecteren. Hij 

moet optreden met respect voor eigenheid en diversiteit. Bovendien dient hij discreet om te gaan  

met gevoelens van leerlingen. Tot slot is het binnen deze eerste competentie van belang dat een leraar 

grenzen stelt indien de positieve interactie in het gedrang komt.  

  

De tweede competentie stelt dat de leerkracht in staat is om de emancipatie van de leerlingen te 

bevorderen. Hiervoor kan hij de diversiteit binnen een leerlingengroep en in de samenleving bespreken 

met de leerlingen én hen leren omgaan met diversiteit. Hij kan bovendien de leerlingen ondersteunen 

in het nemen van verantwoordelijkheid.  

  

De leerkracht kan door attitudevorming, leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke 

participatie voorbereiden. Hiervoor dient een leerkracht bij te dragen aan de attitudevorming van 

leerlingen door hen sociale vaardigheden te leren toepassen. Hij kan reflecteren over zijn eigen 

waardepatroon en over dat van anderen. Bovendien kan een leerkracht in een klas waarden 

ontwikkelen en deze bespreekbaar maken. Hij streeft de waarden binnen de school bewust na en 

vervult hierdoor een voorbeeldrol. Tot slot stimuleert een leerkracht de participatie van leerlingen.  

  

Een vierde competentie houdt in dat de leerkracht actuele maatschappelijke ontwikkelingen kan 

hanteren in een pedagogische context. Hiervoor dient een leerkracht maatschappelijke gebeurtenissen 

aan leerinhouden te kunnen koppelen. Hij leert leerlingen aan om kritisch en zinvol leren om te gaan 

met informatie van én beïnvloeding door de media.  

 

Een vijfde competentie stelt dat een leerkracht gepast kan omgaan met leerlingen in sociaal-

emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden. Hij kan signalen herkennen die kunnen 

wijzen op problemen van leerlingen. Hierbij aansluitend kan hij hulp vragen en/of overleggen om 

adequaat en discreet met de vastgestelde problemen te kunnen omgaan. Leerkrachten staan hier niet 

alleen voor in, zij krijgen hiervoor de hulp van hun collega‟s.  

  

De leerkracht kan de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen. Hiervoor dient 

hij aandacht op te brengen voor het stimuleren van de gezondheid van leerlingen. Daarnaast stimuleert 

hij de fysieke ontplooiing en het bewustzijn dat gezondheid en veiligheid belangrijke waarden zijn. 

Indien nodig kan een leerkracht dringende verzorgende taken uitvoeren en hulp inroepen. Een 

leerkracht is in staat om gepast om te gaan met leerlingen met gezondheidsproblemen of fysieke 

beperkingen. Een leerkracht draagt zorg voor het algemene welbevinden van leerlingen.  

 

De zevende en laatste competentie houdt in dat een leerkracht kan communiceren met leerlingen met 

diverse taalachtergronden in verschillende talige situaties.  
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B i j l a g e  1 2 :  O v e r z i c h t  g e s p r e k s t e c h n i e k e n  n a a r  S t e v e n s  &  V a n  

O o s t  ( 1 9 9 4 ,  p .  1 2 0 - 1 2 2 )  

1 Non-verbaal gedrag, zich open stellen 

Doel:    aandacht en belangstelling tonen voor de leerling 

Leerkracht:   leerling aankijken, een ontspannen maar geïnteresseerde houding aannemen 

Mogelijk effect:  nodigt uit tot vertellen 

2 Minimale aanmoedigingen, luisteren 

Doel:    de leerling duidelijk maken dat je luistert 

Leerkracht:  knikken, glimlachen, wenkbrauwen fronsen, hummen, brommen, een woord 

herhalen, een korte vraag stellen  

Mogelijk effect:  stimuleert om verder te vertellen 

3 Terugkoppelen: 

Doel:    nagaan of je alles juist begrepen hebt 

Leerkracht:  herhalen wat de leerling zegt, zijn/haar verhaal samenvatten, de gevoelens van 

de leerling spiegelen, inhoudelijk voegt de leerkracht hier niets nieuws aan toe 

Mogelijk effect:  de leerling merkt dat de leerkracht begrepen heeft waarover het gaat en krijgt 

de kans om meer informatie te geven indien iets fout begrepen is 

4 Verhelderen: 

Doel:    verbanden leggen tussen de dingen die de leerling zegt 

Leerkracht:  ordening brengen in het verhaal van de leerling: alles op een rijtje zetten, 

oorzaken en gevolgen aangeven, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in het 

verhaal verwoorden 

Mogelijk effect:  leerling krijgt meer zicht op eigen functioneren en op de samenhang tussen 

gedachten, gevoelens en gedrag 

5 Vragend aansluiten, concretiseren: 

Doel:  meer informatie vragen zonder zelf een oordeel, advies, … te geven, komen 

tot een duidelijk beeld van de situatie 

Leerkracht:  doorvragen op de feiten of gevoelens van de leerlingen. Dergelijke vragen zijn 

wie-, wat-, waar- en wanneer-vragen. Open vragen geven de leerling de 

gelegenheid tot inbreng; gesloten vragen houden het antwoord kort. Ook open 

vragen zijn best zo concreet mogelijk. 

Mogelijk effect:  de leerling merkt dat hij/zij serieus wordt genomen of dat de leerkracht het 

gesprek ernstig neemt 

6 Vragend toevoegen: 

Doel:    door zelf iets aan het verhaal toe te voegen, meer informatie verzamelen 

Leerkracht:  indien bepaalde vermodens of ideeën bij je opkomen, uit die dan zonder ze als 

waarheid te willen opdringen 

Mogelijk effect:  de vraag van de leerkracht kan de leerling een nieuw spoor aanwijzen waar 

hij/zij zelf nog niet bij stilstond 
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7 Informeren, uitleg geven: 

Doel:    hier geeft de leerkracht informatie die de leerling uit het oog verliest 

Leerkracht:   steun op observaties, op informatie van anderen, op literatuur, … 

Mogelijk effect:  zo krijgt de leerling meer inzicht in het eigen gedrag en de effecten ervan 

8 Mogelijke alternatieven formuleren: 

Doel:    stimuleren van het zoeken naar gedragsalternatieven 

Leerkracht:  probleemoplossing bevorderen door zelf verbanden te leggen, oplossingen 

voor te stellen of tentatief verklaringen te formuleren 

Mogelijk effect:  stimuleert de leerling op een andere wijze naar de situatie te kijken en helpt 

het bediscussiëren van mogelijke alternatieve oplossingen voobereiden 

9 Adviseren: 

Doel:    de leerling met raad bijstaan 

Leerkracht:   concrete gedragsalternatieven formuleren 

Mogelijk effect:  in geval de leerling niet over de nodige vaardigheden beschikt, kan hij/zij 

hieruit de nodige informatie halen 

10 Opleggen: 

Doel:    de gemaakte afspraken nakomen 

Leerkracht:  duidelijk verwoorden wat je verwacht van de leerling en de gevolgen 

aangeven wanneer de leerling zich niet aan de afspraken houdt. Er is op dat 

moment geen discussie mogelijk 

Mogelijk effect:  de leerling merkt dat de afspraken ernstig worden genomen en dat 

regelovertreding wordt aangepakt 

11 Oordelen: 

Doel:    toekennen van een waarde aan iets dat gebeurd is 

Leerkracht:   vertel wat wel en wat niet acceptabel is 

Mogelijk effect:  de leerling krijgt duidelijk te horen dat de leerkracht het pesten afkeurt 
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B i j l a g e  1 3 :  V i e r  f a s e n  b i n n e n  h e t  V T O - b e l e i d  

Fase 1: Analyse van de behoeften 

In deze fase moet er een duidelijke communicatie zijn met de top van de organisatie en een 

communicatie met alle niveaus binnen de organisatie. De analyse van de behoeften gebeurt op drie 

niveaus: organisatie-, functie- of persoonsgebonden. Op organisatieniveau wordt er gekeken welke 

doelen worden gerealiseerd. Deze dienen te passen binnen de waarden en de cultuur van de 

organisatie. Naar de functies van medewerkers toe, maakt men een competentieanalyse en kijkt men 

welke competenties het belangrijkst zijn en of deze eenvoudig zijn om aan te leren. Op persoonsniveau 

heeft de analyse van de behoeften eerder een evaluatief karakter. Binnen deze fase kunnen meerdere 

bronnen gebruikt worden: prestatie-indicatoren, zelfevaluatie, functioneringsgesprekken, …. 

Fase 2: Bepalen van doelstellingen 

In de tweede fase kunnen we de formulering van de doelen omschrijven volgens drie voorwaarden. In 

de eerste plaats moet in de doelstelling de bekwaamheid om een bepaald gedrag te realiseren worden 

opgenomen. De doelstelling begint best met een werkwoord. Ten tweede wordt in de doelstelling 

specifieke voorwaarden voor dit gedrag opgenomen. Denken we hierbij aan mogelijke beperkingen, 

omgevingsfactoren, … Tot slot wordt het criterium aangegeven waaraan moet worden voldaan. Hier 

gaat het met andere woorden om de vraag hoe goed een medewerker de handeling moet uitvoeren om 

te slagen. Binnen deze fase is het tot slot ook belangrijk om de doelstellingen te ordenen volgens een 

logische structuur. Dit kan de moeilijkheidsgraad, abstractiegraad of dergelijke zijn.  

Fase 3: Ontwerpen en organiseren van vorming en training 

In de eerste plaats houdt dit een keuze in van didactische werkvormen. Deze kunnen trainer-centered 

of trainee-centered zijn. Onder trainer-centered wordt de structuur en controle bepaald door een trainer 

en leidt de trainer de trainees in richting van de objectieven. Mogelijke methoden zijn presentaties, 

audiovisuele methoden, discussie. Trainee-centered didactische werkvormen leggen de 

verantwoordelijkheid bij de trainee. De trainee is meer betrokken bij het tempo, de volgorde en de 

trainer vervult hier eerder de functie van hulpbron. Methoden hier zijn case-study, rollenspel, 

zelfinstructietechnieken, on-the-jobtraining, trainingssimulaties, …  

Vervolgens dient binnen deze fase een keuze gemaakt te worden naar inhoud van de vorming of 

training. Daarnaast moeten er ook een aantal logistieke knopen worden doorgehakt: „Gaat de vorming 

binnens- of buitenshuis door?‟; wat zijn de voor- en nadelen van beide keuzes? Een andere keuze is of 

men de vorming zelf gaat organiseren of beroep zal doen op externen.  

Fase 4: Transfer 

Binnen de vierde fase staat de transfer centraal. Hieronder verstaan we de mate waarin deelnemers aan 

een training de kennis, vaardigheden en attitudes die ze verworven hebben, toepassen in geschikte 

settings (Meyers, 2007). Wanneer er geen of weinig transfer is, is dit een probleem voor de 

organisatie. Er is immers geld en tijd geïnvesteerd in de training, deze moet dan ook renderen. De 

doelen van de training worden dan ook niet bereikt. Het al dan niet hebben van transfer wordt 

beïnvloed door drie factoren: de kenmerken van het trainingsontwerp, kenmerken van de trainees en 

tot slot kenmerken van de werksituatie. 

Naar de kenmerken van het trainingsontwerp kan men nagaan of de leeromgeving congruent is met de 

leerdoelstellingen. Ook dient men zich bewust te zijn van verschillende leertheorieën die aan de basis 

van leren liggen. Tot slot houdt men het beste rekening met enkele leerprincipes zoals het geven van 

feedback aan de trainees. Op het vlak van de kenmerken van de trainees, is het zinvol om na te gaan of 

de trainees „klaar‟ zijn om de training te volgen. Het kan ook zinvol zijn om hun leerstijl na te gaan. 

Dit houdt hun manier van omgaan met de leerstof en leeractiviteiten in. Kolb (Meyers, 2007) 

onderscheidt twee dimensies: concrete ervaringen versus abstracte begrippen en actief versus passief 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 160 

leren. Op basis van de combinatie van deze twee dimensies komt hij tot vier leerstijlen: denker, 

doener, dromer, beslisser. Elk van deze leerstijlen heeft specifieke kenmerken en hoe personen met 

deze leerstijl het best leren en wat voor hen een optimale leeromgeving is. Hier dieper op ingaan 

brengt me te ver. Men dient ook oog te hebben voor de motivatie van de lerenden. Mensen die op 

voorhand gemotiveerd zijn leren beter. Daarnaast dient een training ook om mensen te motiveren. De 

vooraf geboden informatie en de manier waarop de training wordt gepresenteerd zijn hier zeer 

belangrijk. Ook de keuzevrijheid om een training te volgen in plaats van een opgelegde training zijn 

belangrijk om de motivatie te doen stijgen.  

Naar de kenmerken van de werksituatie toe, is een leidinggevende in hoge mate verantwoordelijk voor 

een transferondersteunend klimaat. Zo kan men werken met componenten in een situatie die een 

trainee uitnodigen om het geleerde toe te passen (situationele cues). Ook componenten van het werk 

die trainees belonen indien ze het geleerde toepassen zijn nuttig (gevolgen). Daarnaast kan men om de 

transfer te bevorderen werken met een buddy system en met herhalingssessies. 

Fase 5: Evaluatie 

In de laatste fase is het bij de keuze van de evaluatiecriteria belangrijk om deze af te stemmen op de 

behoeftenanalyse en de trainingsdoelstellingen. Het is belangrijk om diverse criteria te bepalen: wat 

zijn de reacties van de deelnemers, hebben ze iets geleerd, wat zijn hun gedragingen op het werk en 

welke resultaten zijn er? 
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B i j l a g e  1 4 :  S c h e m a t i s c h  o v e r z i c h t  a c t i e p r o g r a m m a  

ACTIES  BETROKKENEN  TIMING 

   

VOORBEREIDENDE WERK   

Verdieping in het thema Coördinator Oktober – 

december 

Uitwerken van de vraagstelling Coördinator Oktober – 

december 

Opstellen van de enquête voor de 

leerkrachten 2
e
 graad BSO 

Coördinator November 

   

DE VOORBEREIDENDE FASE VAN 

HET PROJECT 

  

1. Plan van aanpak voorstellen en 

goedkeuren 

Pedagogisch directeur + Pedagogische 

vergadering 

Begin 

januari 

2. Bevraging van leerkrachten verwerken Coördinator Begin 

januari 

3. Eerste werkvergadering van de 

leerkrachten 2
e
 graad BSO 

- Sensibilisatie leerkrachten  

-  Terugkoppelen resultaten 

bevraging 

- Bevraging lkr: wat al gedaan + 

nood van hen? 

- Bekendmaking werkgroep 

 

Leerkrachten 2
e
 graad BSO + directie + 

leerlingenbegeleiders 

 

Half januari 

   

CONCRETE ACTIVITEITENFASE 

BINNEN DE WERKGROEP PESTEN 

  

1. Eerste bijeenkomst werkgroep pesten 

- Uitwerken materiaal 

- Voorbereiding terugkoppeling 

manier van werken aan leerlingen en 

ouders 

- Uitwerken gedragscode 

- Training leerkrachten  

Leden werkgroep  Begin 

februari 

2. Bijeenkomst werkgroep: opvolgen stand 

van zaken  

Leden werkgroep  Half februari 

3. Bijeenkomst werkgroep: bundelen van 

materiaal 

Leden werkgroep  Eind februari 
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DE IMPLEMENTATIE   

1. Voorstelling materiaal en gedragscode aan 

de pedagogische vergadering 

Pedagogische  vergadering Eind 

februari – 

begin maart 

2. Tweede werkvergadering: voorstelling 

materiaal en gedragscode 

- Voorstelling gedragscode 

- Voorstelling uitgewerkt materiaal 

- Voorstelling algemene en training van 

leerkrachten 

- Vorming en training rond specifieke 

methodieken 

Leerkrachten 2
e
 graad BSO  Begin maart 

3. Training van specifieke methodieken Kandidaten Begin maart 

4. Sensibilisatie leerlingen  Afgesproken leerkrachten 2
e
 graad BSO Maart: zelf 

in te 

plannen 

5. Gebruik methodieken in de klas Afgesproken leerkrachten 2
e
 graad BSO  

6. Sensibilisatie en informeren van ouders 

over manier van werken 

Afgesproken leerkrachten 2
e
 graad BSO 

+ Leefregels 

Maart 

   

EVALUATIE   

1. Evaluatie van de werkgroep, het 

actieprogramma en de implementatie 

Werkgroep + leerkrachten 2
e
 graad 

BSO + Pedagogische vergadering  

Laatste 

week april 

2. Opstellen continuïteitsprogramma  Werkgroep  Eerste week 

mei 
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B i j l a g e  1 5 :  e n q u ê t e  l e e r k r a c h t e n  2
e
 g r a a d  B S O  

          Geel, 23/10/2008 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Vragenlijst voor leerkrachten 2e graad BSO 
 
 
 
 
Beste collega’s, 
 
In het kader van mijn opleiding aan de KHLim in Hasselt, werk ik dit jaar een project uit 
binnen mijn eigen organisatie (naar collega’s toe). Vanuit de pedagogische vergadering 
kwam de suggestie om te werken rond de pestproblematiek in de tweede graad BSO.  
 
Vandaar ga ik dit schooljaar een project proberen uit te werken rond pesten in de tweede 
graad BSO. Bedoeling is dat ik voor jullie, als leerkrachten, een ‘anti-pest-actieplan’ uitwerk. 
Het uitgangspunt hierbij is dat er handvaten worden aangereikt hoe jullie als leerkrachten 
kunnen reageren bij pestsituaties in de klas of op de speelplaats. 
 
Daarom is het voor mij belangrijk dat jullie bijgevoegde vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk 
invullen. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem. Op deze manier krijg ik een 
duidelijk beeld van hoe de situatie nu is en wat jullie als leerkrachten ervaren rond 
pestsituaties. Bovendien is het ook belangrijk om te weten wat jullie reeds geprobeerd 
hebben in de aanpak van pesten en wat hiervan het resultaat is. 
 
De bijgevoegde vragenlijst kunnen .... invullen op smartschool. 
 
 
 
Alvast hartelijk dank, 
 
Kelly Jacobs 
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Vragenlijst leerkrachten 

 
1. Bent u een man of een vrouw? 

 Man 
 Vrouw 

 
2. Bent u klassenleraar? 

 Ja 
 Neen 

 
3. Hoe dikwijls wordt u als leerkracht geconfronteerd met pestgedrag? 

 Er wordt niet gepest. Ga onmiddellijk door naar vraag 7. 
 Eén of tweemaal per jaar.  
 Regelmatig.  
 Eenmaal per week.  
 Verschillende malen per week.  

 
Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4. Hoe hebt u pestsituaties waargenomen? 
U mag meer dan een hokje aankruisen. 

 Ik heb deze zelf gezien. 
 Collega’s hebben me deze verteld. 
 Een betrokken (pester of gepeste) leerling heeft me dit verteld. 
 Andere leerlingen hebben me dit verteld. 
 Ouders hebben me hiervan op de hoogte gebracht. 
 Leerlingenbegeleiding hebben me dit verteld. 
 De directie heeft me dit verteld. 
 Door informatie van de klassenleraar. 
 .... 

 
Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
5. Waar hebt u zelf pestsituaties waargenomen? 
U mag meer dan een hokje aankruisen. 

 Op de speelplaats. 
 In de klas tijdens de les. 
 In de klas tijdens pauzes. 
 In de gangen. 
 Op weg van en naar de school. 
 Tijdens het middagverblijf op school. 
 Ergens anders, namelijk... 

 
Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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6. Hoe wordt er gepest?  
U mag meer dan een hokje aankruisen. 

 Er wordt enkel geplaagd. 
 Er wordt geschopt en geslagen. 
 Leerlingen worden bedreigd. 
 Leerlingen worden uitgescholden of uitgelachen. 
 De spullen van leerlingen worden beschadigd of weggenomen. 
 De leerlingen worden uitgesloten uit de groep. 
 Cyberpesten: GSM, MSN, … 
 Op een andere manier, namelijk.... 

 
Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
7. Wat doet u of zou u doen wanneer u wordt geconfronteerd met pestgedrag? 
U mag meer dan een hokje aankruisen. 

 Ik weet niet goed wat ik moet doen. 
 Ik blijf op een afstand. 
 Ik scheid de partijen en laat het erbij. 
 Ik bespreek het pestgedrag met de leerlingen. 
 Ik meld het aan de directie. 
 Ik meld het aan de klassenleraar. 
 Iets anders, namelijk.... 

 
Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Beschrijf kort het resultaat van je acties per aanpak: ________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
8. Hoe vindt u dat er in het algemeen op pestgedrag gereageerd moet worden? 
U mag maar één hokje aankruisen. 

 Er moet zo weinig mogelijk aandacht aan worden besteed; iedereen moet volwassen 
worden met vallen en opstaan. 

 Wie gepest wordt, moet aangespoord worden om te reageren. 
 De school moet de pesters zoveel mogelijk proberen te betrappen en straffen. 
 De gepeste leerling moet vooral met de hulp van thuis naar een goede oplossing 

zoeken. 
 De gepeste leerling moet zelf naar oplossingen zoeken. 
 Er moet zoveel mogelijk tegen pestgedrag gedaan worden, met alle beschikbare 

middelen. 
 De school moet samen met de gepeste leerling zoeken naar oplossingen. 
 Er moeten structurele maatregelen komen (bv. Veranderingen van de manier van 

toezicht). 
 Op een andere manier, namelijk... 
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Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
9. Wie kan volgens u het best de pestsituaties aanpakken? 
U mag maar drie antwoorden aanduiden. 

 Leerlingenbegeleiding 
 Directie 
 Klassenleraar 
 Vertrouwensleerkracht 
 Betrokken leerkracht (die het pestgedrag heeft gezien) 
 CLB 
 Ouders 
 Andere..... 

 
Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
10. Van welke van de drie maatregelen verwacht u vooral oplossingen voor pestgedrag? 
U mag maar drie antwoorden aanduiden in A en maar drie antwoorden in B. 

A) Intern: 

 De directie moet de pesters aanpakken 
 De klassenleraar moet de pesters aanpakken 
 Leerlingenbegeleiding moet de pesters aanpakken 
 De directie moet samen met de gepeste zoeken naar oplossingen 
 De klassenleraar moet samen met de gepeste zoeken naar oplossingen 
 Leerlingenbegeleiding moet samen met de gepeste zoeken naar oplossingen 
 Alle leerkrachten dragen de verantwoordelijkheid om de pesters aan te pakken 
 Vertrouwensleerkrachten moeten samen met de leerlingen zoeken naar oplossingen 
 Er moeten structurele maatregelen komen, bijvoorbeeld een andere organisatie van 

het toezicht 
 

B) Extern: 
 Het CLB moet worden ingeschakeld 
 School en ouders van beide partijen moeten samenwerken 
 Andere personen of instanties moeten worden ingeschakeld 
 Ouders moeten geïnformeerd worden. 
 Andere... 

 
Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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11. Welke methodiek lijkt u het meest geschikt om pestsituaties aan te pakken? 
U mag maar drie antwoorden aanduiden. 

 Klasgesprek 
 Individueel gesprek met elke betrokkene afzonderlijk 
 Confrontatiegesprek met betrokken partijen 
 Preventiecampagne 
 Opstellen gedragscode voor de klas/school 
 Vorming leerkrachten: achtergrond pestgedrag + concrete tips 
 Spelactiviteiten 
 Assertiviteitstrainingen voor leerlingen 
 Sanctioneren van pesters 
 Andere....  

 
Eventuele verduidelijking:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dit is niet in de enquête aan bod gekomen, maar wil ik zeker nog kwijt:__________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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B i j l a g e  1 6 :  A a n k o n d i g i n g  d i r e c t i e m e d e d e l i n g e n  

 

Werkvergadering pesten 

 
Donderdag 22/01/2009 worden alle leerkrachten die lesgeven in de 2e graad BSO om 15u30 in H 203 

verwacht voor de eerste werkvergadering rond pesten. De werkvergadering zal een uurtje in beslag 

nemen. Ook andere leerkrachten zijn van harte welkom!  

Agenda:  

- terugblik enquêtes 

- enkele gegevens over pesten op een rijtje 

- eigen initiatieven in de klas 

- voorstel werkgroep 

 

Willen jullie materiaal (methodieken, concrete lessen, ...) dat jullie zelf reeds in klassen gebruiken om 

te werken rond dit thema, meebrengen naar de werkvergadering?  

Voor vragen kunnen jullie mij steeds aanspreken of een berichtje sturen via smartschool.  

 

Hartelijk dank en tot donderdag! 

 

Kelly Jacobs 
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B i j l a g e  1 7 :  P o w e r p o i n t p r e s e n t a t i e  1
s t e

 w e r k v e r g a d e r i n g  

Welkom!

Eerste werkvergadering leerkrachten 

tweede graad BSO

 
 

Agenda

 Inleiding

 Enkele gegevens over pesten op een rijtje...

 Onze situatie
 Eigen materiaal

 Verdere planning

 Voorstelling werkgroep

 Vragen? 

 

I. Inleiding

 Ontstaan project

 Vertrekken vanuit een bezorgdheid

 Eigen taak

 Toekomst 

 
 

II. Enkele gegevens over pesten op 
een rijtje...

 Enkele vooroordelen over pesten...
“Pesterijen zijn onvermijdelijk, ze horen nu eenmaal 

bij het leven!”

“Wie van zich afbijt wordt niet gepest!”

“Wie gepest wordt, lokt het zelf uit!”

“Alle kinderen met ros haar en een bril worden 

gepest!”

“Bij ons wordt niet gepest!”

“Pestkoppen zijn vooral diegenen die niet 

meekunnen!”

 

Enkele gegevens over pesten op 
een rijtje...

1. Wat is pesten?

2. Betrokkenen?

3. Gevolgen?

4. Enkele cijfers uit onderzoek

 
 

1. Wat is pesten?

“Het uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk 

geweld door één of meerdere personen tegenover één 

persoon. Dit gebeurt langdurig en herhaaldelijk, en 

zo dat de pesters de gepeste met opzet pijn willen 

doen. Het gaat altijd om een verstoord 

machtsevenwicht, waarbij de gepeste relatief 

machteloos is.”

(Uit Pesten in het jeugdwerk, p.11).

 

 Centraal in definitie:
Uitoefenen van geweld (lichamelijk of geestelijk)

Door één of meerder personen tegenover 1 gepeste

'Vaste structuur': herhaaldelijk, langdurig en 

systematisch

Doel: bewust kwetsen van gepeste

Slachtoffer: machteloos

Groep lijdt onder negatief klimaat

Bedenking: is er steeds sprake van één slachtoffer?

 
 

Verschil met plagen

 Plagen = spontaan

 Niet steeds dezelfde 

rollen (pester –
gepeste)

 Sporadisch 

 Pesten = systematisch

 Verstoord 

machtsevenwicht           

 Langdurig en 

systematisch
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2. Betrokkenen

 Pester(s)
Actief betrokken

Voortrekkersrol, centrale figuur
Kan rekenen op hulp van anderen (meelopers)

Vaak symptoomgedrag

 Passief getuigen
Komen niet tussen

Waarom? Zelf voordeel, niet mikpunt willen worden, 

onwetendheid hoe te stoppen, niet op de hoogte zijn

 Gepeste leerlingen
Passieve of combattieve slachtoffers

Geen middelen of vaardigheden om het pesten te doen 

stoppen

 
 

3. Gevolgen van pesterijen

 Slachtoffer: 

Sociale en emotionele problemen

Negatieve invloed op welzijn én zelfvertrouwen

Pesten zo snel mogelijk doen stoppen 

Kan leiden tot depressie en zelfmoord 

 Pester:

Vaak geen echte vrienden

Gevolgen tot in volwassenheid

Onvoldoende sociale vaardigheden

Pesten = soms maskeren gebrekkig 

zelfvertrouwen

 

4. Enkele feiten op een rijtje op basis 
van het onderzoek Stevens en Van 
Oost

 10-16 jarigen in Vlaanderen: 1 op 4 leerlingen 

betrokken bij pesten

 Secundair onderwijs: 12,3 % pest, 15,2 % 

slachtoffer

 Belangrijke groep wordt gepest of pest!

 Grootte van klas of school niet bepalend voor 

pesten

 Opmerkelijk: eerste graad B-stroom meer 

pestsituaties dan in A-stroom, in tweede graad 

vervalt dit verschil

 
 

4. Enkele feiten op een rijtje op basis 
van het onderzoek Stevens en Van 
Oost

 Soorten pesterijen:
Verbale pesterijen: +/- 50%
Fysiek geweld: 21% (meer door jongens gebruikt)

Bezittingen vernielen of doen verdwijnen: 9%

Uitsluiten of negeren: 16% (meer door meisjes 
gebruikt)
Steaming (vorm van afpersen)

Cyberpesten 

 

4. Enkele feiten op een rijtje op basis 
van het onderzoek Stevens en Van 
Oost

 Verschillen tussen de geslachten?
Meisjes meer bij indirect pesten betrokken

Jongens meer zelf pesten of meer slachtoffer zijn

Meisjes minder vrienden op school en denken minder 

aardig gevonden te worden

 Pesten komt in helft van de gevallen voor in eigen 

klas, andere helft tussen leerlingen uit 

verschillende klassen

 Waar? 
60% op speelplaats

10% in de klas

6,2% tijdens pauzes

 
 

4. Enkele feiten op een rijtje op basis 
van het onderzoek Stevens en Van 
Oost

 Houding tegenover pesten:
80% negatief

50% pesten niet of moeilijk uitstaan

1/3 doet niet mee aan pesterijen

Jongeren willen wel tussenkomen als 'slachtoffer' een 

vriend is, anders minder bereidheid

 Ingrijpen:
16,3% door leerkrachten; 39,3% door vrienden

 Erover praten met volwassenen:
Gepeste: 21,5% met leerkrachten, 46% met ouders 

Pesters: 20,4% met leerkracht; 10,4% met ouders

 

III. Onze situatie... volgens 
bevraging

 Frequentie pesten                                               

 Informatiekanaal:           

 Regelmatig tot 

meermaals per week 

(16 lkr)                                  

 Collega's, 

klassenleraar, directie, 

leerling(en), 

leerlingenbegeleiding 

 

III. Onze situatie...

 Vormen van pesten:                                              

 Omgaan met 

pestgedrag: 

 Uitsluiten, uitlachen of 

schelden, spullen 

beschadigen of 

wegnemen, 

cyberpesten

 Melden aan directie, 

klassenleraar, 

bespreken met 

leerlingen meest 

genomen acties

 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 171 

III. Onze situatie...

 Hoe ingrijpen?                                                  

 Meest geschikte persoon 

voor aanpak:                                                    

 Welke maatregel beste 

oplossing/meest succes?    

 Geschikte methodiek: 

 Niet steeds weten wat te 

doen, met zoveel mogelijk 

middelen 

 klassenleraar, 

leerlingenbegeleiding, 

directie, 

vertrouwensleerkracht

 klassenleraar en directie; 

alle leerkrachten samen

 sancties pesters, vorming 

leerkrachten, gedragscode 

pesten, individueel 

gesprek leerlingen

 
 

Enkele aanvullingen bij de 
bevraging...

 Pesten = probleem

 Grote bezorgdheid van jullie uit

 Brengen elkaar goed op de hoogte van 

pestsituaties

 We zien voornamelijk in les pestsituaties, volgens 

onderzoek is dit enkel 'topje van de ijsberg'

 Omgaan met pestgedrag: vele acties, geen 

algemene afspraken rond op schoolniveau, 

onzekerheid aanwezig bij leerkrachten

 Geschikte aanpak: als team, klassenleraar kan 

centrale rol vervullen

 

Enkele aanvullingen bij de 
bevraging...

 Methodiek: 
Gedragscode

Sancties

Vorming leerkrachten

Individueel gesprek met leerlingen

 Vragen?

 
 

IV. Eigen materiaal

 Gebruikt materiaal voorstellen
Positieve ervaringen

Eventuele knelpunten

Gevolgen voor de klas van het gebruikte materiaal

 

V. Verdere planning

 Gegevens geven aanzet om verder te werken

 Niet alleen, gedragen door team

 Opstarten werkgroep:
training voor leerkrachten

materiaal om in lessen te gebruiken

sensibilisatie van leerlingen

uitwerken gedragscode

 Implementatie:
Tweede werkvergadering: voorstellen materiaal en 

gedragscode + vorming/training leerkrachten 

Testen materiaal in klas

 Evaluatie

 
 

VI. Opstarten werkgroep

 Gezocht: “Enthousiaste collega's die vanuit de 

bezorgdheid over pesten mee nadenken en materiaal 

uitwerken om rond pesten aan de slag te gaan in de klas”

 Taak:

Uitwerken materiaal + gedragscode + training

'Dragers' van het project

Aanspreekpunt

 Planning: frequente samenkomsten in februari/maart 

(data in overleg te bepalen), dan starten implementatie

 Begeleiding, uitwerking en coördinatie door mijzelf

 Antwoord: voor vrijdag 30 januari mondeling of via 

smartschool

 

VII. Vragen?

 Vragen rond:
Theoretisch kader

Gegevens bevraging

Eigen materiaal

Werkgroep

Verdere planning

...

 

Bedankt!

Bedankt voor jullie aandacht.

Alle documenten kan je terugvinden op Smartschool:

intradesk -> communicatie -> pesten
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B i j l a g e  1 8 : A a n k o n d i g i n g  l a a t s t e  b i j e e n k o m s t  w e r k g r o e p  p e s t e n  

 

Beste collega's, 

 

nu dinsdag 17/3 zitten we om 11u55 een laatste keer samen (in H 203!) met onze werkgroep. Ter 

voorbereiding van deze vergadering: 

 

- wil elk mini-team zijn gemaakt materiaal in het juiste mapje plaatsen (enkel daar)?  

- willen de anderen het werk van de collega's nalezen en eventueel reeds wat feedback noteren bij de 

geposte documenten?  

 

Op onze agenda staat: 

- het bekijken van het gemaakte materiaal en de gedragscode 

- verdere planning project 

- aanzet tot evaluatie 

  

Tot dinsdag allemaal en een prettig weekend, 

  

Kelly 
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B i j l a g e  1 9 :  R e s u l t a t e n  b e v r a g i n g  e n q u ê t e  l e e r k r a c h t e n  2
e
 g r a a d  

B S O  

VRAGEN   

1. Bent u een man of een vrouw?   

Man 4  

Vrouw 16  

   

2. Bent u klassenleraar?   

Ja 11  

Neen 9  

   

3. Hoe dikwijls wordt u als leerkracht geconfronteerd met pestgedrag?   

Er wordt niet gepest. Ga onmiddellijk door naar vraag 7. 1  

Eén of tweemaal per jaar.  3  

Regelmatig.  13  

Eenmaal per week.  1  

Verschillende malen per week. 2  

   

Verduidelijking:    

- confrontatie bestaat er meestal uit het op de hoogte gebracht worden door collega's van 

het pestgedrag in de klas en contacten met ouders   

- woordelijk plagen dat zich uiteindelijk uit in pestgedrag   

- in de klas worden 2 lln bijna dagelijksgepest   

- vermits ik in 5 verschillende BSO 2e graad klassen kom, vermits ik extra alert ben   

- pesten lijkt weer 'in'   

- veel uren in BSO klassen, momenteel veel gepest   

- in klas, gans jaar leerling gepest, dit jaar vanaf midden oktober één leerling   

 

 

 

  

4. Hoe hebt u pestsituaties waargenomen?   

U mag meer dan een hokje aankruisen. JA NEEN 
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Ik heb deze zelf gezien. 9 10 

Collega‟s hebben me deze verteld. 19 0 

Een betrokken (pester of gepeste) leerling heeft me dit verteld. 11 9 

Andere leerlingen hebben me dit verteld. 14 6 

Ouders hebben me hiervan op de hoogte gebracht. 7 13 

Leerlingenbegeleiding hebben me dit verteld. 12 8 

De directie heeft me dit verteld. 14 6 

Door informatie van de klassenleraar. 15 5 

....   

Verduidelijking:    

- dit schooljaar zelf og geen pestsituaties waargenomen. Gezien de lln weten dat ik 

pesters onmiddellijk en kordaat aanpak, weten ze het waarschijnlijk goed te camoufleren 

in mijn lessen 
  

- tijdens klassenraad zijn alle lkr op hoogte gebrachten   

- opm van lln naar andere lln toe tijdens uitvoeren van oefeningen tijdens les LO   

- ik ben zelf klassenleraar in de klas waar gepest wordt   

   

5. Waar hebt u zelf pestsituaties waargenomen?   

U mag meer dan een hokje aankruisen. JA NEEN 

Op de speelplaats. 5 15 

In de klas tijdens de les. 11 8 

In de klas tijdens pauzes. 4 16 

In de gangen. 3 17 

Op weg van en naar de school. 2 18 

Tijdens het middagverblijf op school. 0 20 

Ergens anders, namelijk... 0 19 

   

Eventuele verduidelijking:   

- klas wordt tijdens mijn lessen zeer goed in de hand gehouden om zoveel mogelijk 

pestgedrag te voorkomen, dit vraagt veel energie van leerkracht   

- geen waarneming, wel melding   

 

 

 

  

6. Hoe wordt er gepest?    

U mag meer dan een hokje aankruisen. JA NEEN 

Er wordt enkel geplaagd. 6 13 

Er wordt geschopt en geslagen. 2 17 

Leerlingen worden bedreigd. 9 11 
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Leerlingen worden uitgescholden of uitgelachen. 17 3 

De spullen van leerlingen worden beschadigd of weggenomen. 14 6 

De leerlingen worden uitgesloten uit de groep. 16 4 

Cyberpesten: GSM, MSN, … 13 7 

Op een andere manier, namelijk.... 3 14 

   

Verduidelijking:    

- pestgedrag kom ik aan de weet doordat er tussen collega's regelmatig over gesproken 

wordt. Andere belangrijke informatiebron is het LLVS van smartschool.   

- verschillende manieren zijn weergegeven in vragenlijst   

- lln worden onder druk gezet, vb: elke dag geld geven om niet gepest te worden of om 

met rust gelaten te worden   

- ll wordt gevraagd om een tekening te maken. Deze tekening wordt aangevuld met 

schunnigheden die van tekenaar lijkjen te komen. Zelf een spelletje opzetten om lln in 

een slecht daglicht te plaatsen.  
  

   

7. Wat doet u of zou u doen wanneer u wordt geconfronteerd met pestgedrag?   

U mag meer dan een hokje aankruisen. JA NEEN 

Ik weet niet goed wat ik moet doen. 9 11 

Ik blijf op een afstand. 4 16 

Ik scheid de partijen en laat het erbij. 4 16 

Ik bespreek het pestgedrag met de leerlingen. 19 1 

Ik meld het aan de directie. 15 5 

Ik meld het aan de klassenleraar. 18 2 

Iets anders, namelijk.... 5 15 

   

Verduidelijking:    

- ik probeer met beide partijen te spreken en zo snel mogelijk een oplossing te zoeken   

- ik tracht een oplossing te zoeken voor het gedrag samen met de leerlingen   

- praten met beide partijen   

- laat de gepeste zijn verhaal doen. Ik beloof hem/haar de situatie discreet te behandelen. 

Afhankelijk van de situatie van de lln bedenk ik hoe ik het pestgedrag het best aanpak   

- trachten uit te zoeken wie erbij betrokken zijn en wie de leiding heeft. In BSO-klassen 

is dit niet altijd even duidelijk: sommige roepers lijken te leiden, maar blijken vaak 

gestuurd door een stille leider (meestal ook intelligenter) 
  

- ik geef de pesters soms zelf straf   

- ik meld het aan leerlingenbegeleiding   

- ouders inlichten   

- ik neem aan dat zowat alle mogelijkheden in vorige vragen aan bod kwamen. Mijn 

aanpak: gesprek met zowel de pesters als de slachtoffers. Ik nodig deze laatsten 

uitdrukkelijk uit mij op de hoogte te houden zodat ik snel kan ingrijpen. 
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- ik bespreek de situatie met elk van de betrokken leerlingen en geef dit steeds door aan 

de klassenleraar.   

- bij erge problemen wordt er een klassenraad geregeld om het probleem te bespreken.   

- met beide partijen apart praten, vooral goed luisteren, proberen te achterhalen waarom 

er gepest wordt en proberen te komen tot een oplossing   

- ik ben tot op heden nog niet geconfronteerd met pestgedrag   

- weet geen echte remedie   

- melden aan llnbegeleiding met vraag om gepeste lln mee op te vangen   

   

Bechrijf kort het resultaat van je aanpak:   

- het is zeer moeilijk om met lln te babbelen als het gaat over pesten. Een zwakke lln lsuit 

zich bijna automatisch aan bij de pester.   

- soms is het niet genoeg door er enkel over te praten, omdat de lln in kwestie niet altijd 

voor rede vatbaar zijn   

- meestal werkt het wel   

- * llnbegeleidster is 2x klasgesprek komen doen: resultaat tijdelijk beter, * klasgesprek: 

tijdelijk beter, * in de klas iedereen aangesproken over het pestgedrag en gedreigd met 

serieuze straffen: tijdelijk beter 
  

- bespreken met betrokken lln, melden aan collega's en directie   

- niet altijd het gewenste resultaat, vaak wordt pestsituatie verplaatst, waarna de llnbgdn 

op hoogte gebracht wordt   

- weinig of niets, in 1 situatie is het pesten gestopt   

- pestgedrag verminderd, maar verplaatst zich soms naar andere lln   

- gesprek met lln: kan dikwijls al veel opslossen tijdens de lessen, maar buiten de lessen, 

blijft het pestgedrag dikwijls verder gaan. De directie en eventuele llnbgdn kunnen anders 

ook al veel helpen. 
  

- pesten verbetert, pestactieplan opstellen   

- ik kan stellen dat ik over het algemeen goede resultaten boek inzake het pestgedrag: 

snel en doeltreffend. De lln komen ook spontaan over het resultaat vertellen.   

- afhankelijk van de lln en de situatie heeft een gesprek effect. Als een gesprek op dat 

ogenblik niet mogelijk is (vb lln zijn niet kalmgenoeg), spreek ik hen er later even over 

aan of geef het door aan zorgleerkrachten of llnbgdn 
  

- niet altijd is het resultaat positief   

- is afhankelijk van de ernst van de pestsituatie   

- meldingsfiche maken voor klassenleraar   

- ik zou er een opmerking over maken in de klas en het melden aan de cel 

leerlingenbegeleiding, directie, en eerst en vooral aan de klassenleraar   

- reageren naar de leerlingen toe op onaangepaste opmerkingen en bespreken waarom dit 

niet kan   

- geen oplossing   

- gezamenlijke aanpak van titularis, llnbgdn en directie lijkt momenteel, zij het misschien 

tijdelijk effect te hebben.    
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8. Hoe vindt u dat er in het algemeen op pestgedrag gereageerd moet worden?   

U mag maar één hokje aankruisen.   

Er moet zo weinig mogelijk aandacht aan worden besteed; iedereen moet volwassen 

worden met vallen en opstaan. 
0  

Wie gepest wordt, moet aangespoord worden om te reageren. 1  

De school moet de pesters zoveel mogelijk proberen te betrappen en straffen. 2  

De gepeste leerling moet vooral met de hulp van thuis naar een goede oplossing zoeken. 0  

De gepeste leerling moet zelf naar oplossingen zoeken. 0  

Er moet zoveel mogelijk tegen pestgedrag gedaan worden, met alle beschikbare 

middelen. 
13  

De school moet samen met de gepeste leerling zoeken naar oplossingen. 4  

Er moeten structurele maatregelen komen (bv. Veranderingen van de manier van 

toezicht). 
0  

Op een andere manier, namelijk... 0  

   

Verduidelijking:    

- ik merk dat er in onze school uitgebreid werk en kom-af gemaakt wordt met pesters. En 

gelukkig werkt dit vrij snel over het algemeen, op enkele uitzonderingen na.   

- pestgedrag is moeilijk te bespreken, want ieder geval is anders en moet anders 

aangepakt worden.   

- pestgedrag zo vlug mogelijk aanpakken, zodat de gepeste leerling er niet te veel 

negatieve gevolgen van overhoudt.   

lln zeiden tot op heden niets over pestgedrag   

- school mag geen pestgedrag dulden en moet optreden. Het slachtoffer kan begeleid 

worden hoe hij of zij kan reageren op eventueel pestgedrag   

- verschillende partijnen dienen mee naar een oplossing te zoeken. Pesters moeten wel 

aangepakt worden en mogen er niet zomaar vanaf komen.    

   

9. Wie kan volgens u het best de pestsituaties aanpakken?   

U mag maar drie antwoorden aanduiden. JA NEEN 

Leerlingenbegeleiding 14 6 

Directie 12 8 

Klassenleraar 18 2 

Vertrouwensleerkracht 11 9 

Betrokken leerkracht (die het pestgedrag heeft gezien) 14 6 

CLB 5 15 

Ouders 5 15 

Andere..... 3 17 
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Verduidelijking:    

- ik denk dat de groep die niet gepest wordt, maar ook niet pest een heel belangrijke rol 

speelt. Als leerkracht moet je proberen om die groep aan de kant van de gepeste te 

krijgen, zodat de gepeste er niet alleen voor staat. 
  

- iedereen moet reageren op pestgedrag. Als ik dan toch moet kiezen: klassenleraar en 

leerlingenbegeleiding.   

- volgens mij zijn de betrokken leerkracht en de klassenleraar de eersten om het probleem 

aan te kaarten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de lln-begeleiding of directie niet 

verwittigd moet worden. Bij eventueel ernstig pestgedrag grijpt deze best wel in. 
  

- begrij pniet zo goed waarom hier slechts 3 keuzemogelijkheden zijn, immers des te 

meer volwassenen bij deze problematiek worden betrokken, des te beter, toch?   

- zeer afhankelijk van de situatie. Ik vind het belangrijk dat lln zich kunnen wenden tot 

een leerkracht, directie, zorgleekrracht, ... waar ze zich goed en veilig bij voelen.   

- ieder geval is anders en moet anders aangepakt worden   

- pestgedrag moet direct aangepakt worden, dus als leerkrachten pestgedrag op merken is 

het best dat ze meteen reageren. Klassenleraren, ouders en vertrouwenspersonen zijn de 

personen die lln het best kennen en er ook beter op kunnen reageren. 
  

- wie de kans ziet om in te grijpen moet dit naar eigen mogelijkheden doen.   

- samen naar oplossingen zoeken   

- personen die op geen enkele manier betrokken zijn, kunnen zich misschien moeilijk een 

correct beeld vormen. Een objectieve kijk is natuurlijk ook altijd meegenomen, maar 

enkel als advies 
  

 

 

 

 

  

10. Van welke van de drie maatregelen verwacht u vooral oplossingen voor 

pestgedrag?   

U mag maar drie antwoorden aanduiden in A en maar drie antwoorden in B. JA NEEN 

Intern:   

De directie moet de pesters aanpakken 16 4 

De klassenleraar moet de pesters aanpakken 16 4 

Leerlingenbegeleiding moet de pesters aanpakken 12 8 

De directie moet samen met de gepeste zoeken naar oplossingen 12 8 

De klassenleraar moet samen met de gepeste zoeken naar oplossingen 15 5 

Leerlingenbegeleiding moet samen met de gepeste zoeken naar oplossingen 13 7 

Alle leerkrachten dragen de verantwoordelijkheid om de pesters aan te pakken 16 4 

Vertrouwensleerkrachten moeten samen met de leerlingen zoeken naar oplossingen 11 9 

Er moeten structurele maatregelen komen, bijvoorbeeld een andere organisatie van het 

toezicht 
1 19 

   

Extern:   

Het CLB moet worden ingeschakeld 6 14 
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School en ouders van beide partijen moeten samenwerken 18 2 

Andere personen of instanties moeten worden ingeschakeld 1 19 

Ouders moeten geïnformeerd worden. 19 1 

Andere... 3 17 

   

Verduidelijking:    

- samenwerking tussen school en ouders / CLB/ andere leerlingen in dek las   

- vertrouwensleerkracht, klassenleraar en leerlingbegeleiding   

- gesprek met lln en ouders, straf voor pesters   

- externe maatregelen (zoals ouders van beide partijen actief betrekken) kunnen volgens 

mij het pestgedrag nog aanwakkeren. Veel hangt af van de specifieke situatie. Bij 

cyberpesten kunnen ouders in samenspraak met de school bijvoorbeeld het gebruik van 

de pc beperken. 

  

- in de eerste plaats van allen lk die lesgeven in de betrokken klas, dit omwille van hun 

grote betrokkenheid (hopelijk) en het beter 'kennen' van de lln. In de tweede plaats van de 

directie omwille van hun functie-uitstraling: ze kunnen verregaande maatregelen treffen 

waartoe leerkrachten geen bevoegdheden hebben. Ook de rol van ene 

vertrouwensleerkracht is belangrijk: ze staan immers vaak nog dichter bij de betrokken 

lln, die gemakkelijker en onbevangener een veelheid aan informatie kan verschaffen. 

  

- gesprekken, time-out   

- pas wanneer het probleem uit de hand loopt inschakeling van CLB   

- gesprek met ouders van betrokken partijen   

- sancties, maar de pester moet vooral zijn fout inzien en spijt hebben van datgene wat hij 

gedaan heeft   

- de directie   

- klassenleraar, vertrouwensleerkracht   

- leerlingenbegeleiding en klassenleraar kunnen een houvast bieden voor de gepeste en 

kunnen ook de pester duidelijk maken wat zijn verantwoordelijkheid is in het 

klasgebeuren. (No Blame) De directie kan optreden als het pestgedrag echt over de grens 

gaat en eventueel sanctioneren. 

  

- ik denk niet dat er nog andere partijen bij betrokken moeten worden, als de school en de 

ouders op de hoogte zijn, is het al genoeg. Vaak vinden gepeste lln het ook niet leuk als 

er veel mensen op de hoogte zijn.  
  

   

11. Welke methodiek lijkt u het meest geschikt om pestsituaties aan te pakken?   

U mag maar drie antwoorden aanduiden. JA NEEN 

Klasgesprek 9 11 

Individueel gesprek met elke betrokkene afzonderlijk 16 4 

Confrontatiegesprek met betrokken partijen 8 12 

Preventiecampagne 7 13 

Opstellen gedragscode voor de klas/school 13 7 

Vorming leerkrachten: achtergrond pestgedrag + concrete tips 11 9 
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Spelactiviteiten 2 18 

Assertiviteitstrainingen voor leerlingen 8 12 

Sanctioneren van pesters 11 9 

Andere....    

- andere lln proberen te beïnvloeden om partij te kiezen voor de gepeste. De gepeste lln 

sterker maken. Als de pesters blijven doorgaan, dreigen met zeer zware straffen 

aangezien ze zelf niet beseffen wat ze anderen aandoen. 
  

- pestactieplan (dit heb ik zelf al opgesteld)   

- ook hier weer jammer dat er slechts 3 keuzemogelijkheden waren. Ik ben ervan 

overtuigd dat de aanpak sterk afhankelijk is van de situatie zelf.   

- geen andere voorstellen   

- No Blame: pesten wordt gezien als een groepsprobleem. Feiten zijn niet het 

belangrijkst, wel de gevoelens van het slachtoffer. Alleen als het slachtoffer akkoord gaat 

met een straffeloze aanpak, is het zinvol. HERGO staat voor hetstelgericht groepsoverleg. 

Dader(s), slachtoffer(s) en hun steunfiguren (ouders, vrienden) gaan met een neutrale 

hergo-deskundige op zoek naar manieren om de schade te herstellen. Voorwaarde is dat 

de dader erkent dat hij in de fout is gegaan (hergo is voor ernstigere incidenten) 

  

- moeilijk om een sanctie voorop te stellen. Het hangt af van de graad van het pestgedrag 

en het soort pester.   

- pesters mogen naar mijn mening serieus worden aangepakt en van school gestuurd 

worden door de directie   

- al genoeg voorstellen   

- gesprek met eventueel sanctionering in geval van zeer ernstig pestgedrag. Ik ben 

gewonnen voor de No Blame-methode.   

Verduidelijking:    

- ja, meestal gebeurt dit in een klassenraad. Verder ben ik van oordeel dat directie deze 

klassenraad bijeenroept als het pesten de spuigaten uitloopt, dwz als er meerdere klachten 

gesignaleerd zijn. 
  

- het zijn problemen waar moeilijk een lijn in te trekken is. Hoe reageren maakt het 

moment uit.   

- bij een eerste confrontatie de beide partijen apart nemen en er een gesprek mee voeren, 

anders zouden de gemoederen nogal hoog oplopen. Op deze manier kan je er soms 

achterkomen waarom de pester pest. 
  

   

Dit is niet in de enquête aan bod gekomen, maar wil ik zeker nog kwijt:   

- Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je als leerkracht niet duidelijk partij gaat trekken 

voor de gepeste. Als de pesters dit weten, wordt het allemaal nog erger omdat ze de 

gepeste heel zwak vinden (het vriendje van de leerkracht). Daarom is het, denk ik, beter 

om alles achter de schermen te doen, en om vooral de positie van de gepeste te 

versterken. Als dit echter allemaal niet werkt, zou ik de pesters uiteindelijk wel fel onder 

druk zetten en met zeer zware straffen dreigen. Maar ik zou dan wel duidelijk laten 

blijken dat iemand het pestgedrag gezien heeft en dat niet de gepeste zelf is komen 

klikken. 

  

- Bravo voor deze naar mijns inziens wel erg volledig enquête! Een mooie geste dat er 

hard gewerkt wordt rond deze problematiek... geen overbodige luxe. En voor het 

overige... voor alle betrokken 'opvoeders': vinger aan de pols houden!' Ik denk dat er in 

onze school ernstige inspanningen gedaan worden rond deze problematiek, en dat kan 
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alleen maar het welbevinden, de levenskwaliteit van eenieder en de klassfeer ten goede 

komen. 

- pestgedrag oplossen is zeker niet gemakkelijk en alert op een pestsituatie reageren is 

niet voor iedereen weggelegd. Assertiviteitstraining lijkt me op het eerste zicht nogal 

drastisch. Diegene die een echt probleem heeft is volgens mij de pester zelf en die moet 

serieus in behandeling genomen worden. De school zou geen pesters mogen dulden, 

enkel de directie kan hieraan verhelpen.  

  

- alles is afhankelijk van de situatie en de ernst van het pestgedrag.    

- Ik denk dat voor elke pestsituatie, afhankelijk van de pester en gepeste een andere 

aanpak noodzakelijk is.    
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B i j l a g e  2 0 :  B e r i c h t  n a  a f l o o p  e e r s t e  w e r k v e r g a d e r i n g  

l e e r k r a c h t e n  2
e
 g r a a d  B S O  

 

Beste collega's, 

  

Gisteren heeft de eerste werkvergadering rond pesten plaatsgevonden. De gebruikte powerpoint 

zal op smartschool terug te vinden zijn onder intradesk -> communicatie -> verslagen -> pesten. 

Hier kunnen jullie alles nalezen wat gisteren besproken is. 

 

Het materiaal dat gisteren door collega's is voorgesteld (dat de werkgroep kan gebruiken), mag in 

mijn bakje gelegd worden, ik bezorg het u zo snel mogelijk terug. Vermeld zeker ergens jullie 

naam. Alvast hartelijk dank! 

 

Collega's die er gisteren niet konden bij zijn, maar zelf nog over materiaal beschikken om aan de 

slag te gaan rond pesten in de klas, kunnen mij dit ook nog bezorgen. De werkgroep kan hier dan 

een bundeling van maken. 

 

Gisteren heb ik ook de oproep naar leden voor een werkgroep gelanceerd. Leerkrachten die zin 

hebben om hierbij aan te sluiten, kunnen me dit melden voor 30 januari (mondeling of via ss).  

 

De taak van de werkgroep bestaat erin: 

- uitwerking materiaal voor in de klas en sensibiliseren van leerlingen (verder gaand op materiaal 

van collega's). Zelf heb ik hiervoor ook materiaal voor in mijn bezit. 

- uitwerking gedragscode: opstellen van afspraken rond pesten op schoolniveau. Dit doen we aan 

de hand van een leidraad (met veel richtvragen per doelgroep: leerlingen, leerkrachten, ouders, 

...), zodanig dat we niet van nul moeten beginnen. 

 

De werkgroep zal door mijzelf begeleid worden en momenteel plan ik een aantal samenkomsten 

in februari/maart. Zelf ga ik van 3 bijeenkomsten uit, maar dit kunnen er meer of minder zijn 

wanneer de werkgroep hier nood aan heeft. 

 

De terugkoppeling van het materiaal en de gedragscode naar alle betrokkenen zal daarna 

plaatsvinden. 

  

Mochten jullie nog vragen hebben, spreek me gerust aan. 

  

Groetjes 

  

Kelly Jacobs 

 

 

   

 

   
 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 183 

B i j l a g e  2 1 :  B e r i c h t  e n  a g e n d a  e e r s t e  b i j e e n k o m s t  w e r k g r o e p  

p e s t e n  

 

Beste collega's, 

  

zoals jullie zien, zijn er een heel aantal mensen bereid om mee te denken rond de aanpak van 

pesten in onze school. Hartelijk dank hiervoor, dat jullie mee in de werkgroep willen stappen, 

want  "vele handen...". 

 

Onze eerste bijeenkomst plan ik dinsdag 10 februari om 12u in H 201. Indien je niet aanwezig 

kan zijn, gelieve een seintje te geven! 

 

Wat staat er op de agenda: 

-  uitleg werking 

-  praktische afspraken: verslag, regelmaat en data samenkomsten 

-  opzet uitwerking materiaal 

-  uit te werken materiaal en verdelen taken: 

 gedragscode (zie leidraad in jullie schuifje) 

 materiaal voor sensibilisatie leerlingen 

 materiaal voor klaswerking rond thema pesten (preventief en curatief) 

 training leerkrachten: No Blame methodiek en incidentgesprekken 

-  voorbereiding terugkoppeling naar ouders 

-  varia 

 

Zoals jullie merken is dit heel wat. Ik hou er dus rekening mee dat we met deze agenda niet 

helemaal rond geraken, dan plannen we tijdens de bijeenkomst zelf een nieuw vergadermoment. 

 

Het is zeker niet de bedoeling dat we tijdens deze eerste vergadering alles gaan 

bespreken/uitwerken/... . Wel gaan we een aantal kernpunten aanhalen (gedragscode) en taken 

verdelen: wie is bereid om enkele zaken verder uit te werken in overleg met de werkgroep? De 

werkgroep zal daarna een klankbord zijn voor ons. 

 

Mag ik jullie dan ook vragen om de 'leidraad opstellen gedragscode' (leg ik deze week in jullie 

schuifje) al eens door te nemen voor deze eerste bijeenkomst? Hou bij het doornemen van deze 

leidraad rekening met de volgende vragen: 

- Hoe kunnen we pesten aanpakken binnen onze school? 

- Wie zie ik een centrale rol innemen bij de aanpak? + Hoe? 

- Wat is de rol van het overig personeel? 

- In welke aanpak geloof ik? 

 

Dit zal de bijeenkomst zelf vlotter doen verlopen. Op basis van jullie eerste ideeën, kunnen we de 

grote lijnen uitzetten naar aanpak toe, waarna dit verder kan uitgewerkt worden in kleine groep. 

 

Naar methodieken toe, breng ik zelf al een aantal zaken mee. Mochten jullie zelf nog zaken 

hebben, gelieve dit mee te brengen. 

  

Groetjes 

  

Kelly 

 
 

 

Agenda eerste bijeenkomst werkgroep pesten: 
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5. uitleg werking  

6. praktische afspraken: verslag, regelmaat en data samenkomsten 

7. opzet uitwerking materiaal 

8. uit te werken materiaal en verdelen taken: 

i. gedragscode 

ii. materiaal voor sensibilisatie leerlingen 

iii. materiaal voor klaswerking rond thema pesten 

iv. training leerkrachten: No Blame methodiek en incidentgesprekken 

9. voorbereiding terugkoppeling naar ouders 

10. varia 
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B i j l a g e  2 2 :  V e r s l a g  e e r s t e  v e r g a d e r i n g  w e r k g r o e p  p e s t e n  

Verslag vergadering: Werkgroep pesten     dinsdag 10-2-09 

 

Aanwezig: Gerd Van Houdt, Kelly Jacobs, Marleen Holvoet, Karolien Biesemans, Sigrid Volders, 

Nick Moubax, Joost Briers, Veerle Dries, Mia Pauwels, Marjan Heylen 

 

Verontschuldigd: An Vervrangen, Ingrid, Lief Vandecruys 

 

1. Doel van de werkgroep pesten 

Visie rond pesten in de tweede graad BSO uitzetten binnen onze school. 

 

2. Hoe? 

Het concreet uitwerken ervan zal in kleinere groepen gebeuren. 

Dit wordt voorlopig samengebracht op een tweede vergadering na de krokusvakantie waarna alles 

verder wordt uitgewerkt. 

Er volgt voor de paasvakantie een laatste vergadering met de werkgroep. Dan wordt er ook gekeken 

hoe dit alles wordt gecommuniceerd naar al de collega‟s (+ eventueel training) en hoe dit zal worden 

geïmplementeerd in de school (start na paasvakantie). 

 

3. Taakverdeling 

  

Gedragscode 

(visie) 

Materiaal sensibilisatie 

leerlingen 

Materiaal werken in de klas 

Marleen 

Marjan 

Nick 

Veerle 

Kelly 

Gerd 

Joost 

Preventief               Curatief 

Sigrid                      Mia 

Karolien                  Kelly 

 

De volgende personen kunnen nog aansluiten bij een groepje: An, Ingrid en Lief. 

 

4. Beschikbaar materiaal 

Kelly heeft al een heel deel materiaal rond methodieken verzameld. Dit zal ter beschikking liggen in 

haar kastje. Er kan gerust iets uitgenomen worden, dan graag een briefje met naam en wat er juist is 

meegenomen. 

 

5. Gedragscode: eerste bespreking 

- Hoe pesten aanpakken op onze school? 

klassenleerkracht, vertrouwensleerkracht, leerlingenbegeleiding, alle vakleerkrachten 

afhankelijk van de gradatie van het pesten worden deze personen betrokken 

belangrijk van alle informatie door te geven aan alle leerkrachten van die klas 

- Hoe de pester aanpakken? 

nu krijgt deze een verwittiging en later een sanctie 

afhankelijk van het pestgedrag verschilt de aanpak 

 

 

6. Volgende vergadering 

Dinsdag 3-3-09 ‟11u55 in H 201 
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B i j l a g e  2 2 :  M a p  i n  s m a r t s c h o o l  

Beste collega's,  

  

ik heb een map voorzien in ss waar jullie je documenten onderling kunnen uitwisselen én feedback op 

geven. Zeker naar aanloop van de laatste werkvergadering kan dit handig zijn! Hoe gaat dit in zijn 

werk? 

 

Als je ingelogd bent op ss, dan zie je helemaal links (bij je vakkenmapjes) een mapje staan werkgroep 

pesten. Ik heb jullie hier allemaal toegevoegd als medebeheerders met alle opties, normaal gezien 

moeten jullie er allemaal in kunnen. 

 

Je klikt op het mapje en dan zie je links allemaal opties verschijnen. Hier klik je op samenwerken. Dan 

volgt er een blad waar je de verschillende 'mini-teams' kan zien. Per mini-team kan je hier bestanden 

in plaatsen en aan elkaar feedback geven op documenten die er in staan. 

 

Je klikt gewoon op het mini-team (bv gedragscode) en dan verschijnen de documenten die er in staan 

(momenteel nog niets). Een bestand toevoegen kan gewoon door bestanden te selecteren aan te duiden 

en dan het juiste bestand te uploaden. Per bestand kan je dan ook feedback invoeren, op deze manier 

kunnen we aan elkaar tips doorgeven. De bestanden zelf kan je ook gewoon downloaden. In het 

bestand zelf wijzigingen aanbrengen lukt zo niet, daarvoor is de feedback knop. 

 

Hopelijk is dit alles een beetje duidelijk, anders geef je maar een seintje. Op de volgende 

werkvergadering kom ik hier zeker op terug! 

 

Groetjes en veel werkplezier, 

  

Kelly 
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B i j l a g e  2 4 :  V e r s l a g  v e r g a d e r i n g  e e r s t e  b i j e e n k o m s t  m i n i - t e a m  

g e d r a g s c o d e  

Verslag vergadering: Werkgroep pesten , visie   maandag 16-2-09 

 

Aanwezig: Kelly Jacobs, Marleen Holvoet, Nick Moubax, Veerle Dries, Marjan Heylen 

 

 

Onderwerp vergadering: Visie opstellen 
 

We gaan werken met een stappenplan. 

 

Wat moet er gebeuren wanneer er pestgedrag optreedt, welke zijn de te volgen stappen. 

 

Situatie: pestgedrag wordt opgemerkt door een leerkracht, opvoedend personeel, directie 

In dit geval moet er direct een „incidentgesprek‟ zijn. 

Bedoeling: het pestgedrag onmiddellijk doen stoppen. 

Dit pestgedrag wordt steeds gemeld aan de klassenleraar (zowel van de gepeste als de pester). 

 

Situatie: een leerling meldt pestgedrag aan een leerkracht, opvoedend personeel, directie 

In dit geval wordt het pestgedrag aan de klassenleraar gemeld. 

Er wordt ook onmiddellijk aan de leerling die het pestgedrag meldt, verteld dat de volgende stap is dat 

de klassenleraar op de hoogte wordt gebracht van het pesten. 

 

Situatie: ouders melden pestgedrag 

In dit geval worden zowel klassenleraar als directie op de hoogte gebracht. 

 

Situatie: zeer ernstig pestgedrag wordt opgemerkt 

Het gedrag moet onmiddellijk stoppen. 

Melden aan de klassenleraar. 

Pester wordt naar de pedagogisch directeur gestuurd. 

 

Aanpak van pestgedrag: 
 

Stap 1 

De klassenleraar spreekt de gepeste en pester apart aan. 

“Wat is er gebeurt?” 

 

In het beste geval stopt het pesten. 

 

Stap 2 

Het pesten houdt niet op na een eerste gesprek. 

De klassenleraar licht de pedagogisch directeur in. 

Samen zoeken ze een geschikte methodiek om het pestgedrag aan te pakken. 

 

Methodieken kunnen zijn: - no-blame 

    - sancties 

    - ouders inlichten (enkel in ernstige gevallen) 

    - … 

 

In dit stadium worden ook de andere vakleerkrachten ingelicht om onmiddellijk in te kunnen grijpen 

bij het opmerken van pestgedrag. 
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Stap 3 

De gekozen methodiek wordt toegepast. 

Dit kan zowel door de klassenleraar gebeuren als door een andere vakleerkracht die zich daartoe 

geroepen voelt. 

 

Positief effect: 

Het pestgedrag stopt hier. 

Dit wordt gemeld aan de directie (en vakleerkrachten?). 

De klassenleraar blijft alert voor eventueel pestgedrag. 

 

Pesten stopt niet: 

De leerlingenbegeleiding wordt ingeschakeld. 

De klassenleraar wordt steeds op de hoogte gehouden van de genomen stappen van de 

leerlingenbegeleiding. 
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B i j l a g e  2 5 :  V e r s l a g  m i n i - t e a m  m e t h o d i e k e n  c u r a t i e f  

 

Aanwezig: Maria Pauwels, Kelly Jacobs 

 

Overzicht mogelijks te gebruiken materiaal 

 

Antipestcontract – STOP 5 Kelly 

Pestverhaal met inleefverhalen Maria 

Ren je rot/verdraagzaam Kelly 

Gedichtjes met inleefverhalen  

Kruip in de huid van...  

Pestbrief  

Pesten, je kan er altijd wat aan doen  

Brieven aan Joepie Kelly 

Spelen rond pesten (chiro)  

Knutselen rond gevoelens (chiro) Kelly 

Rap over pesten Maria 

Slogans rond pesten Kelly 

Persona – OH - ...  

Lessen Stevens en Van Oost Maria 

  

 

Afspraken: 

- Maria en Kelly werken elk eerst de methodieken uit zoals boven aangegeven 

- Vragen kunnen steeds aan elkaar gesteld worden 

- Tussentijds voorleggen bij de eerstvolgende werkgroepbijeenkomst 

- Indien mogelijk nog andere methodieken uitwerken: 

 Film rond thema 

 Liedje rond thema 

 Zoeken in cursus omgangskunde 4 VV 
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B i j l a g e  2 6 :  V o o r b e e l d  f i c h e  m e t h o d i e k e n  

Titel Activiteit 

 

 

Doelgroep: tweede graad secundair onderwijs 

 

Doel: een klasgesprek hebben over pesten, via een brief. Een klasgesprek hebben over oplossingen 

van pestgedrag, via een brief. 

 

Doelstellingen: 

- De leerlingen omschrijven een pestprobleem. 

- De leerlingen formuleren een antwoord op een pestprobleem 

- De leerlingen luisteren naar elkaar. 

- De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

 

Materiaal: brief, bord, krijt, papier en pen. Materiaal om groepjes te verdelen. 

 

Tijd: +/- één lesuur 

 

Les- of werkvorm: groepswerk + bespreking in grote groep 

 

Rol begeleider: gesprek leiden + correcte informatie rond oplossingen doorgeven 

 

Regels/afspraken:  
- luisteren naar elkaar 

- elkaar laten uitspreken 

- elke groep komt aan de beurt 

 

Lesverloop: 
 

Uitwerking van het verloop van de activiteit  
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B i j l a g e  2 7 :  V e r s l a g  2
e
 b i j e e n k o m s t  w e r k g r o e p  p e s t e n  

Verslag vergadering: Werkgroep pesten    dinsdag 03-03-2009 

 

Aanwezig: Gerd Van Houdt, Kelly Jacobs, Karolien Biesemans, Nick Moubax, Joost Briers, Mia 

Pauwels, Marjan Heylen, Ingrid Bergmans 

 

Verontschuldigd: An Vervrangen, Lief Vandecruys, Marleen Holvoet, Sigrid Volders, Veerle Dries 

 

1. Bevindingen van de verschillende groepen 

 

Werkgroep Gedragscode 

Er zijn verschillende situaties waarin pesten naar voor komt. Deze vragen dan ook een verschillende 

aanpak. Hier willen we reeds melden dat de klassenleraar steeds centraal staat. 

Pesten wordt door de leerkracht gezien: de betreffende leerkracht zal natuurlijk onmiddellijk een 

incidentgesprek voeren. Nadien zal de leerkracht de klassenleraar op de hoogte brengen en deze zal op 

zijn/haar beurt de nodige stappen ondernemen. 

Een leerling komt een pestsituatie melden: duidelijk melden aan de leerling dat de klasseleraar op de 

hoogte gebracht zal worden. Geheimhouding mag nooit beloofd worden. Ook hier zal de klassenleraar 

de nodige stappen ondernemen. 

Ouders melden een pestsituatie: in dit geval zal onmiddellijk ook de directie op de hoogte gebracht 

worden. 

 

De klassenleraar staat centraal. Welke stappen dienen er  genomen te worden:  

 

Gesprek met de gepeste en met de pester (afzonderlijk) 

In overleg met de pedagogisch directeur de situatie bespreken en de aanpak bepalen. 

Toepassen van de sanctie. 

Indien nodig, de leerlingenbegeleiding inschakelen. 

 

Werkgroep Sensibilisatie 

Theoretisch luik: verschil pesten-plagen, signalen herkennen, waarom, achtergronden van 

pestgedrag… 

Getuigenissen: MSN, cyberpesten, bullybeaters 

KJT, JAC, CLB 

Enquête (dient nog verder uitgewerkt te worden) 

Leerlingen een presentatie laten maken, een rollenspel filmen.. 

 

Werkgroep Preventief 

Liedjes 

Creatieve opdrachten 

DVD met getuigenissen 

Cyberpesten: filmpjes op You Tube 

Centraal staat hier het werken rond gevoelens 

 

Werkgroep Curatief 

Methodiek Stop 5: wat doen we als er in de klas gepest wordt. 

Ren je rot, ren je verdraagzaam 

Brieven aan Joepie: de leerlingen kruipen in de rol van redactie en moeten mogelijke oplossingen 

aanbieden. 

Boek 

Rap 

... 
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2. De centrale figuur 

 

We zijn het er allemaal mee eens dat de klassenleraar een centrale figuur is. Hij/zij zal dan ook voor 

dit onderwerp het aanspreekpunt zijn per klas. Indien de klassenleraar op een bepaald moment toch 

zou aanvoelen dat het gesprek of de confrontatie beter door iemand anders kan aangegaan worden, dan 

kan er steeds beroep gedaan worden op een andere leerkracht. 

 

3. Afspraken voor de volgende vergadering 

 

Volgende vergadering : 17/03/2009 – 11h55 in H203 

 

Doelstelling: materiaal afwerken 

 

Voor de vergadering zal er een map op SmartSchool ter beschikking zijn waarin iedereen zijn 

documenten kan posten. 

 

4. TO DO:  

 

Gelieve ter voorbereiding van de vergadering al deze documenten reeds door te nemen en eventuele 

opmerkingen aan te brengen. Op deze manier verliezen we hieraan geen tijd tijdens de vergadering 

zelf. 

(Ingrid kan dit niet doen. Als co-account van Brigitte Heylen op SmartSchool heb ik geen toegang tot 

deze mappen). 

 

Gelieve allemaal ook eens na te denken over de manier waarop we dit alles aan onze collega‟s zullen 

brengen. 

 

Kelly zal een fiche maken welke per methodiek kan gebruikt worden om een kort overzicht van de 

methodiek te geven.  
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B i j l a g e  2 8 :  B e r i c h t  t e r  v o o r b e r e i d i n g  v a n  d e  l a a t s t e  

b i j e e n k o m s t  v a n  d e  w e r k g r o e p  p e s t e n  

 

Beste collega's, 

 

nu dinsdag 17/3 zitten we om 11u55 een laatste keer samen (in H 203!) met onze werkgroep.  

 

Ter voorbereiding van deze vergadering: 

- wil elk mini-team zijn gemaakt materiaal in het juiste mapje plaatsen (enkel daar)?  

- willen de anderen het werk van de collega's nalezen en eventueel reeds wat feedback noteren bij de 

geposte documenten?  

 

Op onze agenda staat: 

- het bekijken van het gemaakte materiaal en de gedragscode 

- verdere planning project 

- aanzet tot evaluatie 

  

Tot dinsdag allemaal en een prettig weekend, 

  

Kelly 
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B i j l a g e  2 9 :  B e r i c h t  t e r  v o o r b e r e i d i n g  2
e
 m i n i - t e a m  g e d r a g s c o d e  

 

Beste collega's, 

  

ik heb al wat voorbereidingen gedaan naar onze bijeenkomst van dinsdag, hierbij enkele vragen 

waar we het dan over moeten hebben. Willen jullie er al eens over nadenken? 

 

Onze agenda: 

- uitwerken gedragscode: per doelgroep (zoals documenten rond gedragscode die ik jullie heb 

bezorgd) of gaan we één geheel maken met dan de opsplitsing wat er van wie wordt verwacht? 

- van welke definitie gaan we uit rond pesten? Degene gepresenteerd op de eerste bijeenkomst 

met alle leerkrachten 2e graad BSO? Een andere? Specifieke elementen naar onze leerlingen? 

- uitwerking gedragscode: rol van alle betrokkenen hierin (leerlingen, leerkrachten, klassenleraars 

of andere centrale leerkrachten, leerlingenbegeleiders, directie) 

- hoe 'selecteren' we de andere centrale leerkrachten (deze die eventueel in een klas gesprekken 

No Blame of andere methodieken leiden)? 

- communicatie van nieuwe gedragscode naar alle betrokken partijen (leerlingen, ouders, 

leerkrachten) 

- hoe met elkaar communiceren over stappen die rond pesten worden gezet in een klas? Via ss + 

hoe? 

- gemaakte materiaal verzamelen, waar? OLC? 

- toelichting verdere planning 

 

Jullie zien het, het is een hele boterham. Maar als we zo vlot als de vorige keer kunnen werken, 

zal het ons wel lukken! 

  

Groetjes 

  

Kelly 
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B i j l a g e  3 0 :  V e r s l a g  l a a t s t e  b i j e e n k o m s t  w e r k g r o e p  p e s t e n  

Verslag vergadering: Werkgroep pesten     dinsdag 17-3-09 

 

Aanwezig: Gerd Van Houdt, Kelly Jacobs, Marleen Holvoet, Karolien Biesemans, Sigrid Volders, 

Joost Briers, Mia Pauwels, Marjan Heylen,  Ingrid Bergmans 

 

Verontschuldigd: An Vervrangen, , Lief Vandecruys, Nick Moubax, Veerle Dries 

 

Dit was de laatste werkvergadering van deze werkgroep. Tijdens deze vergadering wordt al het 

gemaakte/ontworpen materiaal van de mini-groepjes aan de ganse groep voorgelegd en overlopen. De 

laatste wijzigingen kunnen daarna nog aangebracht worden. 

 

Gedragscode 

Hierin werden de toe te passen methodieken bij pesten omschreven. 

Wat komt hiervan in de leefregels? Dat moet nog verder uitgewerkt worden, na goedkeuring op de 

pedagogische vergadering. 

(*) typfout : aanpassing stap 3 

(*) 2.4 bericht mailtje naar andere leerkrachten 

Besluit: de gedragscode wordt nog verder uitgewerkt en besproken op de pedagogische vergadering. 

 

Sensibilisatie 

theorie 

vragen (nog wel een verbetersleutel voorzien) 

getuigenissen : moet niet te braaf zijn. Uit deze getuigenissen kunnen de leerkrachten zelf kiezen 

welke ze gebruiken. Dit in functie van wat de klassituatie is. Er werd wel voorgesteld om bij de 

getuigenissen eventueel nog een opdracht te voorzien. 

enquête : de vraag over de aanpak rond pesten wordt louter informatief aan de leerlingen gesteld. Het 

is niet de bedoeling dat de leerlingen hierin inspraak krijgen. Wij willen enkel zien of er misschien 

nuttige suggesties uitkomen en welke aanpak bij de leerlingen de voorkeur krijgt. 

 

Preventief 

Dossier is volledig en goed op niveau voor de leerlingen. Er dient enkel nog een verbetersleutel 

voorzien te worden en eventueel enkele lay-out aanpassingen. 

 

Curatief 

Pestverhaal: hier komt wel de vraag of deze situatie niet te herkenbaar/doorzichtig is?  

Rollenspel : opwarming, voorbereiding, spelen en bespreken 

Slogans: positief, het creatieve aspect moet zeker ook aan bod komen 

Stop 5: klascontract, zeer specifiek per klas 

Brieven aan Joepie: een methode welke door de leerlingen zeker herkenbaar is 

 

BESLUIT 

 

Iedereen heeft het nodige materiaal tijdig afgewerkt. Door de werken met mini-teams heeft deze 

werkgroep op een zeer korte tijd veel resultaat geboekt. 

Timing: we spreken af om alles definitief klaar te hebben en in te dienen voor 30/03/2009. Definitief 

wil zeggen: de nodige aanpassingen aan de lay-out uitvoeren, eventueel dingen toevoegen en de fiche 

invullen. Kortom alles moet gebruiksklaar zijn voor andere leerkrachten. 

Het geheel zal worden voorgesteld aan de rest van de leerkrachten. Kelly stelt voor om elk mini-team 

zijn deel te laten presenteren. 

Verdere planning: eerst wordt het ganse dossier voorgelegd op de pedagogische vergadering. Daar zal 

het geheel eerst moeten goedgekeurd worden. Na goedkeuring wordt er beslist hoe dit alles zal 

gecommuniceerd worden aan leerkrachten, leerlingen en ouders. 
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B i j l a g e  3 1 :  E v a l u a t i e d o c u m e n t  w e r k g r o e p  p e s t e n  

Evaluatie werkgroep 

 

1. Methodiek Werkgroep 
 

1. Hoe waardeer je de opzet (manier van werken) van de werkgroep binnen het gehele project? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

 

2. Hoe waardeer je de planning (tijdstip, duur, inspraak hierbij, ...) van de bijeenkomsten van de 

werkgroep? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

 

3. Hoe waardeer je de gekregen informatie/uitleg over de opzet en werking van de werkgroep? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 
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2. Vergaderingen werkgroep 

 

1. Hoe waardeer je het leiden van de vergaderingen van de werkgroep? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

 

2. Hoe waardeer je de (mogelijkheid tot) inbreng door de leden van de werkgroep? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

 

3. Hoe waardeer je de gebruikte methodieken (groepsverdeling aan het bord, smartschool, ...) tijdens 

de vergaderingen van de werkgroep? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

 

4. Hoe waardeer je de agenda-bepaling (besproken onderwerpen) van de werkgroep? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 
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3. Begeleiding/ondersteuning 

1. Hoe waardeer je de begeleiding/ondersteuning tijdens de „werkgroep werkzaamheden‟? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

2. Hoe waardeer je de aankondigingen en opvolging van de vergaderingen? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

4. Resultaat 

 

1. Hoe waardeer je het uiteindelijke resultaat van onze werkgroep? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

2. Hoe waardeer je de uiteindelijke werkwijze van onze werkgroep? Stemt deze overeen met je 

oorspronkelijke verwachtingen? 

 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

Uitmuntend 

Motivatie: 

 

 

 

 

5. Dit wil ik nog kwijt (maar is nog niet aan bod gekomen): 
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B i j l a g e  3 2 :  D e  g e d r a g s c o d e  

1 Definitie pesten 

Onder pesten verstaan we „het uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door één of 

meerdere personen tegenover één of meerdere personen. Dit gebeurt langdurig en herhaaldelijk, en zo 

dat de pesters de gepeste met opzet “pijn” willen doen. Het gaat altijd om een verstoord 

machtsevenwicht, waarbij de gepeste relatief machteloos is.‟  

Uit Pesten in het Jeugdwerk 

 

Centraal in deze omschrijving staat het uitoefenen van geweld, lichamelijk en/of geestelijk, door één 

of meerdere personen tegenover één of meerdere personen. Er is sprake van een „vaste structuur‟; vaak 

zijn de pesters en de gepesten dezelfden. De rollen blijven hetzelfde, het gaat hier dan ook over een 

herhaaldelijk, systematisch en langdurig iets. De pesterijen gebeuren berekend, met het doel bewust te 

kwetsen.  

Elke situatie gaat over een verstoord machtsevenwicht, waarbij de gepeste relatief machteloos is. Het 

gevolg van pesterijen is dat wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen, de gevolgen (lichamelijk en/of 

psychisch) pijnlijk en ingewikkeld zijn en lang aanslepen. Daarnaast is het niet makkelijk om tot 

betere relaties te komen, het herstel loopt moeizaam. Vaak is er sprake van een groot isolement en 

eenzaamheid bij de gekwetste jongere; aan zijn basisbehoefte om bij de groep te horen wordt niet 

voldaan. Ook de groep krijgt klappen: het lijdt onder een dreigend en onveilig klimaat; iedereen is 

angstig en er gebeurt nog weinig open en spontaan.  

 

Pesten kan niet binnen onze school en we hanteren een nultolerantie-beleid: pesten wordt in geen 

enkele situatie toegestaan of getolereerd! Wanneer leerkrachten of andere personeelsleden zien dat er 

gepest wordt, grijpen zij onmiddellijk in. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen die op de hoogte 

zijn van pestsituaties, deze onmiddellijk melden bij de leerkrachten. Dit melden van pestsituaties is 

géén klikken; integendeel. Door snel te kunnen ingrijpen als school, blijft het voor iedereen 

aangenaam om er samen te leven.  

2 Stappenplan aanpak pestsituaties 

2.1 AANLEIDING / INFORMATIE KRIJGEN OVER PESTSITUATIES 

Pestgedrag wordt opgemerkt door een leerkracht, opvoedend personeel, directie 

„incidentgesprek‟  

Doel: het pestgedrag onmiddellijk doen stoppen 

Pestgedrag melden aan klassenleraar (zowel van de gepeste als de pester) 

 

Leerling meldt pestgedrag aan een leerkracht, opvoedend personeel, directie 

 Pestgedrag aan klassenleraar melden 

 Geen geheimhouding beloven, klassenleraar wordt op hoogte gebracht! 

 

Ouders melden pestgedrag 

 Klassenleraar op de hoogte  

 Directie op de hoogte 

 

Zeer ernstig pestgedrag wordt opgemerkt 

 Incidentgesprek  

 Melden aan de klassenleraar 

 pester doorverwijzen naar pedagogisch directeur 
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2.2 CONCRETE AANPAK 

Stap 1 

De klassenleraar spreekt de gepeste en pester apart aan. 

“Wat is er gebeurd?” 

 

In het beste geval stopt het pesten. 

 

Stap 2 

Het pesten houdt niet op na een eerste gesprek. 

De klassenleraar licht de pedagogisch directeur in. 

Samen zoeken ze een geschikte methodiek om het pestgedrag aan te pakken. 

 

Methodieken kunnen zijn:  

- no-blame 

 - sancties 

 - ouders inlichten (enkel in ernstige gevallen) 

- gebruik methodieken rond pesten in de klas: afspraken rond wie verantwoordelijk, ....  

 - … 

In dit stadium worden ook de andere vakleerkrachten ingelicht (door klassenleraar) om onmiddellijk in 

te kunnen grijpen bij het opmerken van pestgedrag. 

 

Stap 3 

De gekozen methodiek wordt toegepast. 

Dit kan zowel door de klassenleraar gebeuren als door een andere vakleerkracht die zich daartoe 

geroepen voelt. 

 

Positief effect: 

Het pestgedrag stopt hier. 

Dit wordt gemeld aan de directie en vakleerkrachten. 

De klassenleraar blijft alert voor eventueel pestgedrag. 

 

Pesten stopt niet: 

De leerlingenbegeleiding wordt ingeschakeld. 

De klassenleraar wordt steeds op de hoogte gehouden van de genomen stappen van de 

leerlingenbegeleiding. 

2.3 VERDER UITWERKING VAN DE VERSCHILLENDE STAPPEN 

De communicatie en opvolging van dit proces verloopt via smartschool.  

 

De leerkracht die als eerste in aanraking is gekomen met de pestsituatie (door melding of het zelf te 

zien), vult een „pestfiche‟ in. Deze fiche bevat de volgende informatie: naam pester, naam gepeste, 

naam leerkracht (melder), datum en een korte omschrijving van de situatie.  

Deze fiche wordt ingevuld op smartschool en de klassenleraar wordt bericht dat deze is ingevuld.  

 

Opvolging van de situatie: „fiche aanpak‟ 

In deze fiche wordt de gebruikte methodiek beschreven, het gevolg, welke leerkracht de methodiek 

heeft uitgevoerd en wie de betrokkenen zijn. 

 

De klassenleraar neemt de verantwoordelijkheid om de andere collega‟s/directie in te lichten, door een 

bericht te verzenden via smartschool. 
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2.4 TAAK VAN ALLE BETROKKENEN 

Leerkrachten en opvoedend personeel 

 Het pestgedrag wordt onmiddellijk gemeld aan de klassenleraar (zowel van de gepeste als de 

pester). 

 Pestgedrag doen stoppen door een incidentgesprek 

 In ernstige gevallen wordt de pedagogisch directeur ingelicht. 

 

Klassenleraar: centrale figuur in de aanpak van pesten 

  Deze voert alle taken van een „gewone leerkracht‟/opvoedend personeel uit 

 Het pestgedrag bespreken met de gepeste en de pester. 

 In ernstige gevallen wordt de pedagogisch directeur op de hoogte gebracht.  

 Samen met de pedagogisch directeur de klasmethodiek bepalen in geval van stap 2 en volgend: 

bepalen van methodiek en wie deze zal uitvoeren (bericht via smartschool)  

 Indien nodig de ouders verwittigen. 

 Via Smartschool alle vakleerkrachten inlichten 

 Het pestgedrag en de oplossingen strikt opvolgen 

 Van elke stap de andere collega‟s/directie op de hoogte brengen/houden  

 

Leerlingen 

 Elk pestgedrag onmiddellijk melden (dit is geen klikken !!) aan de klassenleraar of een andere 

leerkracht. 

 Meedoen kan echt niet! 

 

Ouders 

 Pestgedrag melden aan de school, klassenleraar of directie  

 Zelf geen stappen ondernemen 
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B i j l a g e  3 3 :  M e t h o d i e k  s e n s i b i l i s a t i e  l e e r l i n g e n  

Om onze school een beter inzicht te geven over het pestklimaat wordt de 

volgende enquête uitgedeeld in alle klassen van de tweede graad. Deze 

enquête is uiteraard volledig anoniem. Ze zal dan ook volledig anoniem 

behandeld worden. Dit betekent dat je de vragen onbevangen en zonder 

angst voor represailles – in alle vertrouwen – kan beantwoorden.  

 

We raden je aan om de vragen rustig thuis te beantwoorden. Je kruist 

eenvoudig de vragen aan die voor jou van toepassing zijn. De lijst wordt 

uiterlijk ingeleverd op ……….. Het inleveren is verplicht voor alle 
leerlingen, zelfs indien je zelf nooit met pesten te maken had. Om de 

anonimiteit te bewaren wordt de vragenlijst afgegeven in een groene 

omslag.  

 

De lijst zal opgehaald worden ten laatste op ……….. door je klastitularis. 

Op voorhand al heel veel dank voor het invullen van deze enquête!! 

 

A  B E N  J E  H E T  S L A C H T O F F E R  V A N  P E S T E R I J E N ?  

V u l  d a n  o n d e r s t a a n d e  v r a g e n  i n .  A l s  j e  g e e n  s l a c h t o f f e r  b e n t ,  g a  

d a n  v e r d e r  n a a r  r u b r i e k  B .  

1 Ben je een jongen of een meisje? 

 een jongen  

 een meisje  

2 Hoe vaak voelde je je alleen op school? 

 nooit   

 eenmaal per week  

 ongeveer tweemaal per week  

 verschillende malen per week  

 regelmatig  

3 Hoe vaak ben je dit schooljaar gepest geweest? 

 ik werd dit schooljaar niet gepest of geplaagd.   

 één- of tweemaal per week    

 verschillende malen per week.   

 ik word dagelijks gepest   
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4 Waar werd je gepest? 

Je mag méér dan een vakje aankruisen. 

 op de speelplaats  

 in de klas tijdens de les  

 in de klas tijdens de pauze  

 in de gang  

 in de refter  

 op weg naar of van school  

 ergens anders, namelijk: 

……………………………………………………………………... 

5 Hoe werd je gepest? 

 ik ben enkel geplaagd  

 ik ben geschopt en geslagen  

 ik ben bedreigd  

 ik ben uitgescholden en uitgelachen  

 er zijn spullen van mij beschadigd  

 er zijn spullen van mij weggenomen   

 ik krijg regelmatig gemene sms-jes   

 ik word gepest op msn  

 op een andere manier, namelijk: 

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………… 

6 In welke klas zitten de leerlingen die jou pesten? 

 in mijn eigen klas  

 in een andere klas van hetzelfde jaar  

 in een hogere klas  

 in een lagere klas  

 in verschillende klassen  

 

7 Vindt het pesten ook plaats door jongeren buiten de school? 

 neen, alleen op school word ik gepest   

 ik word gepest in bus of trein  

 ik word gepest in jeugd- of sportvereniging  

 op andere plaatsen, nl. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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B  B E N  J I J  Z E L F  I E M A N D  D I E  O O I T  W E L  E E N S  P E S T ?  

V u l  d a n  o n d e r s t a a n d e  v r a g e n  i n .  A l s  j e  g e e n  p e s t e r  b e n t ,  g a  d a n  

v e r d e r  n a a r  r u b r i e k  C .  

1 Hoe vaak heb je dit schooljaar andere leerlingen gepest? 

 ik heb dit schooljaar niet gepest  

 één- of tweemaal    

 regelmatig     

 eenmaal per week    

 verschillende malen per week  

 ik pest altijd dezelfde leerling(en)  

Kan je eventueel ook verduidelijken waarom je hieraan hebt deelgenomen? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2 Waar pest ik op school? 

Je mag meer dan een hokje aankruisen. 

 op de speelplaats  

 in de klas tijdens de les  

 in de klas tijdens de pauze  

 in de gang  

 in de refter  

 op weg naar of van school  

 ergens anders, namelijk: 

……………………………………………………………………... 

3 Hoe pest ik leerlingen op school? 

 ik plaag enkel  

 soms schop ik wel eens, slaag, trek aan haren of kledingsstukken  

 ik bedreig   

 ik scheld en lach soms een medeleerling uit  

 ik beschadig soms het gerief of de kledij van een medeleerling  

 ik neem soms spullen weg van een medeleerling  

 ik stuur soms gemene sms-jes  

 ik pest soms op msn   

 Ik pest op andere manieren: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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C  W A S  J E  Z E L F  W E L  E E N S  G E T U I G E  V A N  P E S T E R I J E N ?  

V u l  d a n  o n d e r s t a a n d e  v r a g e n  i n .  W a s  j e  n o g  g e e n  g e t u i g e  v a n  

p e s t e r i j e n ,  g a  d a n  v e r d e r  n a a r  r u b r i e k  D .  

1 Was je wel eens in de buurt als er gepest werd? 

 neen, ik ben dit schooljaar nog geen getuige geweest van pesterijen   

 ik ben dit schooljaar al getuige geweest van pesterijen   

Kan je concrete voorbeelden geven van pesterijen die je waargenomen hebt? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

2 Indien je getuige was, heb je dan zelf iets ondernomen? 

 neen  

 ja  

Ik heb zelf het volgende ondernomen: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

D NOG EVEN MIJN PERSOONLIJKE MENING … 

1 Hoe kan een pestprobleem volgens jou aangepakt worden? 

 ik vind dat leerkrachten een verzoenende rol moeten spelen tussen beide partijen  

 ik vind dat de directie een verzoenende rol moeten spelen tussen beide partijen  

 ik vind dat de leerlingenbegeleiding een verzoenende rol moeten spelen tussen de 

partijen  

 ik vind dat de gepeste zelf de situatie maar moet opklaren met zijn/haar medeleerling  

 wat kan de gepest dan zelf doen volgens jou om de situatie te herstellen?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ik vind dat het aan de pester is om de situatie op te klaren met zijn/haar medeleerling  

 wat kan de pester dan zelf doen volgens jou om de situatie te herstellen? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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2 Vind je dat pesten moet bestraft worden? 
Ik vind dat de pester moet: 

 straf schrijven  

 neen, straf schrijven vind ik geen goede oplossing  

 enkele dagen uit de school moet verwijderd worden  

 bij aanhoudend pesten definitief uit de school moet verwijderd worden  

 op welke manier vind jij dat de pestkop moet aangepakt worden? 

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................…………….. 
 
3a    Ben je van mening dat er méér aandacht zou moeten besteed  
worden aan pesten op onze school? 
 ja, ik vind dit nodig  

 neen, er wordt al voldoende aandacht aan besteed  

 neen, ik vind dit niet nodig  

 

3b  Vind je een meldpunt tegen pesten noodzakelijk? 
 ja  

 neen  

 

3c  Aan welke personen zou jij het pesten melden? 
 de directie  

 de klastitularis  

 de vertrouwensleerkracht  

 een andere leerkracht naar keuze  

 leerkrachten van de leerlingenbegeleiding  

 andere 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3d  Ben je bereid om een petitie mee te ondertekenen waarin jij je verzet 
tegen pesterijen op school?  
 ja  

 neen  

 

 

7 Tenslotte … 
 
Wil je hieronder nog iets kwijt dat in deze enquête niet aan bod is gekomen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Dank voor je vertrouwen en je medewerking! 
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B i j l a g e  3 4 :  E e n  p r e v e n t i e v e  m e t h o d i e k  

Werkvorm 1: Films 

 

1.  Mean Girls 

(Deze dvd is verkrijgbaar in de videotheek) 

Duur: 97 minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vertel in grote lijnen waar het verhaal over gaat. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Hoe evolueert het personage van Cady Heron?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Geef drie thema‟s die voorkomen in de film. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Verklaar de volgende termen: word vomit, plastics, burn book, spring fling. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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2.  Pesten (Leefwereld Vijf Tv)  

(Deze dvd is verkrijgbaar in het JAC Geel) 

Duur: 51 minuten 

Inhoud:  In deze reportage wordt een beeld gegeven van hoe diep een kind geraakt wordt als het op 

school gepest wordt.  Er worden vier jongeren gevolgd die gepest worden.  De reportage laat zien 

welke invloed pesten heeft op de jongeren, maar ook hoe ze zich proberen te verweren en welke 

oplossing ze zoeken.  Er komt ook een vroegere pestkop aan het woord die vertelt over zijn houding 

als pestkop. 

 

Met welke jongere had je het meest medelijden?  Waarom? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Cyberpesten in Vlaanderen (Koppen, Eén) 

(Deze dvd is verkrijgbaar in het JAC Geel) 

Duur: 11 minuten 

Inhoud:  Reportage waarin jongeren aan het woord komen die via internet gepest worden. 
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B i j l a g e  3 5 :  E e n  c u r a t i e v e  m e t h o d i e k ,  e e n  r o l l e n s p e l  

1 Opwarmingsoefeningen 

 De leerlingen krijgen een aantal situaties voorgelegd. 

 De leerlingen noteren individueel voor elke situatie hoe zij zouden reageren. 

 De verschillende reacties worden voorgelegd en besproken op wat men al dan niet  

 bereikt. 

2 Voorbereiding rollenspel 

De klas wordt in groepjes verdeeld.  

Om de beurt is er een groepje dat speelt en een groepje dat observeert.. 

 

Het groepje dat gaat uitbeelden krijgt de uitgeschreven situatie die zij moeten gaan vertolken.  

Waarover gaat het spel?  Wat is het probleem?  Welke rollen zijn er? 

 

Elke leerling uit dat groepje krijgt een kaartje met een duidelijke rolbeschrijving en eventueel nog wat 

uitleg over de rol.  Hij/zij bepaalt daarna zelf hoe hij/zij die rol zal spelen.  (Let wel op welke leerling 

de pestkop moet vertolken en welke leerling de gepeste is) .De spelers krijgen de tijd om hun rol voor 

te bereiden en zich in te leven. 

 

De leerlingen die niet deelnemen aan het rollenspel observeren het spel. 

Zij krijgen observatieopdrachten. 

3 Het rollenspel. 

Het spel wordt gespeeld.   

De leerkracht komt normaal gezien niet tussen tenzij een situatie uit de hand loopt omdat men van zijn 

rol afdwaalt of een karikatuur neerzet.De leerkracht onderbreekt dan en vraagt om de situatie 

realistisch te spelen. 

Normaal is ongeveer 5 minuten spel voldoende.  Zet het spel stop als, ofwel het doel bereikt is of als er 

geen evolutie meer in het spel zit. 

4 Nabespreking 

4.1 VRAGEN AAN DE SPELERS: 

Wat waren hun ervaringen? 

Hoe voelden ze zich in hun rol? 

Was het moeilijk/makkelijk, plezierig/lastig om de situatie eens te bekijken vanuit 

een ander standpunt? 

Vragen aan de observatoren: 

Waren de scènes realistisch? 

Welke uitspraken waren constructief in de uitgebeelde situaties?  Welke niet? 

Welke techniek had een positief resultaat?  Welke niet? 

Wat vond je van de oplossing? 

Ken je gelijkaardige probleemsituaties? 

Ken jij nog andere oplossingen? 
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4.2 VRAGEN OVER DE OORZAKEN VAN PESTEN EN OVER HOE EEN 

PESTPROBLEEM KAN AANGEPAKT WORDEN. 

Hoe denk je dat het aanvoelt gepest te worden ? 

Is diegene die wordt gepest daar zelf verantwoordelijk voor ? 

Proberen pesters aan anderen iets te bewijzen door sommige mensen te misbruiken ?  

Is pesten een vorm van geweld ? 

Heeft pesten met macht te maken ?  

Is pesten onvermijdelijk ?  

Indien je bevriend bent met iemand die wordt gepest moet je dan hiervan een gezagsdrager op de 

hoogte brengen, ook al heeft jouw vriend je in vertrouwen genomen ?  

Wat zijn de meest voorkomende vooroordelen tegen mensen die worden gepest  

Wie is er verantwoordelijk voor het onder controle houden van pesten ?  

... 
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5 Opwarmingsoefening 

5.1 OPWARMINGSOEFENING 1 

Liese is jarig en heeft chips mee naar school om in de klas uit te delen. Liese en haar vriendin Fran 

lopen naast elkaar in de rij naar hun klas.  Iets verderop in  

gang sluiten de laatkomers Karen, Lotte en Lore aan bij hun klas.  Karen en Lotte zien de  

zak die Liese draagt en ze trachten Lore te overhalen om een fikse trap in de zak te  

geven.  Ze giechelen al van tevoren en verheugen zich op wat er gebeuren zal. 

Net voor ze boven aan de trap zijn, doet Lore of ze struikelt . In een zogenaamde poging  

haar evenwicht te vinden, graait Lore naar de zak van Liese en ze valt pardoes boven  

op de traktatie van Liese.  De chips kraken onder het gewicht van Lore en Liese kreunt  bij de 

gedachte aan de vernielde chips.  De drie lopen grijnzend weg en doen alsof alles  

een ongelukje was.  Liese gaat verdrietig naar binnen in het besef dat ze onmogelijk  

nog met deze chips kan trakteren.  Fran tracht haar te troosten door haar te zeggen  

dat ze het niet zo erg vindt om geen chips te hebben.  Ze moet toch op haar lijn letten.  En de anderen 

weten toch niet dat Liese wou trakteren. 

 

Wat kan Fran anders doen?  Op welke manier kan Fran anders reageren? 

5.1.1 RolbeschriJving Liese 

Liese wordt al lang gepest.  Ze heeft geen uiterlijke of gedragskenmerken waarmee ze  

gepest kan worden.  Liese is niet echt populair in de klas.  Ze is ook niet geïsoleerd want  

ze heeft één goede vriendin, Fran.  Liese toont geen openlijk verzet tegen het pesten.   

Ze heeft er duidelijk verdriet over, maar weet niet wat ze er tegen kan doen.  Het overkomt haar 

telkens opnieuw. 

5.1.2 Rolbeschrijving Fran 

Zij is de vriendin van Liese.  Ze vindt het erg dat Liese zo gepest wordt op school, maar  

ze weet niet hoe ze dat kan veranderen.  Ze durft Liese niet openlijk verdedigen, laat 

staan de pestkoppen tegen te spreken.  Fran helpt Liese wel achteraf maar telkens op 

het moment zelf houdt ze haar mond.  Ze is wel kwaad op de pestkoppen. 

5.1.3 Rolbeschrijving Karen, Lotte, Lore 

Ze zitten alle drie bij Liese in de klas.  Liese is een gemakkelijke prooi om te pesten,  want ze doet 

nooit iets terug, vinden zij.  Ze laten Liese op alle mogelijke manieren  voelen dat ze er niet bij hoort.  

Het is vooral Karen die met pesten begint, de anderen  willen graag bevriend blijven met haar en 

doen daarom mee.  Met Liese optrekken staat  niet goed.  Bij Karen horen wel.  Ze pesten Liese altijd 

zo dat de leerkrachten het niet  zien.  Alles gebeurt stiekem. 
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5.2 OPWARMINGSOEFENING 2 

Na schooltijd staat een groep jongeren aan de bushalte te wachten op de bus.   

Bieke staat een beetje alleen.  Het groepje meisjes dat vlak bij haar staat heeft het duidelijk over haar.  

Ze kan het merken omdat ze regelmatig naar haar kijken en haar een beetje staan uit te lachen.  Dan 

komt de bus. 

Iedereen wil als eerste een plaatsje op de bus bemachtigen en drumt voor de deur van de bus samen.  

Plots voelt Bieke dat iemand haar boekentas afpakt.  Ze draait zich om en ziet hoe Jorn, een 

klasgenoot, haar boekentas in de aangrenzende tuin gooit.  Het hele groepje lacht haar luid uit en 

feliciteert Jorn met zijn “heldendaad”.   

 

Bieke staat als aan de grond genageld en merkt niet dat ze op die manier de jongeren die nog op de bus 

willen, hindert.  Het zijn vooral die jongeren die haar zonet nog uitlachten.  Ze reageren erg agressief, 

duwen haar, maken opmerkingen dat ze in de weg staat.  Bieke doet een paar stappen opzij en 

aarzelt...  Ze moet haar boekentas nog terug halen.   

Bieke aarzelt te lang.  De bus sluit zijn deuren en rijdt weg.  Bieke blijft alleen achter.  Door het 

achterraam ziet ze Jorn en zijn vrienden vanop de achterbank, flink lachend, naar haar zwaaien. 

 

Op welke manier kan Bieke anders reageren?  Wat kan zij doen? 

5.2.1 Rolbeschrijving Bieke 

Bieke wordt al een tijd gepest.  Ze is nochtans een gewoon meisje, draagt geen bril, geen beugel, heeft 

geen rood haar... Bieke heeft geen echte vrienden.  Terwijl ze op de bus wacht, is er niemand waarmee 

ze een babbeltje kan slaan.  Bieke heeft thuis al wel verteld dat ze gepest wordt.  Haar ouders hebben 

haar de raad gegeven het groepje dat haar pest te negeren.  Dat deed ze en toch werd haar boekentas 

weggegooid en heeft ze haar bus gemist.  Bieke wil wel iets doen maar ze weet niet wat. 

5.2.2 Rolbeschrijving Jorn 

Jorn wil er alles aan doen om populair te zijn op school.  Hij heeft gemerkt dat je vlug populair bent, 

als je de sterkste bent.  Als hij Bieke pest, dan voelt hij zich sterk.  Hij merkt dan dat de anderen 

ontzag voor hem hebben en dat vindt hij fijn.  Op die manier heeft hij al veel vrienden gekregen. 

5.2.3 Rolbeschrijving van de andere pestende jongeren 

Zij vinden het wel stoer dat Jorn zoveel durft.  Bieke is wel niet vervelend of zo maar het is wel 

grappig als Jorn haar boekentas in de tuin kiepert.  Dat ze de bus mist, daar kunnen zij toch niet aan 

doen.  Ze moet maar wat vlugger zijn.  En als ze wil dat het pesten ophoudt dan kan ze toch gewoon 

zeggen dat ze het vervelend vindt.  Ze ondergaat het ook altijd zo; dat ze dan eens reageert. 

6 Rollenspelen 

6.1 ROLLENSPEL 1 

6.1.1 Algemene situatieschets: 

Op de speelplaats staat een groepje leerlingen te praten.  Ze hebben het over Klaas en Anja. 

Anja wordt al een hele tijd door Klaas en zijn vrienden gepest.  Eigenlijk weet niemand waarom net 

Anja gepest wordt; ze is niet opvallend, zoekt geen ruzie, ze is eigenlijk heel gewoon. 

In de groep vertelt Luc wat Klaas en zijn vrienden gisteren met Anja hebben gedaan.  Hij vertelt 

lachend hoe hij gisteren zag dat toen Anja naar het toilet ging, ze met drie tegen haar deur gingen 

staan.  Toen Anja eruit wou, merkte ze dat de deur vast zat.  De jongens riepen dat ze haar niet meer 
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vrij zouden laten, dat ze op de w.c. thuishoorde.  Anja sloeg in paniek en begon te huilen.  Toen de bel 

ging, zijn Klaas en zijn vrienden hard weggerend.  

Luc moet lachen; wat een grap!  Tine heeft ook naar het verhaal geluisterd en vindt er eigenlijk niets 

grappigs aan.  Ze vindt het kinderachtig en stom om zoiets te doen.  Eigenlijk is ze wel kwaad.  Ze 

vindt dat het gedaan moet zijn met het pesten van Anja.  Als niemand er iets van zegt of er iets aan 

doet, zal zij het wel doen. 

 

Wat kan Tine zeggen of doen om duidelijk te maken dat het pesten haar verveelt? 

6.1.2 Rolbeschrijving Luc 

Luc doet niet mee aan het pesten van Anja.  Hij ziet soms wel eens iets gebeuren en vindt dat dan 

meestal wel om te lachen.  Af en toe geplaagd worden dat overkomt toch iedereen vindt Luc.  Hij weet 

niet dat de situatie veel erger is dan hij vermoedt.  Hij vindt wel dat Anja nogal snel huilt en in paniek 

raakt. 

6.1.3 Rolbeschrijving Tine 

Tine hoort al langer verhalen over het pesten van Anja.  Ze begrijpt niet wat anderen daar nu leuk aan 

vinden.  Het is toch nergens voor nodig.  Als iemand je niet ligt, laat die dan toch met rust.  Eigenlijk 

heeft ze er niks mee te maken.  Ze is geen vriendin van Anja, noch van Klaas en zijn vrienden.  Ze 

heeft altijd gedacht dat het wel zou overgaan.  Dat Anja er iets van zou zeggen.  Maar gek genoeg, 

doet ze dat niet.  Er doet eigenlijk niemand iets aan.  Tine is het beu.  De sfeer in de klas is ook al niet 

meer zoals vroeger.  Iedereen wordt afstandelijker tegen elkaar.  Ze besluit er iets aan te doen.  Maar 

wat? 

6.2 ROLLENSPEL 2 

6.2.1 Algemene situatieschets 

Dagelijks moet een groepje leerlingen, na de laatste les, de klas terug in orde brengen voor de 

volgende dag.  Bij het begin van het schooljaar heeft de klastitularis groepjes samengesteld die telkens 

een week verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse orde. 

 

Vandaag echter moet Cindy helpen bij Greet en Lia omdat Anne – de derde uit het kuisgroepje – 

afwezig is.  Lia en Greet zijn echte vriendinnen maar Cindy heeft eigenlijk nooit zoveel contact met 

hen.  Eigenlijk heeft Cindy maar met één meisje uit de klas contact.  Dat is Mieke, maar die zit nu ook 

niet bepaald te springen om vandaag wat langer te blijven en te helpen met de orde. 

Wanneer de andere leerlingen de klas verlaten hebben, vindt Greet dat Cindy maar het bord en de 

vloer moet reinigen, terwijl zij met Lia de vuilbakjes gaan ledigen in het containerpark.   

Het is veel te lastig om met drie eerst de klas in orde te brengen en dan nog eens met drie naar het 

containerpark te gaan terwijl er maar twee vuilbakjes zijn.  Zij en Lia moeten trouwens nog de hele 

week orde doen.  En bovendien, Cindy is zo dikwijls alleen... ze zal het wel niet erg vinden zeker? 

De twee meisjes lopen gniffelend samen weg.  Cindy voelt zich alleen en in de steek gelaten.  Ze had 

iets moeten terugzeggen, of ze zou naar de lerares moeten gaan, of ze zou naar Mieke, haar vriendin 

kunnen gaan en uitleggen wat er gebeurd is. 

 

In de plaats daarvan loopt ze naar de borstels en begint ze te keren. 

 

Op welke manier kan Cindy anders reageren? 

Wat kan Cindy anders doen? 

Hoe zullen Greet en Lia reageren als Cindy anders reageert? 
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6.2.2 Rolbeschrijving Cindy 

Cindy wordt nooit opvallend gepest.  Wel heeft ze door de manier waarop de andere leerlingen zich 

ten opzichte van haar gedragen steeds het gevoel dat ze er niet bijhoort.  Ze wordt nooit uitgekozen bij 

het sporten, ze wordt nooit mee naar huis gevraagd, nooit komt er eens iemand bij haar staan tijdens de 

speeltijd... Nochtans heeft Cindy geen opvallende uiterlijke- of gedrags-kenmerken waardoor ze 

uitgesloten kan worden.  Gelukkig heeft ze Mieke op school.  Mieke is niet echt een vriendin maar 

Cindy vindt haar wel aardig.  Maar ja, Mieke heeft nog wel een paar goede vriendinnen, dus blijft er 

niet veel tijd over voor haar. 

6.2.3 Rolbeschrijving Greet 

Greet is een felle.  Ze komt altijd op voor haar mening.  Ze is een echt haantje de voorste.  Haar beste 

vriendin is Lia en ze doen echt altijd alles samen.  Greet vindt Cindy een saaie.  Ze zegt niet veel en ze 

laat iedereen maar over zich heen lopen.  Daar kan Greet echt niet tegen.  Bij zulke mensen heeft ze de 

neiging zich een beetje agressief op te stellen.  Cindy moet maar eens iets terug zeggen.  Alhoewel, 

eigenlijk zou ze daar ook niet tegen kunnen.  Ze wil gewoon dat Cindy niet te veel in haar buurt is en 

ze moet haar zeker niet lastig vallen. 

6.2.4 Rolbeschrijving Lia 

Lia is altijd samen met Greet.  Ze heeft maar één vriendin en dat is Greet.  Lia kan Cindy echt niet 

uitstaan.  Ze heeft er niet echt een reden voor: het is gewoon zo.  Het is vooral Lia die niet met Cindy 

wil samenwerken.  Zij heeft Greet opgestookt om Cindy het grootste werk te laten doen.  Gelukkig is 

Greet voor dit soort zaken altijd snel te overhalen. 
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B i j l a g e  3 6 :  V e r s l a g  b i j e e n k o m s t  c o n t i n u ï t e i t s p r o g r a m m a  

Aanwezig: Marjan Heylen, Marleen Holvoet, Kelly Jacobs 

Verontschuldigd: Veerle Dries en Nick Moubax 

 

Agenda: 

1. Implementatie naar leerkrachten, leerlingen, ouders 

2. Evaluatie actieprogramma: wanneer + hoe 

3. Terugkoppeling materiaal aan leerkrachten 2
e
 graad BSO 

4. Hoe thema onder aandacht blijven brengen volgend schooljaar? 

 

1. Implementatie: 

- naar leerkrachten: 2
e
 werkvergadering leerkrachten 2

e
 graad BSO (donderdag 28 mei 

om 15u30), overige leerkrachten en opvoedend personeel op personeelsvergadering 

31 augustus 

- ouders: via leefregels + ouders 3
e
 jaren op info-avond 

- leefregels: de aanpak van pesten dient hier best explicieter in te worden opgenomen, 

om een zo groot mogelijke effect te bereiken 

- leerlingen: opnemen in leefregels en daar bespreken + optie opnemen bij 

kennismakingsspelen bij 3
e
 jaar 

 Kelly vraagt dit na bij Bart 

 

2. Tweede werkvergadering leerkrachten 2
e
 graad BSO 

donderdag 28 mei, om 15u30 

agenda: 

- voorstellen gedragscode door Kelly 

- voorstellen uitgewerkt materiaal (beknopt!) door leden van verschillende mini-teams 

- opfrissen vaardigheden bij leerkrachten voor het begeleiden van methodieken 

- oefenen incidentgesprekken 

- uitnodiging No Blame 

 

3. Evaluatie actieprogramma: 

- via een vragenlijst op smartschool werken, onmiddellijk na paasvakantie. 

- Werkgroep pesten kan gebundelde gegevens uit enquête samen bespreken en 

verbeterpunten uitwerken 

- Resultaat van bevraging en bespreking terugkoppelen naar pedagogische vergadering 

 

4. Thema onder aandacht houden:  

Elk jaar wordt er een Vlaamse week tegen pesten georganiseerd (begin tweede trimester). Hier kunnen 

we met de school bij aansluiten en gepaste acties organiseren. Voorbereiding in de eerste trimester is 

hier voor nodig. 
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B i j l a g e  3 7 :  P o w e r p o i n t p r e s e n t a t i e  2
e
 w e r k v e r g a d e r i n g  

l e e r k r a c h t e n  
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B i j l a g e  3 8 :  E v a l u a t i e s  w e r k g r o e p  p e s t e n  

1 Methodiek Werkgroep 

1.1 HOE WAARDEER JE DE OPZET (MANIER VAN WERKEN) VAN DE WERKGROEP 

BINNEN HET GEHELE PROJECT? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel 

 

1 

Zeer goed / 

zeer veel 

8 

Uitmuntend 

 

1 

Motivatie: 

- De toelichtingen, gemaakte afspraken en opdrachten waren: duidelijk, overzichtelijk, ondubbelzinnig 

en werden kernachtig weergegeven! 

- Het was ook zeer functioneel. 

- Het was fijn dat de opdrachten verdeeld werden zodat we sneller konden doen wat we wilden doen. 

- Het werken met kleine werkgroepen heeft ervoor gezorgd dat we veel gedaan hebben in een zeer 

korte periode. 

- Goede afspraken hebben gezorgd dat er heel efficiënt gewerkt werd. 

- Duidelijke onderverdeling van de verschillende deelaspecten en een goede voorbereiding zorgden 

voor een zeer efficiënte werking van de werkgroep!  

- Het opsplitsen in subgroepen was heel goed, vergaderen met een klein aantal personen is vaak heel 

efficiënt. 

1.2 HOE WAARDEER JE DE PLANNING (TIJDSTIP, DUUR, INSPRAAK HIERBIJ, ...) 

VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE WERKGROEP? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel 

 

1 

Zeer goed / 

zeer veel 

8 

Uitmuntend 

 

1 

Motivatie: 

- De vergaderingen waren goed gepland: ze volgden in een betrekkelijk korte tijdspanne elkaar op, en 

dat was goed om een duidelijk overzicht van het geplande te houden 

duur: prima! 

- Elke groep kon voldoende aan bod komen. 

- Steeds overleg over wanneer de volgende vergadering kon doorgaan.  Steeds werd gevraagd of 

iedereen in de mogelijkheid was om tegen dat tijdstip zijn opdracht klaar te hebben.  Er werd ook niet 

gelanterfant tijdens de vergaderingen, er werd niets op de lange baan geschoven. 

- Er werd tijdens het plannen van de vergaderingen getracht om met iedereen rekening te houden. 

- We  hadden inspraak bij het tijdstip, datum. Tijdstip was zeer goed: tijdens de middag, je kan op tijd 

naar huis. De vergaderingen waren niet langdradig maar to-the-point 

- Er werd met iedereen rekening gehouden in de mate van het mogelijke. 

- Duidelijke deadline! Prima planning! Ook weer te danken aan een goede voorbereiding!  
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1.3 HOE WAARDEER JE DE GEKREGEN INFORMATIE/UITLEG OVER DE OPZET EN 

WERKING VAN DE WERKGROEP? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel 

 

1 

Zeer goed / 

zeer veel 

5 

Uitmuntend 

 

4 

Motivatie: 

- Er was ruim voldoende informatie voorhanden als naslag/basis. Het project werd ruim toegelicht. Het 

indelen in groepen verliep erg vlot. 

- Persoonlijk wist in heel duidelijk waar men naartoe wilde. 

- Duidelijke uitleg over het opzet en de verwachtingen in elk mini-team. 

- Tijdens de eeste vergadering werd het ganse opzet duidelijk uitgelegd. Elke werkgroep wist wat er 

van hen verwacht werd en heeft zich volgens mij ook aan de afspraken gehouden. 

- Heel duidelijk. Ik kreeg duidelijke antwoorden op mijn vragen. Interessante powerpointpresentatie. 

- Deze informatie was voldoende uitgebreid en zeer duidelijk. 

2 Vergaderingen werkgroep 

2.1 HOE WAARDEER JE HET LEIDEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE 

WERKGROEP? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

7 

Uitmuntend 

 

3 

Motivatie: 

- De vergadering werden op een heldere en efficiënte manier geleid! 

- Het was steeds zeer doelgericht, zodat er weinig of niet werd afgeweken wat natuurlijk leidt tot  

sneller tot het beoogde resultaat komen. 

- Goede timing, concentratie op de hoofdzaken met duidelijke resultaten. 

- De vergadering werd in goed geleid. Er werd niet alleen rekening gehouden met de tijdsafspraken, 

maar indien er werd afgeweken van de essentie (wat niet anders kan met een onderwerp wat ons zo 

nauw aan het hart ligt), werden we toch terug tot de orde geroepen!! 

- Heel gestructureerd, efficiënt, to-the-point. 

- Kelly durfde ingrijpen als er werd afgeweken van het onderwerp. Iedereen kreeg het woord, maar op 

een gestructureerde manier. Geen chaos en tijdverspilling.  

- De leider van de vergadering trachtte steeds alles in goede banen te leiden. Dit is goed gelukt met als 

gevolg efficiënte vergadermomenten. 

- De vergaderingen werden zeer goed geleid! Er werd goed vergaderd en dankzij een goede leiding 

werd er nooit te sterk afgeweken van het onderwerp! 

- Er is weinig naast de kwestie vergaderd, dat kan alleen maar als de leiding goed is! 

2.2 HOE WAARDEER JE DE (MOGELIJKHEID TOT) INBRENG DOOR DE LEDEN VAN 

DE WERKGROEP? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

9 

Uitmuntend 

 

1 

Motivatie: 

- Elkeen had m.i. voldoende kansen om vragen te stellen/zijn inbreng te doen! 

- Kelly stond zeer ontvankelijk voor alles wat door de leden naar voor gebracht werd.  Er werd ook 

steeds rekening gehouden met onze noden als vakleerkracht of als titularis.. 
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- Goede inbreng door alle leden van de groep (van alle groepen). 

- Iedereen mocht aan het woord komen. Iedereen mocht telkens zijn mening geven of vragen stellen. 

- Alle leden van de werkgroep konden steeds hun eigen inbreng doen. Ze werden ook geregeld 

aangehaald (door de leider) om hun mening te geven. 

- Er werd naar elk lid van de werkgroep geluisterd en ideeën werden besproken!  

- Iedereen had kans om zijn eigen inbreng te doen. 

2.3 HOE WAARDEER JE DE GEBRUIKTE METHODIEKEN (GROEPSVERDELING AAN 

HET BORD, SMARTSCHOOL, ...) TIJDENS DE VERGADERINGEN VAN DE 

WERKGROEP? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende 

 

1 

Goed / Veel 

 

1 

Zeer goed / 

zeer veel 

7 

 

Uitmuntend 

 

1 

Motivatie: 

- De projectleider maakte ruim voldoende gebruik van didactische hulpmiddelen:  

PowerPointpresentatie ivm problematiek rond pesten was goed gekozen als introductie! 

Prima vond ik het bordschema waarbij ieder een door hem/haar gekozen “mini-team” kon kiezen.  

Het gebruik van Smartschool was een prima hulpmiddel om de uitwisseling van informatie 

(uitgewerkte voorstellen) over de mini-teams heen, mogelijk te maken. 

Heel positief hierbij ook was dat we feed-back konden geven over het werk van andere mini-teams! 

- Handig om via smartschool alles te kunnen volgen! 

-  Powerpoint: zeer goed. Smartschool werd goed gebruikt voor onderlinge communicatie.  Dit heeft 

de samenwerking bevorderd. 

- Er is goed gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. 

2.4 HOE WAARDEER JE DE AGENDA-BEPALING (BESPROKEN ONDERWERPEN) VAN 

DE WERKGROEP? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel 

 

1 

Zeer goed / 

zeer veel 

8 

Uitmuntend 

 

1 

Motivatie: 

- Het opdelen en keuze van de onderwerpen als de gedragscode, de toe te passen methodieken in de 

klas en sensibilisatie van de leerlingen zijn prima op mekaar afgestemd! 

- Na een beknopte samenvatting van wat we de betreffende vergadering afgewerkt hadden, werd 

datgene opgenoemd wat nog moest gebeuren en daaruit werd dan de agenda van de volgende 

vergadering bepaald. 

- Duidelijke agenda op voorhand meegedeeld, zo zit iedereen op dezelfde lijn 

- Er werd gestreefd naar het bespreken van alle vooraf geplande onderwerpen, maar er werd ook 

ruimte gelaten voor eventuele bijkomende opmerkingen. 

- Vergaderingen gebeurden niet zomaar. Er waren duidelijke en zinvolle agendapunten 

- Dit werd steeds door de leider van de vergaderingen opgesteld, op voorhand doorgegeven aan de 

leden en goed gevolgd tijdens de vergadermomenten. 

- Hier ook weer een prima voorbereiding! 



Een actieprogramma „pesten op school‟ 221 

3 Begeleiding/ondersteuning 

3.1 HOE WAARDEER JE DE BEGELEIDING/ONDERSTEUNING TIJDENS DE 

„WERKGROEP WERKZAAMHEDEN‟? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

9 

Uitmuntend 

 

1 

Motivatie: 

- Er was een uitstekende begeleiding en ondersteuning, mede dank zij een grondige voorkennis van de 

problematiek. 

- Het was ook heel tof dat we je, ook voor en na de vergaderingen, nog even mochten aanspreken als 

het nodig was! 

- Kelly reikte heel wat hulpmiddelen aan, informeerde gedurende de week of ons werk lukte... 

- Ik kan hier weinig over oordelen. Ik heb zelf slechts 1 vergadering kunnen bijwonen. 

- Je had veel vrijheid om je eigen ideeën vorm te geven, maar tegelijkertijd kon je wel op Kelly 

rekenen voor ondersteuning. Kelly vroeg regelmatig hoe het ging en had zelf ook materiaal dat je kon 

gebruiken. 

- Bij vragen konden we steeds terecht bij de leider. 

3.2 HOE WAARDEER JE DE AANKONDIGINGEN EN OPVOLGING VAN DE 

VERGADERINGEN? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel 

 

1 

Zeer goed / 

zeer veel 

7 

Uitmuntend 

 

2 

Motivatie: 

- De projectleider kwam steeds goed voorbereid naar de vergaderingen: ze had grondig kennis 

genomen van de uitgewerkte activiteiten van de mini-teams. Daardoor kon de opvolging vlot 

gebeuren! 

- De datum van de volgende vergadering werd steeds op de voorafgaande afgesproken, daarna ook nog 

een herinnering via SS. 

- Vergaderingen werden ruim op tijd aangekondigd en er waren hier geen misverstanden over.  

Meestal kreeg je ook nog een bericht via smartschool. 

- Er zijn steeds goede afspraken gemaakt. 

4 Resultaat 

4.1 HOE WAARDEER JE HET UITEINDELIJKE RESULTAAT VAN ONZE WERKGROEP? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

10 

Uitmuntend 

Motivatie: 

- In enkele vergaderingen hebben we ons doel, meen ik, bereikt te hebben, nl. een werkgroep rond 

pesten op poten zetten. Welk het succes van het voorbereidende werk zal zijn, zal grotendeels 

afhangen van de “verdere aanpak in concreto”, nl. het in praktijk brengen van de uitgezette strategieën. 

- Ik denk dat we nu allemaal toch wel iets tot stand gebracht hebben dat in de toekomst kan gebruikt 

worden in de klassen.  Bovendien heeft dit alles er ook toe geleid dat we misschien toch iets meer 

inzicht hebben in “pestgedrag...” en dat kan alleen maar nuttig zijn als we ook echt daders en/of 

slachtoffers in onze lessen of in gesprekken of ... hebben. 
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- We hebben op zeer korte tijd een bruikbaar en praktisch document afgeleverd. Iedereen zat op 

dezelfde golflengte en heeft in zijn mini-team mooi werk geleverd. 

- Het resultaat (gezien de korte tijd!) is uitstekend! 

- Er zitten veel verschillende werkvormen in.  Over de gedragscode is goed nagedacht. 

- Op korte tijd is het werk goed verdeeld en hebben de verschillende groepen hard gewerkt met een 

mooi resultaat als gevolg. 

- Proficiat Kelly! 

4.2 HOE WAARDEER JE DE UITEINDELIJKE WERKWIJZE VAN ONZE WERKGROEP? 

STEMT DEZE OVEREEN MET JE OORSPRONKELIJKE VERWACHTINGEN? 

Extreem 

slecht / zeer 

weinig 

 

Slecht /  

Weinig 

Nipt 

onvoldoende 

Voldoende Goed / Veel Zeer goed / 

zeer veel 

9 

Uitmuntend 

 

1 

Motivatie: 

- Doordat zowel de projectleider als de leden erg gemotiveerd zijn, verliep alles heel vlotjes. 

Het was fijn zo te werken.  De opdracht was voor ieder goed afgebakend.  Je wist waar je mee bezig 

was evenals wat een ander deed.  Iedereen deed ook zijn werk! 

FIJN!!!! 

- Deze werkwijze, maar vooral de ondersteuning en dankbare motivatie, overtroffen al mijn 

verwachtingen! Dit is voor mij zeker voor herhaling vatbaar. 

- Ik verwachtte dat het zwaar en moeilijk ging zijn, maar door de goede samenwerking en 

ondersteuning is het heel goed meegevallen. 

- Op korte tijd is het werk goed verdeeld en hebben de verschillende groepen hard gewerkt met een 

mooi resultaat als gevolg. 

- Heel efficiënt ! 

5 Dit wil ik nog kwijt (maar is nog niet aan bod gekomen): 

- Ik meen te mogen stellen dat we op korte tijd een mooi resultaat hebben bereikt! 

Dank, Kelly, als voortrekker en uitstekend begeleider van dit project! Het was heel aangenaam om met 

je te kunnen werken aan deze opdracht!! 

- Zonder de goede leiding, had het resultaat niet zo geweldig geweest. Je positieve uitstraling en 

motivatie naar anderen toe werkt aanstekelijk!  

Dank u dat ik mocht deelnemen aan dit projekt. Het was (zeker voor mij) een leerrijke ervaring. 

- Ik heb een goed gevoel over het materiaal waar we mee naar de pedagogische vergadering (en later 

onze collega‟s) stappen. 

- Er is misschien weinig variatie in mijn antwoorden, maar ik vind dat we heel efficiënt te werk 

gegaan zijn en dat we heel wat verwezenlijkt hebben.  

- Omdat ik niet behoor tot het groepje „lkrn 2
de

 graad BSO‟ was mijn inbreng misschien minimaal, 

maar ik ben toch tevreden dat ik aan deze sessies deelgenomen heb. Ik hoop dat we in de praktijk even 

goed scoren dan op het theoretisch gedeelte! 

 

 

 

 

 

 

 


