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V o o r w o o r d  

Binnen het opleidingsonderdeel “project” hebben we de opdracht gekregen om een 
project uit te werken voor de voorziening MPC Ter Bank over het pestbeleid en deze 
vervolgens te presenteren voor een jury. Om dit alles te realiseren hebben we steun 
gekregen van enkele belangrijke personen die we graag willen bedanken.  

Allereerst willen we Eric Beke, onze projectbegeleider, bedanken om een boeiende 
projectvraag in te dienen, die ons de voorbijgaande maanden is blijven verrassen. 
Bedankt om ons te steunen, te sturen en te stimuleren tijdens dit proces. 

We willen ook Bart Ceyssens, onze theoretisch begeleider, bedanken voor de tijd die 
hij vrij wilde maken om de projectbundel na te lezen. Hij heeft ons inzichten gegeven 
hoe we het best de theorie konden aanpakken.  

Marjolijn Pex willen we bedanken om ons teamproces te sturen. Zij heeft ons als 
team doen nadenken over ons handelen in groep. Dankzij haar bijdrage is ons team 
een sterk gedreven team geworden waar iedereen zijn eigen mening kon uiten en 
zichzelf kon zijn. 

We willen de begeleiders van de meidenclub en de jongerenraad van MPC Ter Bank 
bedanken om ons de mogelijkheid te geven onze methodieken uit te proberen bij de 
jongeren. Bedankt dat we dit aanbod hebben gekregen. Hieruit hebben we vele 
inzichten gehaald naar onze methodieken toe. 

Dan willen we iedereen bedanken van onze Internationale Studie. Zij hebben ons 
nieuwe inzichten gegeven over de aanpak in hun land met betrekking tot pesten. In 
het bijzonder hebben we het dan over: Frida Hoogendoorn, Mirelle Valentijn, Luc 
Koning, Ingrid Spuibroeck en de basisschool Kortland. 

Buiten onze Internationale Studie zijn we op zoek gegaan naar methodieken die hier 
in België zijn om pesten aan te pakken. Zo hebben we een interview gehad met Gie 
Deboutte. Hij heeft, ondanks zijn drukke agenda, een gesprek met ons gehad, waar 
we hem dankbaar voor zijn. Anja Volders heeft ons te woord gestaan, zij werkt in St-
Elisabeth te Wijchmaal. Zij heeft ons laten proeven van verschillende methodieken 
en ons enkele tips gegeven voor onze uitwerking, bedankt. 

Tenslotte nog een bedankwoord voor enkele  personen die ons geholpen hebben: 
Mathieu de Rouw, Treesje Vanderlinden, Nathalie T‟Syen en onze familie en 
vrienden om ons te blijven steunen. 
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I n l e i d i n g   

Het project “pestbeleid” is een project dat ontstaan is vanuit de projectvraag van 
MPC Ter Bank te Leuven. MPC Ter bank is een medisch pedagogisch centrum voor 
personen van 3 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke handicap met 
eventueel bijkomende emotionele – en/of gedragsproblemen. Zij hebben deze vraag 
ingediend vanuit de nood aan een aangepast programma rond pesten. Aan de hand 
van dit project willen wij een antwoord bieden op deze vraag zodat de opvoeders op 
hun beurt een gepast antwoord kunnen bieden aan de jongeren. Dit werk is 
opgedeeld in 2 delen: het theoretisch luik en de implementatie. 

Het eerste deel is het theoretische luik. Dit theoretisch luik is een vooruitzicht naar de 
implementatie zodat er hier beter kan op ingegaan worden. Als eerste schetsen we 
de doelgroep van MPC Ter Bank. Het tweede hoofdstuk zal handelen over pesten, 
ook zal men hier kijken naar wat pesten betekent voor de doelgroep van MPC Ter 
Bank. Het derde hoofdstuk gaat over de aanpakvormen. Hierin worden methodieken 
besproken die enerzijds aangereikt werden door MPC Ter Bank en anderzijds zijn dit 
methodieken die we vanuit andere invalshoeken aangereikt kregen. Van elke 
bestaande methodiek worden de voor- en nadelen bekeken en kan je onze 
bevindingen lezen over wat wij bruikbaar vinden voor onze uitwerking van de 
methodieken. 

Het tweede deel is de implementatie. In deze implementatie vind je de bespreking 
van MPC Ter Bank en de ontleding van het vraagstuk terug, maar ook de volledige 
uitwerking van de methodieken. De methodieken die hier zijn terug te vinden, zijn 
anders dan de methodieken vanuit hoofdstuk 3 uit het theoretisch luik. Deze 
methodieken zijn de methodieken die aangereikt zullen worden in een pestdoos. De 
pestdoos is een doos waar wij verschillende methodieken gaan aanreiken voor 
verschillende rollen. Wanneer we het hebben over verschillende rollen dan hebben 
we het over de groep, de pestkop, de gepeste en de opvoeder. Deze methodieken 
handelen over verschillende thema‟s zoals preventie, het verschil tussen plagen en 
pesten, weerbaarheid, gevoelens kunnen reflecteren en de machtpositie in de groep. 
De inzichten van de methodieken die we raadpleegden hebben we verworven door 
onze internationale studie in Nederland en door het bezoek aan Sint- Elisabeth in 
Wijchmaal. Door onze internationale studie zijn we in contact gekomen met 
verschillende methodieken die ze toepassen in het buitenland om pesten tegen te 
gaan. Zo hebben we de respectmeter, de thermometer, de bakjesmethode en de 
vestjesmethodiek kunnen waarnemen. Deze methodieken hebben we geïntegreerd 
voor de doelgroep. De aangeboden methodieken zijn laagdrempelig zodat de 
opvoeder snel te werk kan gaan. Daarnaast hebben wij zelf ook enkele methodieken 
ontwikkeld op basis van deze inzichten nl. het ganzenbord/terreinspel en de 
methodiek „ zoek wat pesten is‟.  

De uitleg van de methodieken wordt grondig beschreven in een handleiding die in de 
pestdoos komt. In deze handleiding staat het doel van de methodiek, voor wie de 
methodiek geschikt is, hoe je de methodiek moet uitvoeren en welke materialen je 
hiervoor nodig hebt. De methodieken die wij hebben gekozen, zijn van korte duur 
omwille van het concentratievermogen van de doelgroep. 
 
Tot slot evalueren we heel ons leerproces van dit project. 



 
 

 

D e e l  1 :  T h e o r e t i s c h  l u i k  

H o o f d s t u k  1 :  d e  d o e l g r o e p  

INLEIDING 

Als allereerste bieden wij u graag een hoofdstuk aan over de doelgroep van MPC Ter 
Bank. MPC Ter Bank is de indiener van ons project en vanuit hun vraag zijn wij 
vertrokken. Om ons project te kunnen afstemmen op hun vraag, hebben wij ons 
verdiept in de doelgroep die verblijft in MPC Ter Bank.  
De doelgroep in MPC Ter Bank, waarover meer uitleg in het eerste hoofdstuk van de 
implementatie, is erg uiteenlopend. Over het algemeen kan men stellen dat er 
kinderen en jongeren verblijven met een lichte tot matige verstandelijke handicap met 
daarbij eventuele bijkomende emotionele en/ of gedragsproblemen. Naast dit 
algemeen beeld verblijven er ook kinderen en jongeren met autisme, 
hechtingsproblematiek en ADHD. Deze hebben wij ook opgenomen in de doelgroep 
omdat ze even belangrijk zijn in het kader van pesten. Daarnaast moet er rekening 
gehouden worden met het feit dat we hier werken met jongeren. Wat betekent 
puberteit voor onze doelgroep? We zijn hier verder op ingegaan in punt drie van dit 
hoofdstuk: puberteit. 

PROBLEMATIEKEN 

Verstandelijke handicap 

In MPC Ter Bank verblijven jongeren met een licht tot matig verstandelijke handicap, 
vandaar dat wij even de kenmerken van de doelgroep toelichten. Deze kenmerken 
zijn belangrijk om een methodiek op maat te zoeken voor deze personen. 
Volgens A.A.M.R (2002) geciteerd door Davy Nijs (2008-2009), luidt de definitie van 
de verstandelijke handicap: “Een verstandelijke handicap verwijst naar 
functioneringsproblemen die worden gekenmerkt door significante beperkingen in 
zowel het intellectuele functioneren als in het adaptieve gedrag zoals tot uitdrukking 
komt in conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. De 
functioneringsproblemen ontstaan voor de leeftijd van 18 jaar.” 
We kunnen de verstandelijke handicap verdelen onder vier groepen als we het 
hebben over hun intellectuele vermogen, nl. licht verstandelijke handicap, matig 
verstandelijke handicap en diep verstandelijke handicap. We werken de diep 
verstandelijke handicap niet uit omdat deze doelgroep niet matcht met de doelgroep 
van MPC Ter Bank. Toen we op de jongerenraad waren, zagen we dat er drie grote 
groepen waren: een groep voor jongeren met een matige verstandelijke handicap, 
een groep voor jongeren met een licht verstandelijke handicap en een groep met 
jongeren waar vooral de pubers zitten. Deze groepsleden hebben naast een 
verstandelijke handicap, ook bijkomende problematieken. We kunnen vaststellen dat 
ze op Ter Bank de jongeren in deze groepen indelen om zo methodieken op maat te 
kunnen leveren. 

Licht verstandelijke handicap 

Wanneer we het hebben over personen met een licht verstandelijke handicap, 
hebben we het over personen met een verstandelijk vermogen van een kind van 7 tot 



 
 

 

11 jaar. Deze personen denken vaak impulsief en overschatten zichzelf soms. 
Hiermee bedoelen we dat ze moeite hebben met een realistisch beeld te maken over 
hun eigen mogelijkheden. Wanneer we kijken naar hun verantwoordelijkheidsgevoel 
merken we op dat er tussen de leeftijd van 7 en 11 jaar weinig 
verantwoordelijkheidsgevoel is. Zij bevinden zich in een zelfbeschermende fase. 
Deze kinderen zeggen vaak wanneer ze iets fout doen: “Ik ben het niet geweest”, 
terwijl ze wel een aandeel hebben in de situatie die zich dan voor doet. Zo kunnen 
deze kinderen bijvoorbeeld niet toegeven dat ze pesten.  
Wanneer we kijken naar de praktische kant, merken we op dat deze jongeren leren 
aan de hand van concreet materiaal en hierdoor logische samenhangen kunnen 
opmerken. Hun taalvermogen is goed ontwikkeld.  
Als we het sociale vaardigheden van deze personen bekijken, kunnen we vaststellen 
dat deze personen niet altijd de vereiste vaardigheden bezitten op vlak van sociale 
gevoeligheid, sociaal inzichtvermogen en sociale communicatie. Sociale 
gevoeligheid betekent dat ze zich moeilijk kunnen inleven in de gedachte van een 
ander. Dit is natuurlijk een moeilijk gegeven als een pestkop niet door heeft dat hij 
een ander kwetst. Het sociale inzichtvermogen is het niet beseffen dat een opvoeder-
kindrelatie anders is dan een vriendschapsrelatie. De sociale communicatie onder 
andere is het niet weten hoe men met kritiek moet omgaan. Dit is dan een moeilijk 
gegeven voor een kind dat gepest wordt.  
Even ter zijde willen we ook even de gezondheid en de motoriek van deze personen 
belichten. Hun bewegingsmogelijkheden en waarnemingsmogelijkheden zijn 
normaal, maar we merken wel op bij een aantal personen dat er over -
bewegelijkheid, coördinatie en aandachtsstoornissen kunnen voorkomen. Zo zijn er 
meerdere jongeren in MPC Ter Bank die zowel een licht verstandelijke handicap 
hebben als een aandachtsstoornis(Nijs, 2007). 
Wanneer we een methodiek voor hun uitwerken is het belangrijk dat we gaan werken 
met concreet materiaal, zodat zij beter kunnen realiseren waarover het gaat. Een 
beeld zegt meer dan vele woorden. Tijdens de methodiek zullen we werken rond de 
sociale vaardigheden die stroef verlopen.  

Matig verstandelijke handicap 

Wanneer we het hebben over personen met een matig verstandelijke handicap dan 
hebben we het over personen met een verstandelijk vermogen van een kind van 3 tot 
7 jaar. Typisch aan dit verstandelijk niveau is het egocentrische denken. „Ikke en de 
rest kan stikken‟, is het  motto dat in deze fase wel eens naar boven komt. Wanneer 
we kijken naar het praktische vermogen dan merken we dat de meesten erin slagen 
om woorden, zinnen, ondersteunende gebaren en/of lichaamstaal, gevoelens en 
behoeftes kenbaar te maken. Het opdoen van informatie en het leren verloopt 
moeizaam en traag en wordt extra bemoeilijkt door aandacht - en 
geheugenproblemen. Zij vinden houvast in rituelen en gewoontes. Dus wanneer we 
een methodiek uitwerken, moeten we er rekening mee houden dat deze personen 
weinig schoolse vaardigheden hebben. Daarom moeten we er voor zorgen dat niet 
alles geschreven staat, want sommige jongeren kunnen niet lezen. Als we het 
sociale luik doorgronden, merken we dat deze personen snel vriendschappelijke 
relaties opbouwen met andere leeftijdsgenoten. Door imitatie leren zij sociale 
vaardigheden. Zij kunnen bijvoorbeeld leren uit een methodiek met rollenspelen. 
Ze uiten hun gevoelens zowel verbaal als non-verbaal. Wanneer we het hebben over 
de gezondheid en de motoriek van deze personen, kunnen we vaststellen dat de 



 
 

 

motorische vaardigheden van deze personen vrij goed zijn. Hun bewegingen kunnen 
soms bemoeilijkt worden door spasticiteit of stereotype gedragingen en hun 
waarneming kan worden beperkt door visuele en auditieve problemen. Ze hebben 
een houterige en trage fijne motoriek en een goede oog- handcoördinatie (Nijs, 
2007). 

Gedragsproblemen en gedragsstoornissen 

Gedragsstoornissen 

In MPC Ter Bank wonen jongeren met gedragsproblemen en gedragsstoornissen. 
Het verschil tussen beiden wordt uitgelegd in onderstaande theorie. 
Gedragsproblemen, een oppositionele opstandige gedragsstoornis (ODD) en 
gedragsstoornis (CD) zijn één van de problematieken.  
In dit deeltje worden de kenmerken van deze problematieken vergeleken met de 
kenmerken van de jongeren in MPC Ter Bank.  

Oppositional Defiant Disorder (ODD): oppositioneel opstandige gedragsstoornis  

Volgens DSM-IV ( zoals geciteerd in Van den Broeck, 2008) luidt de definitie:“ Een 
oppositionele opstandige gedragsstoornis is een stoornis waarbij sprake is van een 
negativistische, vijandige opstelling, openlijke opstandigheid, ongehoorzaamheid, 
driftbuien, boosheid, prikkelbaarheid, hatelijkheid en wraakzuchtigheid”. Deze 
oppositionele opstandige gedragsstoornis komt voor bij een aantal cliënten van MPC 
Ter Bank. 

Conduct Disorder (CD): gedragsstoornis  

Volgens DSM-IV ( zoals geciteerd in Van den Broeck, 2008) luidt de definitie:“Een 
gedragsstoornis is een stoornis die zich kenmerkt door anti-sociaal gedrag, agressie 
naar mensen en dieren, vernieling van eigendom, leugenachtigheid, diefstal en 
ernstige schending van regels”.Deze gedragsstoornis komt in mindere mate voor bij 
de jongeren van MPC Ter Bank. Er zijn weinig jongeren die eigendommen vernielen, 
agressie naar mensen en dieren vertonen, enz.  
 
Wanneer we een methodiek voor hun uitwerken, zullen we er vooral oog voor 
hebben voor het agressieve gedrag te verminderen. Tijdens de jongerenraad 
merkten we dat de jongeren op de vraag: “Wat doe je wanneer je gepest wordt?” 
vaak antwoorden met “Ik sla terug”. Ze gebruiken foute denkprocessen.  

Samenhang met andere probleemgebieden 

Volgens DSM-IV ( zoals geciteerd in Van den Broeck, 2008) komt comorbiditeit meer 
en meer voor in de wereld van gedragsstoornissen. Gedragsstoornissen kunnen met 
volgende stoornissen voorkomen. 

 ADHD; 

 lage intelligentie; 

 verwaarlozing; 

 druggebruik; 

 jongerenmishandeling; 

 depressie; 



 
 

 

 enz. 
In MPC Ter Bank zijn er eveneens jongeren die gedragsstoornissen vertonen samen 
met ADHD-kenmerken, depressie en jongerenmishandeling. 

Gedragsproblemen 

We hebben een klinische definitie gevonden van gedragsproblemen. Van der Ploeg 
zegt het volgende: “Gedragsproblemen is een relatief concept dat aan de orde is als 
de op dat moment in een bepaalde omgeving heersende normen en geldende 
regels, worden overschreden. De ernst van het probleemgedrag wordt verder 
bepaald aan de hand van de frequentie, de duur en de omvang alsmede door de 
mate waarin de betrokkene zich en/of zijn omgeving psychische schade berokkent”. 
Deze definitie kan men vergelijken met de kenmerken van de jongeren in MPC Ter 
Bank. 

Jongeren met gedragsproblemen worden als moeilijk of lastig ervaren door de 
omgeving. Ouders of leerkrachten/opvoeders worden verontrust door hun gedrag, ze 
worden onzeker en weten niet meer hoe ze deze jongeren moeten aanpakken. De 
jongeren voelen zich vaak ongelukkig en ze lijden zelf onder de situatie. 

ADHD is een duidelijk voorbeeld van probleemgedrag en komt ook voor bij sommige 
jongeren in MPC Ter Bank. Vandaar dat wij deze problematiek verder toelichten. (Zie 
2.3 ADHD) 

Verschillen tussen jongens en meisjes 

Probleemgedrag bij jongens is vaak externaliserend m.a.w. storend voor de 
omgeving, het is gericht naar buiten. Voorbeelden hiervan zijn druk gedrag, 
delinquentie, agressie, enz.  
Probleemgedrag bij meisjes is vaak internaliserend. Hiermee bedoelen we dat dit 
gericht is op zichzelf. Voorbeelden hiervan zijn depressie, angst, psychosomatische 
klachten, enz. (Van den Broeck, 2008). Later zullen we zien dat er ook een verschil is 
tussen jongens en meisjes als het over pesten gaat. Deze verschillen merken we ook 
op in MPC Ter Bank.  

ADHD 

Wat is ADHD? 

Een aantal van de jongeren in MPC Ter Bank hebben ADHD. Dit staat voor „Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder‟. Deze jongeren hebben problemen op het vlak van 
aandacht, concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit. Jongeren met ADHD hebben 
meer moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door 
allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Ze zijn daarnaast impulsief, 
rusteloos en chaotisch. Dit vooral bij bezigheden en situaties die voor hen weinig 
boeiende prikkels opleveren(Balans). 
Daarom zullen we activiteiten moeten zoeken die dicht bij de leefwereld van de 
jongeren liggen. We zullen ze moeten prikkelen met bepaalde materialen zodat ze 
zich aangesproken voelen om mee te doen met de activiteiten.  



 
 

 

Aandachtstekort 

Aandacht is een moeilijk te omschrijven en te beoordelen begrip. Het heeft met 
verschillende gedragingen en psychologische processen te maken.  
De problemen met aandacht kunnen volgende aspecten omvatten: 

 De jongeren kunnen zich onvoldoende lang op een taak richten;  

 wanneer de jongeren een taak uitvoeren zijn ze snel afgeleid door prikkels uit 
de omgeving die op dat moment niet relevant zijn voor de taak; 

 ze zijn onvoldoende alert tijdens een taak. Daardoor gaan ze zelf, in de ogen 
van een ander, druk gedrag stellen om deze alertheid te verhogen. Motivatie 
kan hier ook een belangrijke rol bij spelen. Daarom moeten we zeker inspelen 
op de leefwereld van de jongeren. 

(Quinet, 2007) 

Hyperactiviteit 

Met deze term kunnen enkele gedragingen bedoeld worden, bijvoorbeeld: onrustig 
friemelen met handen, spelen met voorwerpen, draaien van het hoofd of draaien en 
wiebelen op een stoel. Dit vormt meestal geen groot probleem. Wanneer de jongere 
onrustig is m.b.t. de grove motoriek, zoals voortdurend opstaan en rondlopen, kan dit 
voor de buitenwereld echter als storend overkomen. Denk maar aan eetmomenten of 
situaties in de klas. De jongeren gaat dus niet doelgerichte, ongeorganiseerde, 
chaotische overbeweeglijkheid vertonen in situaties waar een zekere mate van rust 
vereist is (Quinet, 2007).  

Impulsiviteit 

Hier kunnen twee vormen mee bedoeld worden: 

 Ongecontroleerd gedrag van jongeren. Ze lijken niet gevoelig voor de 
gevolgen van hun gedrag. Ze willen plezier op korte termijn zonder remmingen 
of het afwijken van bepaalde dingen; 

 de cognitieve strategie. Dit wordt gekenmerkt door een te snelle, vaak onjuiste 
oplossing van het probleem. Ze reageren vooraleer ze er goed over na-
gedacht hebben. Impulsieve jongeren hebben het moeilijk om “eerst denken, 
dan doen” toe te passen.  

Uit dit alles kunnen we afleiden dat het gedrag van jongeren met aandachts-
problemen chaotisch en ongeorganiseerd is. Ze kunnen zich wel beperkt aandachtig 
bezighouden met dingen die hen interesseren. 

We moeten wel rekening houden met de ontwikkelingsleeftijd van de jongeren. 
Jonge kinderen zullen hun aandacht vooral vestigen op interessante, nieuwe externe 
stimuli. Oudere jongeren kunnen relevante informatie ophalen uit de omgeving om 
problemen op te lossen of taken uit te voeren. Wanneer we een methodiek gaan 
uitwerken, moeten we er rekening mee houden dat niet alle jongeren zich even lang 
kunnen concentreren. Vandaar dat we een maximum tijd van 30 minuten op elke 
methodiek zetten(Quinet, 2007).  

 



 
 

 

Hechtingsstoornis 

Er verblijven enkele jongeren met een hechtingsstoornis in MPC Ter Bank. Dit 
betekent dat er enkele jongeren problemen hebben met hun sociale gedrag door een 
tekort aan sociale vaardigheden om hechte relaties aan te gaan met betrekking tot 
iets of iemand.  

Een hechtingsstoornis is een stoornis die je in de loop der jaren kunt krijgen. Meestal 
gebeurt dit in de eerste levensfase van het kind. Het kind heeft dan geen hechting of 
vertrouwen gekregen van een liefdevolle persoon in deze eerste levensfase. Deze 
kinderen hebben geen echte bodem in hun bestaan. Elk vast hechtingspunt bij hun 
ontbreekt. Hulpverleners stoppen vaak oneindig veel energie, liefde, aandacht en 
zorg in deze personen, maar ze krijgen er zelden iets voor terug.  

We kunnen opmerken dat deze personen vaak moeilijk andere personen kunnen 
vertrouwen. Dit zorgt ervoor dat ze kampen met een angst om (h)echte relaties aan 
te gaan. Het verlangen naar affectie blijft bestaan, maar men heeft angst om dit dan 
meteen weer af te geven. Het gevolg is dat ze vaak zeer oppervlakkige contacten 
leggen met andere personen, meestal doen ze dit uit zelfbescherming. Ze gaan 
volwassenen op de proef stellen en uittesten of die volwassene het goed met hen 
voor heeft. Het voornaamste letsel van een gebrek aan zorg en liefde is een bepaald 
onvermogen tot het aangaan van blijvende en diepgaande relaties. Vaak kampen 
deze personen met een gevoel dat ze niet gewenst zijn. Dit gevoel uiten ze door een 
vernietigingsdrang. Met vernietigingsdrang bedoelen we gedragingen zoals dingen 
vernielen, liegen tegen andere personen, enz. Ze gaan negatieve gedragingen 
vertonen omdat ze dan aandacht krijgen. Voor hun lijkt het alsof negatieve aandacht 
meer resultaat oplevert dan positieve aandacht. Het kind heeft weinig of geen 
schuldgevoel wanneer hij iets doet wat niet mag. Wanneer we kijken naar de ruimte 
en de tijd merken we op dat de kinderen hier weinig voeling mee hebben(Voets, 
2008).  

Wanneer we een methodiek uitwerken voor deze kinderen is het belangrijk om een 
goede kijk te hebben op hun leefwereld. Sommige kinderen hebben geen 
schuldgevoel en zullen dan eerder in de rol van de pestkop stappen, terwijl de 
kinderen die zich ongewenst voelen misschien eerder in de rol van de gepeste 
kunnen verzeild raken. Dit doordat ze al negatief naar zichzelf kijken. We kunnen 
besluiten dat een hechtingsproblematiek een complexe problematiek is. Het is niet 
makkelijk om bij deze kinderen toenadering te vinden. Een methodiek voor hen 
uitwerken is daarom ook niet gemakkelijk. Werken rond pesten met deze kinderen is 
onmogelijk zolang er niet gewerkt wordt aan hun zelfbeeld en het opbouwen van 
relaties.  

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

In MPC Ter Bank zijn er in elke leefgroep wel een aantal jongeren met autisme. Dit 
houdt in dat ze een pervasieve of m.a.w. een alles doordringende 
ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorzaak hebben (www.triangel-vzw.be). 
Deze stoornis ontstaat al vroeg in de ontwikkeling van de hersenen met als gevolg 
dat er beperkingen zijn in de ontwikkeling van de verbeelding, de communicatie en 
het sociaal gedrag (Nijs, 2007). Volgende beperkingen kunnen optreden:  



 
 

 

 Er is een stoornis op het vlak van sociale contacten, met name in de sociale 
interactie. 

Van personen met ASS wordt ook wel eens gezegd dat ze relatieblind zijn. Dit komt 
omdat relaties niet concreet waarneembaar zijn en op een abstract niveau liggen. De 
gasten in MPC Ter Bank leven samen in verschillende leefgroepen. Voor diegenen 
met autisme is het onmogelijk om met hun medebewoners relaties aan te gaan.  

Sociale prikkels worden onbewust door de mensen geleerd. Voor personen met ASS 
is dit minder vanzelfsprekend. Aangezien dat sociale regels onzichtbaar zijn en heel 
wisselend naargelang de context, is het moeilijk voor mensen met autisme om met 
anderen om te gaan. Voor de opvoeders is het ook een hele opgave om voor elke 
jongere met autisme deze regels apart op te stellen en aan te leren. Het begint vaak 
al met simpele leefgroepregels die de jongeren met autisme leren om samen te leven 
met anderen. Ze hebben een zeer beperkt inzicht in wat anderen voelen en denken 
en kunnen nauwelijks sociale situaties doorzien. Om iemands bedoeling van bepaald 
gedrag te begrijpen, moet je je verplaatsen in de ander. Om greep te krijgen op onze, 
voor hen zeer moeilijke, sociale wereld gaan ze overlevingsstrategieën ontwikkelen. 
o.a. nabootsen van gedrag van anderen, zonder de betekenis te begrijpen. 

 Er is een stoornis op het vlak van verbale en non-verbale communicatie. 

Taal is een symbolensysteem met een achterliggende, onzichtbare betekenis. 
Personen met ASS nemen taal letterlijk omdat zij de onderliggende gevoelens en 
sociale regels niet kunnen lezen en daarom de betekenis van taal ook niet begrijpen. 
Woorden met meerdere betekenissen of woorden die veranderen naargelang de 
context waarin ze voorkomen, zijn voor personen met ASS onbegrijpelijk. Daarnaast 
zijn gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en sociale aanwijzingen voor hen als het ware 
onzichtbaar. Ook denken in abstracte begrippen is voor hen vaak niet eenvoudig. 

 Er is een opvallend beperkt aanbod van interesses en activiteiten met 
stereotiep gedrag. 

Nieuwe situaties en veranderingen zijn moeilijk voor personen met autisme omdat ze 
zich moeilijk kunnen aanpassen. In de leefgroep zijn er geregeld situaties die 
veranderen. Hier is het de taak van de opvoeders om deze veranderingen geleidelijk 
aan aan te brengen aan de gasten. 

Personen met autisme nemen hun wereld op een andere manier waar. Het grotere 
geheel wordt door hen niet gezien maar ze gaan zich meer richten op (onbelangrijke) 
details, waardoor ze tot een andere betekenis komen. Hun leven wordt als een 
opeenvolging van afzonderlijke situaties waargenomen waarbij ervaringen gekoppeld 
worden aan concrete situaties. Ze hebben daarom vaak slechts aandacht voor 
enkele objecten, onderwerpen of activiteiten. Bij de minste verandering geraken ze in 
paniek of worden ze boos. 

 Er is een stoornis op het vlak van het verbeeldingsvermogen/ gebrek aan 
centrale coherentie. 

Personen met ASS denken in één-één-relaties waardoor ze niet met meervoudige 
betekenissen kunnen omgaan. Ze denken in detail en kunnen deze details niet in 
een geheel gieten. Ze zijn 'contextblind'. Deze ontelbare, onsamenhangende details 
hebben voor hen slechts één betekenis: de letterlijke. Hierdoor wordt het voor hen 
zeer moeilijk om iets in te beelden of voor te stellen en kunnen ze er geen betekenis 
aan geven.  



 
 

 

Wanneer we de methodiek gaan uitwerken voor jongeren met ASS is het belangrijk 
om rekening te houden met het feit dat ze zich moeilijk kunnen inleven in de 
gevoelswereld van de ander. Dit maakt het voor ons moeilijker om met hen te werken 
rond pesten. Alle situaties worden ook als losse fragmenten bekeken, waardoor de 
transfer naar de leefgroep moeilijk wordt gemaakt.  

PUBERTEIT 

Puberteit in de doelgroep 

De ontwikkelingsfase van de pubers is een fase vol emoties. Deze fase speelt zich af 
op de leeftijd van 12 tot 18 jaar. We werken deze theorie rond puberteit uit omdat de 
jongeren van MPC Ter Bank, waar wij ons project voor uitwerken, zich in deze 
leeftijdsfases bevinden. Om specifiek te zijn, kunnen we vaststellen dat er ook nog 
enkele jongeren zijn die zich bevinden in de leeftijd van 19 tot 20 jaar.  
De puberteit brengt een hele hoop vragen en emoties met zich mee op verschillende 
ontwikkelingsvlakken. Denk maar aan de lichamelijke ontwikkeling en psycho-
logische ontwikkeling en de sociale ontwikkeling (Dijkstra, 2008). 

Lichamelijke ontwikkeling 

In deze fase maken de jongeren een grote groeispurt. Dit gebeurt in een bepaalde 
volgorde, namelijk eerst het hoofd, handen en voeten, dan armen en benen en 
tenslotte de romp. In deze fase gaan ook de geslachtorganen groeien. 

Door deze veranderingen voelt de jongere zich soms onzeker. Hierdoor kunnen er 
stemmingswisselingen opkomen. De puber wilt soms nog kind zijn terwijl zijn lichaam 
al sneller vooruit gaat (Dijkstra, 2008). Personen met een verstandelijke handicap 
hebben hier nog meer last van, want zij zien er uit als een jongen of een meisje van 
15 jaar maar ze hebben een vermogen van een kind van 6 jaar. Hierdoor kunnen ze 
vaak overschat worden. Maar ook jongeren met gedragsproblemen kunnen 
moeilijkheden ondervinden door de groeispurt in deze fase. Als we kijken naar een 
kind met ADHD, kan het voorkomen dat zij clownesk gedrag gaan vertonen. Dit 
gedrag kan te wijten zijn doordat ze niet weten hoe ze met de verandering van hun 
lichaam moeten om gaan. Personen met autisme kunnen deze veranderingen 
moeilijk plaatsen in hun leefwereld, ze merken dat ze zich anders moeten gedragen 
van de buitenwereld. 

Psychologische ontwikkeling 

De psychologische ontwikkeling heeft betrekking op de toenemende interesse voor 
de seksualiteit, de voltooiing van het abstract denken en de ontwikkeling van een 
psychologische identiteit. Deze nieuwe situaties kunnen moeilijk zijn voor onze 
bestendige doelgroep.  

Interesse voor seksualiteit 

In deze fase merken we dat de jongeren veel bezig zijn met het andere geslacht. Ze 
voelen zich aangetrokken tot een bepaalde persoon en krijgen gevoelens voor deze 
persoon. In deze fase komen de eerste verliefdheidsgevoelens bij de jongeren naar 
boven. Bij meisjes merken we dat in deze fase trouwheid belangrijk is en de kwaliteit 



 
 

 

van de relatie. De visie van de jongens daarentegen is anders, zij zien een relatie 
eerder als iets wat erbij hoort, een ervaring (Dijkstra, 2008). 

We stellen vast dat de jongeren van MPC Ter Bank graag zo behandeld worden als 
jongeren zonder beperkingen, dus het is normaal dat zij ook een relatie aan willen 
gaan. Natuurlijk is het belangrijk om de jongeren goed voor te lichten wat mag en wat 
niet. Voor jongeren met een hechtingsproblematiek en kinderen met autisme is het 
moeilijker om een relatie aan te gaan. Jongeren met een hechtingsproblematiek 
hebben het moeilijk om zich te hechten aan personen. Jongeren met autisme 
daarentegen vinden het moeilijk om zich in te leven in de wereld van de ander. 

De voltooiing van het abstract denken 

De jongere kan in deze fase volledig abstract denken. Dit betekent dat zij meer gaan 
nadenken over het leven. Zo kunnen de interesses van de jongere verschuiven van 
concrete bezigheden zoals tennis naar abstracte zaken zoals godsdienst of 
spiritualiteit. Het abstract denken maakt het mogelijk dat de jongere vanop een 
afstand naar zichzelf kan kijken. “Wie ben ik? En wat wil ik?” zijn vragen die veel 
voorkomen. Personen met een verstandelijke handicap bereiken dit stadium niet 
door hun beperking op verstandelijk niveau. Jongeren met gedragsproblemen 
daarentegen bereiken dit stadium wel, maar hun denken kan belemmerd worden 
door hun impulsief gedrag. Wanneer we kijken naar jongeren met autisme is dat niet 
het geval. Het abstract denken blijft ondanks de komst van de puberteit voor hen een 
moeilijk gegeven. Personen met autisme kunnen niet vooruit denken omdat elk 
moment een los gegeven is. Dit wil echter niet zeggen dat dit onmogelijk is voor hen. 
Indien ze beroep kunnen doen op hulpmiddelen zal het voor hen makkelijker zijn om 
vooruit te plannen en te organiseren.  

Ontwikkelen van een psychologische identiteit 

De jongere gaat experimenteren met zijn vrienden, bijvoorbeeld met seks, drugs en 
alcohol. Het doel dat ze voor ogen houden is zichzelf leren kennen. Vaak botsen hun 
experimenten op ouders die grenzen stellen aan de puber. Deze fase is voor de 
ouders vaak een moeilijke fase, hun kinderen luisteren niet meer (Dijkstra, 2008). 
Wanneer we kijken naar jongeren met gedragsproblemen of gedragstoornissen zien 
we dat zij vooral gaan botsen tegen grenzen. Zij gaan hun gelijk naar voren willen 
halen en ze gaan door het lint als dit niet haalbaar is. Ze worden agressief en kunnen 
moeilijk hun gedrag controleren. Als we kijken naar hoe jongeren met autisme 
omgaan met hun nieuwe identiteit, kunnen we vaststellen dat deze fase moeilijk is 
voor hen. Zij hebben geen uitgerijpt en realistisch zelfbeeld. Hierdoor kan het zijn dat 
ze zichzelf gaan overschatten of onderschatten. Ze kunnen zichzelf sterker of 
zwakker voelen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dit kan een invloed hebben bij het 
pesten. 

Sociale ontwikkeling 

Wanneer  we kijken naar de sociale ontwikkeling dan merken we een verschil op de 
relatie met de ouders en met leeftijdsgenootjes. De jongeren willen zich namelijk 
losmaken van hun ouders en hun eigen leven uitbouwen. Ze raken vaak in conflict 
met hun ouders omdat ze niet kunnen omgaan met het gezag van de ouders. Ze zien 
de regels en grenzen die de ouders stellen als een belemmering in hun leven terwijl 



 
 

 

de ouders goed willen doen. Als we kijken naar de jongeren onder elkaar zien we dat 
er uiteenlopende netwerken zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn formele 
lidmaatschappen zoals klas, chiro, sportclub, enz. We merken op dat er groepjes 
ontstaan waar de jongeren steun vinden en vertrouwen. Jongeren spreken over 
liefjes, boezemvriendinnen, enz. Sommige jongeren gaan aansluiten bij een 
bepaalde groep zoals punkers, emo‟s  enz. ( Craeynest, 2007). Het kan zijn dat deze 
jongeren door anders te zijn gepest worden door de meerderheid. Voor kinderen met 
autisme zal het niet gemakkelijk zijn om zich aan te passen aan een nieuwe situatie 
zoals nieuwe vrienden maken. Vandaar dat het belangrijk is om de jongeren te 
vertellen wat er van hen verwacht wordt, want in deze fase gaan de jongeren naar de 
secundaire school of vaak naar een andere school en komen ze vaak terecht bij 
nieuwe/onbekende jongeren. Zoals al eerder gezegd kunnen we vaststellen dat 
vriendschappen en relaties  steeds belangrijker worden voor jongeren in de 
puberteitsfase. Als we kijken naar jongeren met autisme merken we vaak dat ze 
minder vrienden hebben dan andere jongeren. Dit komt omdat zij moeilijk relaties 
kunnen aangaan. Voor personen met een verstandelijke handicap daarentegen is 
vriendschapsrelaties opstarten niet moeilijk. Zij hechten zich snel aan andere 
personen. 

BESLUIT  

In MPC Ter Bank komen verschillende problematieken voor. Om dat te 
vereenvoudigen spreekt men van personen met een licht tot matige handicap met 
eventuele emotionele en gedragsstoornissen. Onderling heeft elke gast nog zijn 
eigen problematiek en komt comorbiditeit veel voor in MPC Ter Bank. De 
belangrijkste problematieken hebben we even onder de loep genomen en ons er wat 
meer in verdiept. Deze verdieping achten we belangrijk omdat we willen weten hoe 
we rekening moeten houden met deze problematieken binnen het pestverhaal. 
Doordat we hier te maken hebben met jongeren, hebben we gekeken wat de 
puberteit inhoudt voor de doelgroep. Over het algemeen is de puberteit een moeilijke 
fase in het leven, maar iedereen moet er doorheen. Wanneer de jongeren, zoals die 
van MPC Ter Bank, een handicap hebben, kan dit voor extra moeilijkheden zorgen. 
Met goede begeleiding en hulp zijn de ontwikkelingstaken waaraan ze moeten 
voldoen in de mate van het mogelijke haalbaar. Tijdens de jongerenraad en de 
meidengroep hebben we ondervonden dat jongens met gedragsproblemen 
luidruchtiger zijn en zich drukker gedragen dan meisjes. De meisjes gedroegen zich 
eerder stil en waren meer op zichzelf gericht. In de jongerenraad en meidengroep 
bevinden zich jongeren die representatief zijn voor hun leefgroep. Uit elke leefgroep 
zijn er 1 à 2 jongeren die zich in deze groepen bevinden. Nu we een beter zicht 
hebben op de doelgroep, kunnen we overgaan naar het volgende hoofdstuk.  

H o o f d s t u k  2 :  P e s t e n  

INLEIDING 

In dit hoofdstuk geven we een toelichting van het thema pesten en wat dit betekent 
voor de doelgroep. Zo zullen we volgende onderwerpen bespreken: wat is 
ruziemaken en plagen, wat is pesten, de verschillen tussen plagen en pesten, de 
rollen, de signalen, de gevolgen en als laatste de preventie. We hebben voor deze 



 
 

 

punten gekozen omdat het een duidelijk overzicht weergeeft van wat het thema 
pesten inhoudt.  

Voor de doelgroep MPC Ter Bank is vooral het verschil tussen pesten en plagen 
belangrijk. Zij hebben omwille van hun problematiek moeilijkheden om hier een 
onderscheid tussen te maken.  

WAT IS RUZIE MAKEN EN PLAGEN  

Geen enkel kind maakt van de eerste dag dat hij in een nieuwe situatie komt al 
vrienden voor eeuwig en altijd. Dit komt omdat ze elkaar nog niet kennen. Ieder kind 
is uniek en het ene kind kan al makkelijker contacten leggen met onbekenden dan 
andere kinderen. Eens er een hechte vriendschap is, bestaat er echter toch nog een 
kans dat er een ruzie kan voorkomen of dat iemand anders als vriend(in) gekozen 
wordt. Dit is op zich niet zo erg want ruzie onder elkaar kan men niet vermijden. 
Sterker nog, kinderen leren uit ruzies dat relaties niet standvastig zijn, dat ze zelf 
hierin een aandeel spelen. Daarnaast leren ze ook hoe een relatie te verbreken maar 
ook weer goed te maken, op te bouwen en te onderhouden. Voor personen met 
ADHD of een licht verstandelijke handicap is het terug opbouwen van een relatie 
moeilijk, omdat zij geen schuldgevoel kennen. 

Belangrijk is wel dat men erover kan praten want onenigheden zijn noodzakelijke 
punten in een veranderingsproces. Het is dus goed dat je zegt wat je stoort om tot 
een oplossing te komen. Jongeren met autisme kunnen wel horen wat een andere 
jongere zegt, maar nemen alles letterlijk of kunnen zich hier moeilijk iets bij 
voorstellen. Het klinkt misschien raar, maar de jongeren moeten leren ruzie maken. 
Ze moeten leren hoe ze hun mening kunnen verdedigen, dat niet iedereen altijd fair 
speelt en hoe ze daarop kunnen reageren. Ruziemaken is belangrijk want hierbij 
toon je het kind dat je af en toe bij je standpunt moet blijven om respect van anderen 
te winnen. Pubers hebben het moeilijk wanneer hun vraag of doel niet onmiddellijk 
wordt bereikt of afgekeurd wordt. Wie altijd toegeeft of alle ruzies vermijdt houdt geen 
zelfrespect meer over, maar als je tijdens een conflict hebt kunnen aanvoelen dat je 
gehoord en gerespecteerd werd, zal je sneller een overeenkomst tussen beiden 
aanvaarden.  

Natuurlijk is het voor een omstander niet altijd duidelijk of er nu gekibbeld wordt, 
geplaagd of gepest. Jongens die ruzie maken durven al eens flink te keer gaan: ze 
schelden en roepen, trekken en duwen. Naargelang de situatie moet je als 
begeleider ingrijpen of niet. Natuurlijk grijp je in als er gevochten wordt, of als je ziet 
dat een kind er alleen voor staat. In een discussie kun je er op wijzen dat schelden 
een minder goede manier is om iets duidelijk te maken, dat je beter argumenten 
zoekt en die verdedigt. Leer kinderen ook dat ruzie alleen goed is als alle partijen 
achteraf voelen dat ze er op vooruit gegaan zijn, als door de ruzie een oplossing voor 
een probleem is gevonden. Ook bij het ruziën kunt u kinderen dus waarden 
meegeven die later van pas zullen komen. 

Maar let op: een ruzie kan wel een teken zijn dat er wordt gepest. Dus moet je hier je 
“radar” opzetten en kijken of je meer aanwijzingen vindt voor eventueel pestgedrag. 
Vandaar dat het deel rond ruzie maken van belang is voor onze uitwerking van de 
theorie rond pesten. Ruzie maken kan gezond zijn, maar als opvoeder moet er een 
oogje in het zeil gehouden worden op pestgedrag, want dat is niet meer gezond. 



 
 

 

Daarbij vinden we het belangrijk om uit te leggen wat plagen is. Plagen kan men 
bezien als iets onschuldig, beide partijen vinden het leuk en er zijn geen kwade 
bedoelingen. Ze kunnen aan elkaar aangeven als ze er even genoeg van hebben. Bij 
plagen heeft de ene partij nog altijd respect voor de andere. Bij pesten daarentegen 
heeft de pestkop geen respect meer voor de andere persoon en zal dus ook geen 
rekening met hem houden. Plagen gebeurt tussen personen die gelijkwaardig zijn. Er 
is geen machtsverschil tussen beiden. De rol van plager is wisselend. Meestal is dit 
een één-éénsituatie. Wanneer we het hebben over gedragsproblemen en 
gedragstoornissen merken we op dat deze jongeren wel op zoek zijn naar macht. 

Er is wel een gevaarlijk aspect bij plagen en dat is dat het kan overgaan tot pesten. 
Niet alles wat voor de ene als plagen wordt bedoeld, kan overkomen als plagen. Als 
de andere het niet leuk vindt, wordt het al snel als pesten ervaren. 

(Deboutte & Schelstraete, 2000) 

WAT IS PESTEN 

Nu we weten wat ruzie maken en plagen inhoudt, is het tijd om over te gaan naar het 
concrete onderwerp van ons project, met name pesten. We spreken over pesten als 
een of meerdere personen iemand anders meer dan eens, en gedurende een 
langere periode, geestelijk of lichamelijk geweld aandoen, met de bedoeling die 
persoon pijn te doen (Deboutte & Schelstraete, 2000). 

Pesten volgens Dan Olweus ( zoals geciteerd door Sonja Emmerechts,1999,p73-74): 
“Pesten is agressief gedrag waarbij de gepeste herhaaldelijk en lange tijd negatieve 
handelingen van materiële, lichamelijke of geestelijke aard moet ondergaan door één 
of meerdere pestkoppen”. 

Men spreekt van negatieve handelingen wanneer iemand met opzet een ander 
schade berokkent, benadeelt, lastigvalt of dat probeert te doen. Anders dan bij 
plagerijen, die regelmatig gebeuren en tussen gelijken zijn, is er bij pesterijen sprake 
van negatief gedrag binnen een ongelijke verhouding van macht. Hierdoor slaagt de 
gepeste er meestal niet in om op zijn eentje de situatie te doorbreken. Het pesten 
kan direct of indirect zijn, opvallend en zichtbaar of onderhuids en geniepig. 
Jongeren met ADHD gaan geen andere jongeren bewust pesten, ze pesten eerder 
impulsief net zoals jongeren met gedragsproblemen. Deze laatst groep berokkenen 
schade aan hun omgeving door agressie naar mensen en dieren, vernielen van 
eigendom, diefstal, enz. Jongeren met een verstandelijke handicap daarentegen 
pesten ook maar deze pesten niet doordacht. Ze hebben geen voorafgaand 
opgestelde plannetjes. 

Pesten is een proces waarbij een pestkop of een groep (een pestkop die de hele klas 
meetrekt) zich tegen een enkeling keert die zich niet (meer) kan verweren (Sonja 
Emmerechts, 1999, p74). De handelingen op zich kunnen soms vrij gewoon zijn, wat 
telt is het onophoudelijke karakter en de vastheid waarmee de pestkop (of 
pestkoppen) het slachtoffer aanvalt, vernedert, isoleert en ten slotte uitsluit. Pesten 
verschilt van plagen door het feit dat er bij plagen geen sprake is van een 
machtsongelijkheid. Personen die plagen hebben niet de bedoeling om de gepeste te 
kwetsen en ze zullen daar ook nooit van genieten.  

Pesterijen kunnen verschillende vormen aannemen en vaak proberen de pestkoppen 
voortdurend „nieuwe‟ acties of technieken uit. Hierdoor weet de gepeste niet wat hem 



 
 

 

te wachten staat. Het is daarom voor de gepeste allemaal heel onvoorspelbaar. 
Jongeren met autisme die gepest worden leiden ineens een heel ander leven. Het 
leven is ineens niet meer voorspelbaar, want de pestkop kan ieder moment 
opduiken, waardoor zij bijvoorbeeld hun bus missen of andere vaste patronen 
moeten wijzigen.  

Volgens Gie Deboutte blijkt dat pesterijen vooral een probleem zijn in de lagere 
school en in het begin van het secundair. Er wordt gesteld dat er een piek is tussen 
10 en 14 jaar (Blomme,2009). Hieruit kunnen we vaststellen dat enkele jongeren in 
MPC Ter Bank in deze piekfase zitten, want we werken ons project uit voor jongeren 
van 12-20 jaar. Pestkoppen blijken vaak leeftijdsgenoten van gepeste te zijn of iets 
ouder ( en daardoor fysiek sterker). Vandaar dat pesten in de leefgroep kan 
voorkomen, want deze jongeren hebben ongeveer dezelfde leeftijden. 

Pesten is een groepsproces en heeft te maken met groepsnormen en –waarden. Een 
groepsnorm kun je omschrijven als: hoe de groep wilt dat iemand is. Dit is een zeer 
relatief begrip en verschilt van groep tot groep. Wat in de ene groep „in‟ is, kan 
misschien gewoonweg niet in de andere. Als de groep eenmaal gevormd is ligt het 
grotendeels vast hoe de groepsleden met elkaar omgaan, hoe ze conflicten en 
spanningen onder elkaar oplossen en of de groep zijn verantwoordelijkheid opneemt 
ten opzichte van gepeste personen. Daarom is het soms moeilijk om groepsgenoten 
te doen reageren tegen het pesten. Wanneer de groepsnorm pesten toelaat, is het 
reageren tegen pesten een overtreding van deze groepsnorm. Wie dit doet, riskeert 
dan ook het volgende slachtoffer te worden (Emmerechts,1999). We gaan aandacht 
schenken aan het groepsproces in onze methodieken. Door deze methodieken 
kunnen we zien wat er in de groep leeft. 

Het verschil tussen plagen en pesten 

Plagen Pesten 

Gebeurt onbezonnen of spontaan. Gebeurt met opzet: de pestkop weet 
vooraf wie hij zal pesten, op welke 
manier en wanneer. 
 

Heeft geen kwade bedoelingen. Wil iemand bewust kwetsen of kleineren. 

Duurt niet lang, gebeurt niet vaak en is 
onregelmatig. 

Kan lang blijven duren, gebeurt meer dan 
eens, is systematisch. Houdt niet vanzelf 
op na een poosje. 

Speelt zich af tussen “gelijken”. De strijd is ongelijk: de pestkop heeft 
altijd de bovenhand. De pestkop voelt 
zich zo machtig, het slachtoffer 
daarentegen voelt zich machteloos. 



 
 

 

Is meestal te verdragen of zelfs plezierig; 
maar het kan ook kwetsend of agressief 
zijn. 

De pestkop heeft geen positieve 
bedoelingen; wil pijn doen, vernielen of 
kwetsen 

Meestal één tegen één.  Meestal een groep (pestkop, meelopers 
en supporters) tegenover één uitgesloten 
slachtoffer. 

De rollen liggen niet vast: nu eens plaagt 
de ene, dan weer de andere. 

Heeft een vaste structuur. De 
pestkoppen zijn meestal dezelfde en de 
slachtoffers ook. Als de slachtoffers 
wegvallen, kan de pestkop wel op zoek 
gaan naar een ander slachtoffer. 

(Deboutte & Schelstraete, 2000) 

BELANGRIJKE KENMERKEN BIJ PESTEN 

Bij het thema pesten kunnen we enkele kenmerken onderscheiden. We kunnen 
namelijk een machtsverschil opmerken; een verschil tussen jongens en meisjes en 
de weerbaarheid van de kinderen. 

Machtsongelijkheid 

Pesten gaat gelijk met een scheve of ongelijke machtsverhouding waar de pestkop 
de macht heeft. De pestkop doet dit omdat hij zich machtig wilt voelen en een hogere 
plaats wil verwerven. De gepeste is bang van de pestkop. Dit is te wijten doordat het 
vaak gebeurt in groepsverband tegenover één persoon 
(http://www.ouders.nl/mdos2003-pesten4.htm).  
Pubers overschrijden vaak grenzen om zo macht te bekomen. Dit zien we vaak 
terugkomen bij jongeren met gedragsstoornissen. Bij jongeren met een matig 
verstandelijke handicap zien we dit ook terug komen. Zij denken vaak egocentrisch 
waardoor zij in een machtspositie terechtkunnen komen. Hun motto luidt: „Ikke, ikke, 
ikke en de rest kan stikken‟.  
Jongeren met een hechtingsstoornis daarentegen gaan op zoek naar negatieve 
aandacht omdat ze denken dat negatieve aandacht meer resultaat oplevert dan 
positieve aandacht. Zij hebben vaak weinig tot geen schuldgevoelens.  

Het verschil tussen jongens en meisjes 

Uit de meeste onderzoeken blijkt dat jongens meer pesten en gepest worden. 
Jongens kiezen echter voor de „harde‟ aanpak en dat valt meer op, terwijl meisjes het 
meestal subtieler doen, bijvoorbeeld door iemand uit te sluiten. Verder blijkt dat 
jongens vooral jongens en soms ook meisjes pesten, terwijl meisjes niet zo vaak 
jongens zullen aanpakken. Deze informatie hebben we ook bekomen via de 
jongerenraad en de meidenclub (Emmerechts,1999).  

Er zijn verschillende redenen waarom meisjes pesten. Meisjes pesten wanneer het te 
maken heeft met vriendschappen. Ze kunnen bang zijn dat er iemand hun vriend of 
vriendinnetje gaat afpakken. Meisjes pesten vaak niet lichamelijk, maar maken vaak 
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afspraken met andere meisjes om iemand buiten te sluiten. Vaak komen hier 
dreigementen aan te pas. Zij pesten ook door te roddelen en geheimen te 
verklappen. Tijdens onze internationale studie hadden we een interview met Mirelle 
Valentijn. Zij is een docent aan de stichting „omgaan met pesten„ te Nederland. 
Daarnaast is zij ook een trainer in het leren omgaan met pesten, sociale 
weerbaarheid en faalangstreductie. Zij heeft ons heel wat vertelt over het thema 
pesten. Volgens Mirelle Valentijn kan er dus gesteld worden dat meisjes vaker 
schijnheilig pesten en zouden de onderwerpen van het geroddel kunnen gaan over 
kleding, gedrag en uiterlijk. Meisjes willen ook vaak de gepesten helpen, maar ze 
durven dit niet omdat ze angst hebben om zelf gepest te worden. 

Als meisjes pesten, dan valt dit vaak niet op, maar ze hebben wel graag zekerheid 
dat iedereen achter hun staat wanneer ze pesten. Wanneer we onze theorie bekijken 
(hoofdstuk 1) merken we bij gedragsproblemen dat jongens vaak externaliserend 
probleemgedrag vertonen en meisjes internaliserend probleemgedrag.  

Er zijn verschillende redenen waarom jongens pesten. Jongens gaan vooral diegene 
pesten waar ze liever niets mee te maken hebben. Het zijn meestal personen buiten 
hun vriendengroep. Jongens pesten meestal lichamelijk en gaan dan vechten om te 
laten zien wie de sterkste is. Het pestgedrag bij jongens valt daarom ook meer op. 
Een belangrijk verschil t.o.v. meisjes is dat jongens geen zekerheid willen dat 
iedereen achter hun staat wanneer ze pesten. Zonder deze zekerheid gaan jongens 
ook over tot pesten.  

Mirelle Valentijn vertelde ons dat de laatste tijd het ook vaak voor komt dat jongens 
het leuk vinden om anderen te pesten over bepaalde nieuwe dingen. Er zijn sommige 
kinderen die geen Play Station of Mp3 hebben en deze kinderen worden dan 
uitgesloten. Deze vorm van pesten zal meer voorkomen door de economische crisis 
(M. Valentijn, trainer aan de stichting omgaan met pesten, persoonlijke 
communicatie, 3 november 2009)(http://home.wanadoo.nl/lionne/spw/pesten.htm). 

Weerbaarheid 

De volgende kenmerken zijn de belangrijkste kenmerken van de pestkop in verband 
met weerbaarheid: 

 De pestkop kan zich verdedigen; 

 de pestkop kan zich weerbaar opstellen; 

 de pestkop kan de gepeste aan. 
 
Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de gepeste in verband met weerbaarheid. 

 De gepeste voelt zich machteloos; 

 de gepeste kan zich niet verdedigen. 

Verweren is ons verdedigen. Dit doen we wanneer iemand ons aanvalt of ons iets wil 
laten doen wat we niet willen. We komen dus voor onszelf op. Weerbaarheid heeft 
veel te maken met een mentale ingesteldheid, hoewel onze gedachten meestal naar 
het fysieke gaan. Het zijn vooral onze gedachten die energie opwekken en sturen. 
Wanneer iemand denkt dat hij weerloos is, dan blijkt dat ook zo te zijn. Wie echter 
gelooft dat hij sterk is en zich kan verdedigen, zal dat ook echt kunnen. Het is 
daarom dat de pestkoppen slachtoffers zoeken bij diegenen die minder energie 
hebben. Kinderen die een negatief zelfbeeld hebben en twijfelen aan zichzelf, gaat 
men pesten. Deze kinderen hebben ook weinig zelfvertrouwen en zijn ervan 



 
 

 

overtuigd dat ze niets tegen de pestkoppen kunnen doen. Hoe meer de pestkop voelt 
dat het slachtoffer weerloos is, hoe verder hij zal gaan. Het gaat nooit stoppen tenzij 
dat de gepeste zich bewust gaat worden van zijn eigen ik en zijn eigen waarden. Als 
de gepeste zich weerbaar gaat opstellen, zal de pestkop dit aanvoelen. De pestkop 
gaat dan beseffen dat zijn eigen energie niet volstaat en hij zal besluiten om op zoek 
te gaan naar een ander slachtoffer.  

Weerbaarheid heeft echter ook grenzen en ook die grenzen moeten kinderen leren. 
Je kan de ander in een arm bijten om je te verweren, maar voor de sociale omgang 
in het algemeen is dit ongewenst gedrag. 

Jongeren met hechtingsstoornissen zijn vaak het slachtoffer omdat ze weinig 
zelfvertrouwen hebben en omdat ze soms het gevoel hebben dat ze niet gewenst 
zijn. Ze denken vaak dat ze niets kunnen en krijgen dan het gevoel dat ze weerloos 
zijn tegen de pestkoppen.  

De mentale ingesteldheid blijft van belang. Gepesten moeten zich bewust zijn van 
hun eigen ik. Wanneer een gepeste zich hiervan bewust is, heeft hij geen technieken 
nodig om zich te verweren. Hij gaat dan een bijzondere kracht uitstralen die de 
pestkoppen afschrikt. Wanneer een pestkop dreigt met fysiek geweld, zal je mentale 
weerbaarheid tot betere resultaten leiden dan je fysieke. Pas wanneer een kind leert 
om het positieve van zichzelf te zien en te aanvaarden en daarbij ook nog leert om 
zich niet te laten doen door de pestkoppen, zal de situatie veranderen. Het is 
belangrijk dat de gepesten leren dat ze zichzelf niet moeten meten aan wat de 
anderen zich voorspiegelen. Het kind moet zichzelf leren zijn en dan gaat het 
zelfvertrouwen toenemen. De jongere moet kunnen geloven dat de situatie kan 
veranderen als het zelf verandert. Zo gaat het kind sterker worden en zich anders 
gedragen.  

We kunnen hieruit besluiten dat als een kind gepest wordt, men het niet moet 
troosten, maar sterker moet maken. Men moet het kind leren om zijn zelfbeeld te 
versterken en zich meer te laten geloven in zichzelf. Door dit te doen gaat het kind 
assertiever worden en gaat er een grote kans bestaan dat het pesten ophoudt (De 
Gelaen, 1997). Naar de doelgroep toe betekent dit dat we de gepeste weerbaarder 
moeten  maken. Dit kunnen we doen door enerzijds te werken aan hun zelfbeeld en 
anderzijds aan hun lichaamstaal.  

ROLLEN BIJ PESTEN 

Er bestaan verschillende rollen wanneer men het heeft over pesten. We kunnen vijf 
rollen onderscheiden: de pestkop, de gepeste, de meelopers, de helpers en de 
omstanders. Iedere rol heeft andere kenmerken. Wanneer je werkt aan een aanpak 
voor de personen die zich in een bepaalde rol bevinden, is het belangrijk om je goed 
in de bestendigde rol in te leven. Een belangrijk weetje wat vaak vergeten wordt, is 
dat de rollen kunnen veranderen in de loop der jaren. Het ene moment kan de 
pestkop een ander kind pesten en het andere moment wordt hij zelf gepest. Vandaar 
dat we zeker niemand mogen etiketteren met de naam pestkop. Wanneer je dit doet 
is er grote kans dat het kind zich naar dit etiket zal gedragen (Munro, 2003 & 
Valentijn). 
Hieronder geven we een opsomming van de verschillende rollen die aanwezig zijn bij 
pesten. 



 
 

 

De pestkop 

De rol van de pestkop 

De pestkop is de machtige persoon die een kind pest. We kunnen vaststellen dat er 
twee types zijn van pestkoppen. We hebben de openlijke (meestal jongens) en de 
achterbaks/verborgen pestkoppen (meestal meisjes). Hier kunnen we linken naar 
gedragsproblemen: jongens vertonen meer externaliserend gedrag en meisjes meer 
internaliserend gedrag. 

De openlijke pestkoppen pesten het kind zonder aandacht te hebben voor de 
omringende personen, terwijl bij de achterbakse/verborgen pestkoppen eerder 
roddelen over het gepeste kind naar voren komt. Bij kinderen die op een achterbakse 
of verborgen manier pesten, zie je vaak dat ze veel wenselijk gedrag vertonen. Ze 
hebben meer zelfvertrouwen nodig.  

Om met deze pestkoppen te werken, is het belangrijk om het pestgedrag te 
veranderen zodat ze meer inlevingsvermogen krijgen en een relatie kunnen aangaan 
zonder macht. Wanneer we kijken naar de doelgroep kunnen we vaststellen dat ze 
het moeilijk hebben om hun in te leven in andere personen. Vandaar dat we 
methodieken gaan uitwerken die het inlevingsvermogen gaan versterken. Dit gaan 
we doen door middel van visualisatie bv: prenten, rollenspelen,… Vaak wanneer je 
de pestkop wil aanpakken, is het van groot belang dat je eerst het gepeste kind 
aanpakt, dit omwille van de ruimte die de pestkop inneemt. Als het gepeste kind zijn 
ruimte niet meer laat innemen door de pestkop is er meer kans dat de pestkop stopt. 
(M. Valentijn, trainer van de stichting omgaan met pesten, persoonlijke 
communicatie, 3 november 2009)  

We kunnen pesten zien als een film. Wanneer een opvoeder het pestgedrag 
waarneemt, vergeten ze vaak dat er al verschillende gebeurtenissen aan vooraf zijn 
gegaan. Vandaar dat het belangrijk is om eerst te spreken met het gepeste kind want 
de pestkop gaat nooit toegeven wat er zich vooraf heeft afgespeeld (G. Deboutte, 
auteur van pestboeken, persoonlijke communicatie, 12 november 2009). 

De reden van het pesten 

De pestkop kan verschillende redenen hebben om te pesten. Het kan zijn dat hij 
aandacht wilt van anderen of dat hij niet weet hoe hij op een positieve manier contact 
moet leggen. Dit kunnen we linken aan hechtingsstoornissen. De pestkop is op zoek 
naar macht en invloed van anderen. 
Vaak denken we er niet bij na, maar het komt ook voor dat de pestkop zelf 
problemen heeft. Vandaar dat het belangrijk is om te weten te komen waarom hij 
pest. Want personen die zich goed voelen, hebben geen enkele redenen om andere 
personen ongelukkig te maken. Pestkoppen zoeken soms naar bewondering omdat 
ze dingen durven te doen die anderen niet durven. De pestkop kan vroeger zelf 
gepest zijn en nu genieten van zijn aandacht als pestkop.  

Het profiel van de pestkop 

De pestkop is niet slimmer of dommer dan het gepeste kind. Wel kunnen we zeggen 
dat de pestkoppen vaak minder zorgzame kinderen zijn. Deze kinderen durven zich 
wel eens af te zetten tegen de normen en eisen van een andere persoon. Ze voeren 



 
 

 

ook niet graag taakjes uit die de begeleiders hun opleggen als zij er geen zin in 
hebben. Door dit opstandig gedrag gaan deze kinderen vaker streng behandeld 
worden. Zij vragen dan ook veel energie van de begeleiders. 

De pestkoppen hebben vaak een probleem op vlak van lichaamstaal en kritiek 
ontvangen. Met andere woorden kunnen we zeggen dat ze niet verder kijken dan het 
gesproken woord. Wanneer bijvoorbeeld iemand tegen hen zegt: “Alles is oké”, maar 
dit op een boze toon zegt, dan horen zij alleen de boodschap “Oké”, en niet het 
achterliggende gevoel. Niet alleen het inlevingsvermogen naar andere kinderen zit 
stroef, ook hun eigen gevoelsleven is een gesloten boek. Omdat deze kinderen 
moeilijk hun eigen gevoelens kunnen ventileren, zien zij alleen maar een uitweg door 
agressief te reageren op andere personen.  

Jongeren met autisme hebben een probleem op vlak van lichaamstaal en vatten 
alles letterlijk op. Zij zijn een gesloten boek, net als de pestkop. Jongeren met een 
matig verstandelijke handicap kunnen hun gevoelens moeilijk ventileren waardoor ze 
in de verdedigingsfase zitten. Deze fase kunnen we linken aan hun verstandelijke 
vermogen. 

Kritiek ontvangen is niet gemakkelijk voor een pestkop. Eigenlijk zit de pestkop en 
het gepeste kind op vlak van kritiek ontvangen in hetzelfde schuitje. Beide rollen 
hebben moeite met kritiek ontvangen, er is een verschil in kritiek aanvaarden. Het 
gepeste kind kruipt in zijn schelp en krijgt minder zelfvertrouwen, terwijl de 
pestkoppen verbaal sterk gaan reageren (http://www.cyberpesten.be). 

De gepeste 

De rol van het gepeste kind 

De ene persoon heeft al meer kans om gepest te worden dan de andere. Zo is 
iemand die van klassieke muziek houdt in een klas waar iedereen naar R&B luistert 
kwetsbaarder om gepest te worden. De pestkop zoekt achter alles iets om te pesten. 
Dit kunnen uiterlijke kenmerken of aparte gedragingen zijn, maar deze kenmerken 
zijn niet de „echte‟ redenen voor de pesterijen. De echte reden ligt bij de pestkop zelf. 
Vaak zijn onzekere mensen of mensen die zich niet goed kunnen verweren het 
slachtoffer van pesterijen. Een pestkop voelt de angst van het slachtoffer en voelt 
zich hierdoor machtig en blijft daarom doordoen. De persoon die gepest wordt zit in 
een schuitje waar hij moeilijk uit geraakt.  

We kunnen vaststellen dat  er 4 verschillende types zijn van slachtoffers van 
pestpartijen.  

 We hebben de kinderen die driftig reageren op pestpartijen. Deze personen 
reageren vaak uit onmacht. Ze weten dat er iets niet juist is en voelen 
binnenin ook woede. Ze kroppen alles op of verzwijgen hun gevoelens met als 
risico dat soms een onschuldig iemand de volle lading krijgt van zijn 
opgekropte emoties. 

 We hebben ook kinderen die bij de pestkop smeken dat hij zou stoppen. Deze 
kinderen hebben er alles voor over om de pesterijen te laten stoppen. Het 
gevolg is meestal dat zij het slaafje worden van de pestkoppen. De 
pestkoppen geven hun vuile  taakjes die zij niet willen doen. 



 
 

 

 Angstige, verdrietige slachtoffers van pesten. Deze kinderen keren tot zichzelf 
omdat ze schrik hebben voor de pestkop. Ze durven zichzelf niet te 
verdedigen en zijn zelf bang om naar school te gaan om de pestkop te zien.  

 Er zijn kinderen die clownesk gedrag vertonen. Dit wil zeggen dat je de clown 
uithangt, je maakt er een grap van. Een grap over de pesterij, een grap over 
jezelf. Je lacht er om of lacht het weg. Je geeft daardoor je grenzen niet aan. 
De ander krijgt in feite toestemming van jou hiermee door te gaan. Je doet het 
zelf namelijk ook. Dit is niet duidelijk voor de ander. Soms zie je hierbij ook 
clowneske bewegingen. Dus onrustig, wiebelen enz. (M. Valentijn, trainer van 
de stichting omgaan met pesten, persoonlijke communicatie, 3 november 
2009).  

Het profiel van het gepeste kind 

Onzekere en zichtbaar kwetsbare kinderen zijn de eerste slachtoffers. Dit zijn 
meestal kinderen die agressie of geweld mijden en die in stressvolle situaties zich 
even terug trekken in een hoekje. Deboutte zegt dat het verschil tussen oorzaak en 
gevolg moeilijk te onderscheiden is. Hebben gepeste kinderen altijd minder 
zelfvertrouwen gehad of brokkelt hun zelfvertrouwen af naarmate ze meer gepest 
worden? Er zijn kinderen die voor de pesterijen wel zelfzeker en vrolijk waren tot dat 
het pesten begon. De pesterijen maken de gepeste kinderen depressief en erg 
onzeker. Het gepeste kind moet leren voor zichzelf op te komen op een goede 
manier. Niet agressie tegen agressie, dit lost niets op. Het gepeste kind heeft het 
moeilijk om hierover te praten met andere personen. Belangrijk is om het kind toch 
aan te zetten tot spreken tegen een vertrouwd iemand. 

Een verschijnsel wat vaak voorkomt is dat gepeste kinderen meer omgaan met 
volwassenen dan met leeftijdsgenootjes omdat ze zich veiliger voelen bij 
volwassenen (Deboutte, 1995). 

De meelopers 

De rol van de meelopers 

De meelopers zijn de personen die de pestkoppen helpen met de pesterijen.  
Er zijn passieve en actieve meelopers. De passieve meeloper is eerder een dromer 
en denkt „als ik mee doe, word ik niet gepest‟. De actieve meeloper daarentegen gaat 
de pestkop helpen met pesterijen uit te halen bij het gepeste kind. De actieve 
meeloper wil er beter uit worden, hij is zich bewust van zijn rol. Deze personen 
moeten leren meer verantwoordelijkheid te dragen naar de groep toe. We kunnen 
vaststellen dat meelopers de grootste groep is van personen als we het hebben over 
pesten. 
Hier volgen enkele voorbeelden van de actieve en passieve meelopers. 

Het profiel van de meelopers 

Passieve meelopers doen er niets aan omdat: 

 Hij niet weet hoe hij er iets aan kan doen; 

 hij zelf niet gepest wil worden; 

 hij zich laat leiden door de groepsdruk om mee te doen, anders heeft hij geen 
vrienden meer; 



 
 

 

 hij niet ziet wat er juist gebeurt.  
Een actieve meeloper doet mee met pesten omdat: 

 Hij bang is om zelf slachtoffer te worden van de pesterijen; 

 hij bang is dat wanneer hij niet mee doet, hij er niet meer bij hoort; 

 hij niet goed weet welke gevolgen er kunnen optreden; 

 hij profiteert van de situatie, want hij staat hierdoor ook dichter bij de pestkop 
en krijgt hierdoor meer aanzien. 

 (M. Valentijn, trainer van de stichting omgaan met pesten, persoonlijke 
communicatie, 3 november 2009) 

In MPC Ter Bank merken we ook dat er passieve en actieve meelopers zijn. De 
pubers met hechtingsstoornissen zullen eerder de rol van de passieve meeloper op 
zich nemen. Zij denken eerder „als ik mee doe, dan word ik zelf niet gepest‟. 
Jongeren met een matig verstandelijke handicap daarentegen vinden 
vriendschappen heel belangrijk en zullen daarom werkelijk door het vuur gaan voor 
een vriend. Als een vriend negatief gedrag stelt, zullen zij geneigd zijn om mee te 
doen uit angst hun vriend te verliezen.  

Pubers met oppositionele opstandige gedragsstoornissen zijn eerder actieve 
meelopers. Zij gaan de pestkoppen helpen om pesterijen uit te halen. Belangrijke 
kenmerken bij pubers met oppositionele opstandige gedragsstoornissen zijn: een 
vijandige opstelling, opstandigheid, driftbuien, boosheid, enz. De kans bestaat dat ze 
deze kenmerken gaan vertonen wanneer zij de pestkoppen helpen.  

DE OMSTANDERS 

De rol van de omstanders 

Wanneer we het hebben over omstanders dan hebben we het over 4 specifieke 
figuren, namelijk de vertrouwenspersoon, de leerkracht, de ouders van het gepeste 
kind en de ouders van de pestkop. Het is belangrijk dat het kind weet dat de 
omstanders hem willen helpen, want als een volwassen persoon het kind helpt om 
niet meer gepest te worden of om niet meer te pesten, gaat iedereen zich gelukkiger 
voelen. Samen gaan de omstanders proberen om de context voor de personen veilig 
te maken zodat pesten vermeden kan worden (www.pestweb.nl). 

De vertrouwenspersoon 

Deze persoon neemt alle informatie in vertrouwen op. Hij is de persoon waar 
iedereen bij terecht kan als er iets scheelt. De vertrouwenspersoon heeft vaak een 
beter beeld op de situatie omdat hij vanuit een andere hoek naar de situatie kijkt. Hij 
is bijvoorbeeld minder betrokken dan de ouders. Hij staat open voor ieders visie en 
trekt voor niemand partij. Via gesprekken gaat hij proberen om samen met het kind te 
zoeken naar een oplossing. Een onbekende persoon van het vertrouwenscentrum of 
vanuit school geeft deze kinderen een vertrouwd gevoel. Ze weten ook dat deze 
persoon beroepsgeheim heeft. Het gaat hier dus niet om bijvoorbeeld een 
buurvrouw, maar over personen die dit als werk doen 
(http://www.kuleuven.be/gezondheid/vertrouwenspersoon.htm). 



 
 

 

De leerkracht/opvoeder  

Sommige kinderen gaan naar de vertrouwenspersoon en doen daar hun verhaal, 
anderen gaan naar de leerkracht. Naar wie je gaat, bepaalt een klein beetje wie 
jezelf bent en hoe jij je voelt. Als je een goede band hebt met je juf of meester kan 
dat een aanleiding zijn om naar hun te gaan. Eens de leerkracht weet dat er gepest 
wordt bij hun op school, gaan ze dit bespreekbaar maken. Dit kunnen ze door 
verschillende methodieken te raadplegen en deze te evalueren. (www.pestweb.nl) 

De ouders van het gepeste kind 

Ouders van gepeste kinderen zijn vaak verslagen wanneer ze te horen krijgen dat 
hun kind gepest wordt. Ze leggen soms de schuld in hun opvoeding. Belangrijk is dat 
ze er zijn voor hun kind en hun gevoelens erkennen (www.pestweb.nl). 

De ouders van de pestkop 

Het nieuws dat bij de ouders aankomt wanneer ze horen dat hun kind pest is hard. 
Het komt voor hun aan als een slag in hun gezicht. Ze voelen zich beschuldigd van 
een slechte opvoeding. Soms hebben de ouders niet eens door dat hun kind pest 
want thuis is hij een voorbeeldige rustige jongen (Van den Broeck, 2006). 

VORMEN VAN PESTEN 

Men kan op verschillende manieren iemand pesten. Dit kan verbaal, fysiek, digitaal, 
direct of indirect gebeuren. Elke vorm van pesten is erg voor de gepeste en is een 
inslag op de persoon zelf. Deze vormen kunnen apart voorkomen, maar vaak 
gebeurt het in combinatie. Zo zul je vaak zien dat iemand die fysiek gepest wordt ook 
verbaal wordt aangevallen en omgekeerd. Indirect pesten is moeilijker om te 
voorkomen of te verhelpen dan direct pesten, net omdat het niet gezien wordt door 
anderen (van Dugteren, 2004). 
In MPC komen deze vormen van pesten ook voor, vandaar dat wij het belangrijk 
vinden dat deze verschillende vormen worden uitgelegd. 

Verbaal pesten 

Verbaal pesten is het pesten via het krenken, beledigen en vernederen van de 
gepeste. Op deze manier proberen de pestkoppen er voor te zorgen dat de gepeste 
zich minderwaardig voelt. Dit kan op verschillende manieren, namelijk door: 

 Dreigen: de pestkoppen proberen de slachtoffers bang te maken door ze te 
bedreigen met fysiek geweld of met woorden; 

 schelden: hieronder wordt verstaan dat de pestkoppen lelijke, boze woorden 
roepen tegen kinderen om ze te kwetsen; 

 uitdagen: de pestkoppen tergen en plagen de gepeste op een gemene wijze. 
Door hem uit te dagen lok je hem uit zijn tent. Hierbij kunnen we denken aan 
bijvoorbeeld: verbaal iemand uitdagen slecht gedrag te stellen. Dit doen 
jongeren vaak door te zeggen: “Je kan/durft dat toch niet , dat wed ik”; 

 gemene briefjes schrijven; 

 belachelijk maken;  

 uitlachen; 
 (van Dugteren, 2004) 



 
 

 

 
Tijdens de jongerenraad hebben we een methodiek gebruikt met als doel pesten 
bespreekbaar te maken. Tijdens deze methodiek zijn we te weten gekomen welke 
vormen van verbaal pesten vooral gebruikt worden onder de jongeren.  
Dreigen, schelden, uitdagen, uitlachen en belachelijk maken, kwamen het sterkst 
naar voren. Pubers met gedragsstoornissen en gedragsproblemen gaan deze 
vormen van verbaal pesten vooral gebruiken.  
We hebben gemerkt dat het schrijven van briefjes niet veel voor komt bij de 
doelgroep. Dit kunnen we linken aan jongeren met licht tot matig verstandelijke 
handicap. Zij bezitten bepaalde schoolse vaardigheden niet, zoals lezen en schrijven 
waardoor ze geen briefjes kunnen schrijven.  
Algemeen kunnen we besluiten dat het pestgedrag dat voorkomt in MPC Ter Bank 
niet doordacht is, maar eerder impulsief. 

Fysiek pesten 

Fysiek pesten komt vaak voor. Zeker bij jongere kinderen of jongeren die niet zo 
mondig zijn. Zij zullen dan sneller kiezen om de gepeste fysiek aan te pakken, vaak 
omdat ze weten/denken dat ze sterker zijn op fysiek vlak. Zo gaan ze bijvoorbeeld 
langs een slachtoffer lopen en hem een stamp geven. Ze lopen dan verder door 
zonder ook maar iets te zeggen of ze geven onverwacht een harde duw in de hoop 
dat het slachtoffer zal vallen. 
Bij fysiek pesten kan je je alles inbeelden wat te maken heeft met het lichamelijk 
pijnigen of verwonden van de gepeste, maar ook met het vernielen van persoonlijke 
bezittingen of het fysieke gebruiken om de gepeste te onderdrukken. Hieronder staat 
een opsomming van de verschillende vormen van fysieke pesterijen. 

 Knijpen, krabben, bijten: deze manier van pesten is het letterlijk aanbrengen 
van verwondingen bij de gepeste; 

 onder dwang vasthouden: de gepeste wordt tegen zijn wil in vastgehouden. 
Dit gebeurt vaak door een persoon die fysiek sterker is dan de gepeste. De 
machtsverhouding tussen beiden is groot; 

 achtervolging: pestkoppen kunnen gepesten achterna zitten en dit elke dag 
opnieuw. Als er meerdere pestkoppen zijn, spreken ze vaak met elkaar af om 
de gepeste in een val te lokken. De gepeste zal zolang opgejaagd worden dat 
het zich uiteindelijk gaat verstoppen. Hij gaat leven in angst, waardoor dat de 
pestkoppen hebben gewonnen; 

 stelen of vernietigen van bezittingen: een zeer veel voorkomend pestgedrag is 
het afpakken van kledingstukken of andere spullen; 

 beschadigen van spullen; 

 afpersing: de pestkop kan iemand dwingen om geld of snoep af te geven of 
dwingen om iets te doen,waardoor dat de gepeste later in de problemen kan 
komen en straf kan krijgen.  

(van Dugteren, 2004) 
 
Tijdens de jongerenraad hebben we gemerkt dat deze vormen van fysiek pesten 
voorkomen bij de jongeren. Ze zeiden letterlijk dat ze deze vormen al eerder hadden 
toegepast in de werkelijkheid. 



 
 

 

Direct en indirect pesten 

Er is een verschil tussen het direct (jongens) en het indirect pesten (meisjes), met 
name dat het direct pesten openlijk en voor de ogen van anderen gebeurt terwijl 
indirect pesten niet zichtbaar is. Een voorbeeld van direct pesten is dat de pestkop 
een kind bijt midden op het speelplein waar iedereen het kan zien. Deze vorm van 
pesten kan gemakkelijker aangepakt worden door de omstanders. Hiermee bedoelen 
we ouders, leerkrachten,... Zij kunnen ingrijpen wanneer dit gebeurt. Dit is anders 
dan wanneer er indirect wordt gepest zoals bijvoorbeeld een kind dat altijd wordt 
buitengesloten of op geen enkel feestje wordt uitgenodigd. Hierbij moet de 
omstander leren openstaan voor de signalen die de gepeste of de pestkop zendt.  
Het indirect pesten kan in verschillende vormen voorkomen: 

 Buitensluiten: Het kind wordt nergens betrokken bij activiteiten met 
leeftijdsgenoten (van Dugteren, 2004). In het algemeen kunnen we besluiten 
dat elke doelgroep hier wel eens last van kan hebben. Enkele voorbeelden 
kunne zijn:  

- Jongeren met autisme kunnen uitgesloten worden omdat ze in hun 
„eigen wereldje‟ leven; 

- jongeren met hechtingsstoornissen kunnen nergens bij betrokken 
worden vanwege hun wantrouwen t.o.v. anderen; 

- jongeren met ADHD kunnen uitgesloten worden omdat zij zo impulsief 
en actief zijn; 

- jongeren met gedragsstoornissen kunnen buitengesloten worden 
omdat zij te agressief kunnen overkomen; 

- jongeren met een verstandelijke handicap kunnen worden uitgesloten 
omdat zij van verstandelijk vermogen kunnen verschillen.  

           Wanneer jongeren met deze problematieken samenleven, kan het gebeuren  
           dat ze elkaar ook gaan buitensluiten. 

 Doodzwijgen/negeren: Pestkoppen kunnen kinderen doodzwijgen en hen 
geen aandacht geven. Het hebben van vrienden is goed voor de algemene 
ontwikkeling. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen, ze zijn socialer en ze 
voelen zich over het algemeen gelukkiger. Kinderen staan dan ook psychisch 
sterker in hun schoenen. Bij kinderen die geen vrienden hebben, kan dit leiden 
tot eenzaamheid, minderwaardigheidsgevoel en een negatief zelfbeeld. 
Wanneer kinderen genegeerd worden, kan dit „dodelijk‟ zijn voor hen. 
Kinderen worden nog liever uitgescholden dan genegeerd. Doodzwijgen is 
dus een wrede manier van pesten (Van der Ploeg, 2007). Deze vorm van 
pesten is minder van toepassing bij de doelgroep van MPC Ter Bank. 
Negeren doet men op een doordachte manier en de doelgroep gaat eerder op 
een impulsieve manier te werk. Toch willen we niet uitsluiten dat het kan 
gebeuren. 

Digitaal pesten 

Bij digitaal pesten gaat het over pesten via het internet of via gsm. De pestkop kan 
via mail de gepeste bedreigen of uitschelden, maar volgens Mirelle Valentijn komt dit 
tegenwoordig minder vaak voor. Wat je volgens haar nu meer ziet is dat er filmpjes 
van elkaar gemaakt worden en deze worden verspreid op het internet. Pestkoppen 
troggelen soms ook  wachtwoorden van het gepeste kind af en gaan dan onder hun 
naam chatten of mails sturen. Nu sommige personen gaan nog een stapje verder en 



 
 

 

doen dit direct via chat. Ze weten dat deze persoon dit leest want hij is online. 
Wanneer de gepeste niet terug antwoordt, weten de pestkoppen dat ze geslaagd zijn 
in hun opzet. Pesten via mobiele telefoons komt ook vaak voor. De pestkoppen 
sms‟en of telefoneren de gepesten (van Dugteren, 2004) (M. Valentijn, trainer van de 
stichting omgaan met pesten, persoonlijke communicatie, 3 november 2009).  

We hebben ervoor gekozen om niet te uitgebreid in te gaan op het digitaal pesten 
omdat deze vorm niet zo veel voorkomt in MPC Ter Bank. We wouden dit echter wel 
even vermelden omdat de technologie er de dag van vandaag echter sterk op vooruit 
is gegaan en daarom ook het digitaal pesten steeds vaker voorkomt onder kinderen 
en jongeren, willen we het toch even vermelden in onze theorie. 

SIGNALEN VAN PESTEN 

Het maakt niet uit op welke manier je gepest wordt, je zal altijd bewust of onbewust 
signalen uitzenden. Maar niet alleen de gepeste zendt signalen uit, ook de pestkop. 
Daarom dat we de signalen per rol gaan bekijken (Baeten & Buddelmeijer, 2004). 
Signalen zijn belangrijk voor de omstanders. Hieruit kan je afleiden of iemand gepest 
wordt of zelf pest. Wanneer men weet of er gepest wordt of niet, is het gemakkelijker 
om er iets aan te doen. Het is belangrijk om hiervoor open te staan. Niet alle signalen 
zijn even duidelijk, toch moeten we er alert voor blijven.  
Hieronder geven we een samenvatting weer van de mogelijke signalen 
(Deboutte,1995). 

Bij de gepeste 

Het blijft moeilijk om de signalen van gepeste kinderen te ontvangen. Toch is het van 
groot belang voor het kind om deze te zien. Deze signalen zijn ten eerste al een 
belangrijk teken om er achter te komen of er sprake is van pesten of niet. Ten 
tweede kan men er voor de gepeste niet snel genoeg bij zijn, want het pestgedrag 
kan gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Signalen kunnen erg verschillen 
van persoon tot persoon. Toch zijn er een tal van algemeenheden die bij de meeste 
van de slachtoffers voorkomen. Deze noemen we de primaire signalen. Daarnaast  
kunnen er nog secundaire signalen bijkomen.  

Primaire signalen bij de gepeste 

Primaire signalen zijn signalen die voor moeten komen vooraleer men kan spreken 
van pesten. Ze worden herhaaldelijk op een gemene en harde manier aangepakt 
door andere kinderen. Zo worden ze uitgescholden, bespot, gekleineerd, belachelijk 
gemaakt, bedreigd, vernederd, overheerst, onderworpen of gecommandeerd.  
Ze worden lastiggevallen, gestoten, gestompt, weggeduwd, geslagen of geschopt 
Ze zijn niet in staat adequaat te verdedigen of te verweren. Hun eigendommen/ 
bezittingen worden beschadigd, besmeurd, verdwijnen of slingeren rond.  
Ze hebben uiterlijke, zichtbare sporen van pesterijen: blauwe plekken, sneeën, 
schrammen, verwondingen of gescheurde kleding die ze niet op een normale manier 
opgelopen kunnen hebben (Deboutte,1995). 
De primaire signalen bij de gepeste komen overeen met de vormen die de pestkop 
toepast en moeten niet allemaal aanwezig zijn om van pesten te kunnen spreken. 
Deze vormen hebben we al eerder belicht in dit hoofdstuk. 



 
 

 

Secundaire signalen bij de gepeste 

Secundaire signalen zijn signalen die, als ze alleen voorkomen, niet direct wijzen op 
pesten. Deze signalen zijn bijkomende signalen naast de primaire signalen. 

 Ze zijn (vaak) alleen, worden uitgesloten door de groep; 

 ze lijken zeer weinig tot geen goede vrienden te hebben, of hebben geen 
vrienden die hun gezelschap opzoeken; 

 ze worden als laatste gekozen tijdens het samenstellen van groepjes of vallen 
snel af; 

 ze blijven dichter bij volwassenen (toezichthouders) om zich op deze manier 
veiliger te voelen; 

 ze hebben moeite met praten voor een groep; 

 ze lijken onzeker en angstig, ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig en 
huilerig uit. Ze maken dat ze onzichtbaar zijn; 

 een plotselinge of geleidelijke achteruitgang van de schoolresultaten; 

 ze zijn vaker afwezig. Langs de ene kant kan dit letterlijk genomen worden, 
langs de andere kant vluchten ze weg in hun gedachten; 

 ze proberen pesterijen te voorkomen door op het allerlaatste moment aan te  
komen op school en na de lessen als eerste weg te zijn.  

(Deboutte,1995) 

Bij de pestkop 

Zoals al eerder is gezegd, zendt niet alleen de gepeste signalen uit, ook de pestkop 
doet dit. Deze signalen zijn belangrijk als men er achter wil komen wie diegene is die 
pest. Deze personen kan men dan beter in het oog houden. 

Primaire signalen van de pestkop 

Pestkoppen kunnen ook thuiskomen met uiterlijke tekens van verwondingen. Deze 
zijn dan aangebracht door de gepeste die zich in het nauw gedreven voelde en wel 
moest terugslaan.Ze hebben vaak nota's in de schoolagenda staan over conflicten 
op school (Deboutte, 1995). 

Secundaire signalen van de pestkop 

 Ze gaan opvallend stoer doen, gaan uitdagen en intimideren; 

 ze zijn tegendraads en hebben moeite met het gezag van een hoger iemand. 
Ze hebben moeite met grenzen die door ouders of anderen worden opgelegd 
en aanvaarden met tegenzin de regels, afspraken en verwachtingen die door 
bijvoorbeeld de school worden opgelegd; 

 ze reageren agressief en impulsief en kunnen niet overweg met kritiek; 

 ze komen thuis met grote verhalen waarin zij steeds de held zijn; 

 ze zoeken steeds de zwakke personen uit om hen op een nare manier te 
kunnen pesten. Dit doen ze door het belachelijk maken van deze personen, 
hen te duwen, te slaan, te trappen, uit te sluiten, te roddelen, onder druk te 
zetten of door hun bezittingen te beschadigen; 

 pestkoppen kunnen moeilijk samenwerken met andere kinderen en zijn met 
zichzelf begaan. Ze willen anderen steeds domineren en willen niet afhankelijk 
zijn van anderen; 



 
 

 

 ondanks dat ze slim zijn, hebben ze vaak geen interesse in schoolse 
activiteiten; 

 hun vrienden delen dezelfde interesses als zij, maar de pestkop blijft degene 
die autoriteit uitstraalt. De anderen gedragen zich opvallend volgzaam. De 
pestkoppen nemen het initiatief bij activiteiten. 

 (Deboutte,1995) 

Bij de meelopers 

Volgens Mirelle Valentijn zijn er 2 soorten meelopers, namelijk de actieve en de 
passieve meelopers. Deze 2 groepen zijn duidelijk te herkennen doordat ze andere 
signalen uitzenden. 

Signalen van de actieve meelopers 

 Vertonen gelijkaardige gedragingen als de pestkop;  

 zij gaan ineens een bepaalde persoon meer prijzen dan voorheen; 

 ze stellen zich opvallend volgzaam op. 
(Deboutte,1995) 

signalen van de passieve meelopers; 

 Zij lopen er maar wat bij; 

 hebben vaak zelf niet in de gaten dat er gepest wordt.  
(Deboutte,1995) 

Bij de toekijkers  

Voor de omstanders kunnen de signalen van de toekijkers zeer belangrijk zijn bij het 
bevestigen van pestgedrag. Zij vertellen tegen de opvoeder of vriendjes dat ze bang 
zijn van een bepaald iemand (de pestkop). Ze durven zelf sommige dingen niet 
meer. Er zijn ook kinderen die gewoon toekijken en met deze informatie niets doen. 
Dit kan uit schrik zijn zelf gepest te worden (Deboutte,1995). 

DE GEVOLGEN 

Als de pesterijen lang duren, brengt dit gevolgen met zich mee. De ergste pijn gaat 
zich vanbinnen vestigen en soms blijven de slachtoffers hier hun hele leven mee 
zitten. De gevolgen komen niet enkel bij de gepeste voor, maar ook bij de pestkop en 
de buitenstaanders. Deze gevolgen zijn niet bij ieder kind hetzelfde. Hoe meer en 
intensiever een kind wordt gepest, hoe groter de gevolgen zijn. Ook de vorm, de duur 
en de persoonlijkheid speelt een rol.  
Hieronder geven we een samenvatting weer over de mogelijke gevolgen 
(Deboutte,1995 & Van der Ploeg, 2007).  

De gepeste 

Personen die gepest worden hebben een minderwaardigheidsgevoel. Ze gaan 
zichzelf en hun talenten/capaciteiten altijd lager inschatten dan dat ze in 
werkelijkheid zijn. Ze voelen zich onzeker, verdrietig, boos, ongelukkig en 



 
 

 

ongemakkelijk. Ze geloven dat ze lelijk en dom zijn en vinden het daardoor normaal 
dat ze onpopulair zijn, waardoor ze steeds meer en meer geïsoleerd geraken.  

Daarnaast gaat hun wantrouwen in mensen steeds toenemen door hun negatieve 
ervaringen. Ze gaan zich isoleren en kunnen hierdoor allerlei angsten op lange 
termijn ontwikkelen zoals pleinvrees, claustrofobie, angst om eenzaam te zijn, angst 
voor nieuwe ontmoetingen, faalangst. Deboutte noemt dit „een verstikkend web rond 
het leven van de gepeste‟. Ze gaan nieuwe mogelijkheden uit de weg door deze 
angsten, waardoor ze nog meer geïsoleerd geraken. Hun pestverleden blijft hen als 
het ware achtervolgen. Andere psychische problemen die zich kunnen voordoen zijn 
depressie en zelfmoordgedachten. Door de negatieve ervaringen met andere 
mensen gaan ze plagerijen, grapjes of goedbedoelde kritiek steeds verkeerd 
inschatten. Ze kunnen niet meer relativeren. Hun pestprobleem domineert.  

Een ander gevolg is dat ze zeer goed gaan worden in het zoeken van uitvluchten om 
zo onaangename situaties te vermijden.  

Verder kan het kind ook lichamelijke klachten ontwikkelen zoals buikpijn, hoofdpijn, 
moeilijkheden bij het slapen gaan, vermoeidheid, bedwateren, misselijkheid, 
hyperventilatie, … Ook ontbreekt hen het vermogen om zich fysiek te gaan uitleven. 
Deze kenmerken zien we terugkomen bij jongeren met hechtingsstoornissen. Ze 
gaan zichzelf lager inschatten, anderen wantrouwen, uitvluchten zoeken om 
onaangename situaties te vermijden, enz.  

Algemeen kunnen we zeggen dat de draagkracht en draaglast bij gepeste personen 
niet meer in evenwicht is waardoor al deze gevolgen naar boven komen. De 
gevolgen van deze pesterijen zijn groter dan je op het eerste zicht zou denken. We 
vrezen dat deze gevolgen nog groter gaan zijn bij de doelgroep omdat we daar te 
maken hebben met personen met een licht tot matig verstandelijke beperking met 
bijkomende emotionele en/of gedragsproblemen.  

(Deboutte, 1995 & Van der Ploeg,1997) 

De pestkop 

Als eerste hebben pestkoppen weinig of geen vrienden. De positie van de pestkop 
staat of valt door de reacties van de middengroep. Als zij te bang of te braaf zijn om 
te reageren, dan blijft hij in de pestpositie. Reageert deze groep wel en staat die als 
het ware niet achter hem, staat hij dikwijls even alleen als de gepeste. 

Een ander gevolg is dat de pestkop vaak in de pestrol blijft steken. Dit brengt heel 
wat nadelen met zich mee. Deboutte (1995 , pg. 67) zegt „ eens een pestkop, altijd 
een pestkop‟. Hierdoor blijft hij steeds met anderen botsen. Dit doordat hij agressief, 
antisociaal en delinquent gedrag, enz. gaat stellen waarmee zijn omgeving niet 
gediend is.  

Verder is pestgedrag ook altijd het gevolg van een dieper achterliggend probleem. 
Dit probleem is de oorzaak dat pestkoppen opvallen door andere dingen zoals 
opstandig gedrag, het niet naleven van regels, enz.  

Een ander gevolg is dat ze vaak „vrienden‟ kiezen waarbij ze de rol als pestkop 
mogen blijven spelen. Hierin voelen ze zich namelijk veilig. Het is namelijk zo dat de 
pestkop geen goed beeld heeft van zichzelf. Hij voelt zich onzeker en mist 
zelfvertrouwen. Hij durft de anderen niet als gelijke te behandelen uit schrik om zelf 
afgewezen te worden. Hij heeft dus een slachtoffer nodig om zich goed te laten 



 
 

 

voelen. Hij treedt dus in relatie met anderen door middel van druk uit te oefenen op 
de anderen omdat dit de enige manier is waarin hij in relatie durft te treden met 
anderen. Hierdoor draait hij zichzelf steeds meer vast in zijn probleem. Op lange 
termijn kan hij in botsing komen met de samenleving door delinquent gedrag 
(Deboutte, 1995). 

In het boek van Van der ploeg ( 2007) staat dat in een Noorse studie is gebleken dat 
pestkoppen, omwille van hun delinquent gedrag, later een grotere kans hebben om 
voor de rechter te verschijnen, en dat 60% later in aanmerking komt met de politie 
vanwege een delict. Daarnaast staat ook beschreven dat uit Amerikaans onderzoek 
blijkt dat 70% van de pestkoppen een verhoogd risico lopen om tot criminele feiten 
over te gaan. Hieruit kan je dus afleiden dat de pestkop een aantal 
basisvaardigheden mist die nodig zijn om op een goede manier met anderen in 
interactie te gaan. Het onvermogen om zich in de ander in te leven is er één van 
(Deboutte, 1995 & Van der Ploeg,1997). 

Tijdens onze internationale studie hebben we een interview gehad met Luc Konings, 
orthopedagoog in Nederland. We zijn bij hem terecht gekomen door de bakjes-
methode die we gezien hebben tijdens ons bezoek aan de school „Kortland‟. Uit het 
gesprek met Luc Konings hebben we vernomen dat het moeilijk is om de 
basisvaardigheden aan te brengen bij pestkoppen en dat dit bijna niet haalbaar is 
voor jongeren met een licht tot matig verstandelijke handicap. Het is het beste om het 
hele systeem rondom hem te veranderen zodat de pestkop als het ware alleen staat. 
Daarna kan je met de pestkop en zijn probleem gaan werken.  

De toekijkers 

De middengroep 

Voor de middengroep zijn de gevolgen minder erg dan voor de gepeste en de 
pestkop. Toch zijn er voor hen ook enkele gevolgen. Zo hebben velen onder hen een 
schuldgevoel. Ze hebben spijt dat ze de pestkop hebben geholpen met pesten en dat 
hierdoor de sfeer in de groep niet optimaal is. Niemand voelt zich nog op zijn gemak. 
Een ander gevolg is dat in groepen waarin gepest wordt kleine groepjes gaan 
ontstaan waartussen de verschillen hoog op kunnen lopen. Diegene die buiten zo 
een groepje vallen, hebben op hun beurt weer meer kans op gepest te worden. 
Bij dit deeltje kunnen we verwijzen naar de vormen van pesten, meer bepaald naar 
indirect pesten. 

Het gezin van de gepeste 

Als de ouders van de gepeste te weten komen dat hun kind het slachtoffer is van 
pesterijen, ontstaat er een golf van woede, verontwaardiging en angst. Hierdoor 
raken ze zelf vaak het noorden kwijt. Hoe meer het kind lijdt onder de pesterijen, hoe 
groter de weerslag is binnen het gezin. Allemaal hebben ze nood aan ontspanning 
maar dat zit er niet in. Ouders krijgen vaak conflicten met elkaar, ze twijfelen aan hun 
opvoedkundige vaardigheden, enz. Ze gaan twijfelen aan zichzelf en aan de 
toekomst van hun kind, ze kunnen niet meer relativeren. Het is trouwens vaak zo dat 
de rest van het gezin mee wordt gezogen in de depressieve klachten van het 
gepeste kind. Heel het gezin gaat er dus onder lijden. Vaak gaan ze wel naar de 
dokter en zeggen ze wat hun kind heeft, maar niet wat de oorzaak ervan is. Pillen 
zijn echter niet de oplossing (Deboutte, 1995 & Van der ploeg, 1997). 



 
 

 

PREVENTIE 

Preventie is een belangrijk onderwerp bij het thema pesten en als begeleider zou je 
pesten moeten kunnen voorkomen. Dit is echter niet altijd mogelijk want er wordt 
bijna overal gepest, daarom is het noodzakelijk om toch even stil te staan bij hoe je 
kinderen en jongeren weerbaarder kunt maken tegen het pesten. Om deze reden 
vinden wij het nuttig om deze theorie over de preventie bij pesten toe te lichten. Later 
zullen we hier dieper op ingaan bij de implementatie. 
We willen dit onderwerp ook aanhalen omdat preventie een belangrijke term is 
binnen de visie van MPC Ter Bank. 

Definitie 

De Cauter (zoals geciteerd in De Meyer, Heurckmans & Vanbilloen, 1995, pg. 25) 
formuleert dat preventie wordt toegepast wanneer een probleem dreigt te ontstaan, 
door het uitbreken of verergeren van dit probleem te voorkomen. Dit gebeurt met de 
hulp van maatregelen die gericht zijn op specifieke groepen. Deze groepen dragen 
risico‟s voor bepaalde gevaren. 

Antipestprogramma's 

Antipestprogramma‟s zijn middelen die er voor kunnen zorgen dat pesten kan 
worden voorkomen. 
In het boek kinderen (z)onder vrienden (Van der Ploeg, 2007) werd aangegeven dat 
de ontwikkelingen van antipestprogramma's ontstaan zijn in 1983 in Noorwegen. Dit 
programma, dat onder leiding was van professor Dan Olweus, heeft na enkele 
aanpassingen in veel landen model gestaan voor de ontwikkelingen van nieuwe anti-
pestprogramma's.  
Deze programma‟s hadden de volgende doelstellingen: 

 Het verminderen en voorkomen van pesten; 

 het gedrag en de houding van alle betrokken partijen veranderen om het 
pestprobleem aan te pakken; 

 een warm en positief schoolklimaat scheppen en de school veilig maken. 
Om het programma te doen slagen, is het belangrijk dat er motivatie is en dat je 
getraind wordt om het programma uit te voeren. Het programma heeft als doel al de 
betrokkenen een attitudeverandering te laten ondergaan. Deze verandering is niet 
gemakkelijk voor de jongeren van MPC Ter Bank, omdat zij in een vast patroon 
zitten. 
Men gaat op verschillende manieren hulp bieden: 

 Hulp aan de gepeste: via het aanbieden van adviezen en een 
sociaalvaardigheidstraining; 

 hulp aan de pestkop: via het aanbieden van sociaalvaardigheidstraining en 
een cursus “hoe om te gaan met agressie”;  

 hulp aan de middengroep (toekijkers): door deze zwijgende meerderheid te 
mobiliseren/activeren; 

 hulp aan de leraar/opvoeder: door het aanbieden van achtergrondinformatie, 
preventieve en curatieve maatregelen;  

 hulp aan de ouders: door het geven van achtergrondinformatie en adviezen. 
De verschillende manieren worden in hoofdstuk 3 verder belicht in de aanpakvormen 
(Van der ploeg, 2007). 



 
 

 

Aanpak  

De aanpak van pesterijen heeft te maken met de ernst van het pesten. Deze aanpak 
kan dus verschillen naargelang de ernst. Pesterijen kan men onderverdelen in 
verschillende fases, maar de aanpak zal altijd afhangen van het ingrijpen van de 
omgeving en of de pestkop zijn macht over de gepeste kan vergroten. Het is van 
groot belang dat je voldoende informatie hebt over de aard van het probleem. Pesten 
gebeurt omdat de pestkop er voordeel uithaalt. Als je er voor kunt zorgen dat de 
pestkop de voordelen van het pesten op een positieve manier kan verwerven, zal het 
pesten verminderen tot zelfs verdwijnen. In het geval van pestkliekjes kan je deze het 
best uiteen halen, zodat je het onderlinge versterkende effect dat ze op elkaar 
hebben doorbreekt.  

Pesten is een kwestie van macht. De pestkop heeft de macht over de gepeste. Om 
het pesten te verminderen zal je dit evenwicht terug gelijk moeten krijgen. Bij de 
middengroep (toekijkers) kan je werken aan het leren reageren op pesterijen en het 
bespreekbaar maken van pesten. Uit het bovenstaande kunnen we dus afleiden dat 
iedereen verantwoordelijk is voor pesterijen. Het is belangrijk om met z‟n allen een 
veilige en aangename sfeer te creëren waarin iedereen met elkaar kan omgaan. 
Helaas is dat in de praktijk niet het geval. In een verziekte sfeer zullen de meesten 
voor de gemakkelijkste weg kiezen en dit houdt in dat ze de gepeste in de steek 
laten, zich aansluiten bij de pestkop of maken dat ze weg zijn. 

Bij de aanpak van pesterijen moet er een aanpak zijn waarbij alle betrokkenen 
aangesproken moeten worden op hun gedrag. Dit moet telkens weer herhaald 
worden. Je kan positieve resultaten krijgen door te bemiddelen tussen beide partijen 
en pesten bespreekbaar te maken. Het probleem bij pesterijen is dat ze vaak 
verzwegen worden door zowel de pestkop als de gepeste. De pestkop heeft er 
namelijk niets aan en de gepeste zal hier niet voor uitkomen, uit schrik voor de 
pestkop, uit schaamte of uit schrik zelf de schuld te krijgen. Toch hebben zij vaak wel 
al geprobeerd de omgeving op de hoogte te brengen, is het niet met woorden dan 
wel met signalen. Als zij echter geen antwoord of reactie krijgen, zullen ze het 
opgeven. De reacties die de gepesten kunnen krijgen van hun omgeving kunnen erg 
pijnlijk en negatief zijn, maar als men dan zwijgt, krijgt men naderhand te horen dat 
dit verkeerd was. Hieruit kunnen we dus afleiden dat niet alleen de pestkop de 
gepeste in de war brengt, maar ook de buitenwereld. Dan kunnen we begrijpen dat 
de gepeste op de duur niet meer weet waar hij moet beginnen (Vliek, Weide & 
Oudman, 2007). 

Wij kunnen deze theorie  koppelen aan onze pestdoos die we gaan uitwerken. Wij 
willen namelijk  een pestdoos maken waar verschillende methodieken in zitten zodat 
de opvoeders van MPC Ter Bank de jongeren weerbaarder kunnen maken en 
preventief kunnen werken rond pesten. De opvoeders weten dat de pestkop er 
meestal voordeel uithaalt wanneer hij pest, en daarom moeten wij proberen om deze 
voordelen te neutraliseren door de technieken in de pestdoos te gebruiken. Wij 
moeten proberen om via deze technieken een evenwicht te vinden tussen de 
pestkop en de gepeste zodat er geen machtsverschil meer is. In bovenstaande 
theorie wordt er vermeld dat alle betrokken partijen aangesproken moeten worden op 
hun gedrag. Daarom willen wij werken met de pestkoppen, de gepeste en de 
meelopers aan de hand van onze technieken.  



 
 

 

De weerbaarheid van de gepeste 

De gepeste moet op alle mogelijke manieren stand kunnen houden en zijn weerstand 
versterken en opbouwen. Hiervoor bestaan er tal van weerbaarheids- en 
assertiviteitstrainingen. Bij een weerbaarheidtraining komt vooral het fysieke aspect 
aan bod, terwijl een assertiviteitstraining de mentale en verbale weerbaarheid traint. 
Veel hangt echter af van situatie tot situatie want weerbaarheid haalt niets uit 
wanneer je voortdurend en op alle mogelijke manieren aangevallen wordt. Na het 
pesten is het belangrijk om aan hun herstel te werken want er is namelijk heel wat 
dat hersteld moet worden zoals het gekwetste zelfvertrouwen, het vertrouwen in 
anderen, enz.  

Wanneer we theorieën bekijken kunnen we vaststellen dat er gewerkt moet worden 
aan de weerstand van het gepeste kind. Dit kunnen we doen door het gepeste kind 
een  weerbaarheidtrainingen te laten volgen (Vliek, Weide & Oudman, 2007). 

MPC Ter Bank wil dat we methodieken gaan uitwerken met als doel de jongeren 
weerbaarder te maken. Wij willen dan ook graag gebruik maken van verschillende 
inhouden van weerbaarheidtrainingen om zo preventief om te gaan met pesten. 
Daarom hebben wij contact opgenomen met een coördinator van 
weerbaarheidtrainingen in Nederland zodat wij deze inhouden kunnen verwerken in 
onze methodieken. In hoofdstuk 3 wordt hier dieper op ingegaan.  

Brengen van pestkoppen tot betere gevoelens  

In de ogen van de pestkop is er vaak helemaal geen probleem, er is niets aan de 
hand. Het is een zeer moeilijke, maar zeker geen onmogelijke opdracht om hem er 
op te wijzen dat zijn gedrag erg kwetsend is voor de gepeste, maar ook om zijn 
gedrag te doen veranderen.  

Als je verandering wil zien bij de pestkop dan kan je het best meegaan in de denk- 
en leefwereld van deze persoon. Viseer en beschuldig hem niet als persoon. Hoe 
beter je relatie met de pestkop is, des te makkelijker je kan doordringen tot hem. Ze 
moeten leren dat ook anderen hun grenzen hebben, ze moeten leren rekening 
houden met gevoelens van anderen, enz. Het is wel zo dat wanneer een kind nooit 
heeft geleerd dat het ook anders kan, het kind het ook op geen andere manier zal 
doen. Opvoeding en preventie spelen hierbij dus een belangrijke rol. Het blijft 
belangrijk om hierin te onthouden dat pestkoppen niet voor hun plezier pesten maar 
omdat hun negatieve gedrag hen iets opbrengt. Dat is hun drijfveer voor pesten.  

Wij hebben tijdens de jongerenraad van Ter Bank gemerkt dat de jongeren, wanneer 
zij de pestkop zijn, het pesten niet altijd een probleem vinden. Zij weten niet altijd dat 
hun pestgedrag kwetsend kan zijn voor de gepeste. Het is belangrijk dat wij vooral 
gaan werken rond het zelfbeeld en het inlevingsvermogen van de pestkoppen. 
Wanneer zij een positief zelfbeeld ontwikkelen, gaan ze ook minder pesten. Ze gaan 
dan beseffen dat zij ook hun kwaliteiten hebben en niet altijd moeten pesten om 
aandacht te trekken. Ze leren dat niet hun negatief gedrag maar hun positief gedrag 
iets kan opbrengen bij henzelf en bij de omgeving (Vliek, Weide & Oudman, 2007). 

BESLUIT 

Ruzie maken en plagen sluiten nauw aan bij pesten. Hoe vreemd het ook mag 
klinken, kinderen moeten leren ruzie maken om te leren omgaan met relaties. Maar 



 
 

 

men moet alert blijven want ruzie maken kan er ook op wijzen dat er gepest wordt. 
Plagen heeft een paar grote verschillen met pesten. Plagen wordt als leuk ervaren 
door beiden, er zit geen kwaad opzet in het spel en er is sprake van 
machtsgelijkheid. De grote valkuil bij plagen is dat het voor de ene als plagen kan 
bedoeld zijn, maar voor de ander al lang geen plagen meer is. In MPC Ter Bank 
hebben de jongeren moeite met het verschil tussen plagen en pesten. Pestgedrag is 
niet leuk en toch komt het regelmatig voor. De personen die een laag zelfbeeld 
hebben en niet genoeg voor zich kunnen opkomen, zijn sneller het slachtoffer van 
pesten. De pestkop gaat steeds op zoek naar personen waarop hij zijn macht kan 
uitoefenen. De manier waarop deze macht uitgeoefend wordt, verschilt tussen 
jongens en meisjes. Jongens pakken andere kinderen op een directere manier aan 
dan meisjes. Meisjes gaan indirecter aan het werk door bijvoorbeeld te  roddelen of 
buiten te sluiten. Deze manier van pesten is veel moeilijker voor de omstanders om 
aan te pakken, net omdat dit buiten hun gezichtsveld valt. Er verblijven minder 
meisjes in MPC Ter Bank dan jongens, vandaar dat er meer op een directere manier 
wordt gepest. Pesten kan voorkomen in verschillende vormen. Zo heeft men het 
fysiek, het verbaal, het digitaal, het direct en het indirect pesten. Pesten gebeurt 
echter niet alleen tussen een gepeste en de pestkop. Er zijn ook nog andere partijen 
die hierbij komen kijken. Zo heb je de meelopers die de pestkop volgen en heb je ook 
een helper die aan de kant van de gepeste staat. De omstanders zijn de personen 
zoals de leerkrachten/opvoeders, vertrouwenspersonen, ouders, enz. Zij hebben als 
taak de omgeving voor de kinderen veilig te maken. Dit kunnen ze doen door alert te 
blijven voor signalen die niet alleen de gepeste maar ook de pestkop en de 
meelopers uitzenden en hier op in te gaan. Dit gebeurt liefst zo snel mogelijk want 
pesten kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste maar ook voor de 
pestkop en de meelopers. Hoe meer en intensiever een kind wordt gepest, hoe 
groter de gevolgen zijn. Hierbij spelen natuurlijk ook de vorm, de duur en de 
persoonlijkheid een rol. In MPC Ter Bank vinden ze preventie belangrijk en daarom 
gaan wij een methodiek uitwerken die preventie bij pesten behandelt.  Het blijft 
belangrijk om je in te leven in de gedachtegang van de persoon waarmee je werkt. 
Daarnaast is het noodzakelijk om de gepeste weerbaarder te maken en de pestkop 
tot andere gedachten en gevoelens te brengen. We zullen eerst aandacht besteden 
aan het zelfbeeld van deze personen vooraleer we verder ingaan op het omgaan met 
pesten. 
In ons project willen wij vooral met de verschillende rollen werken en hiervoor 
verschillende methodieken uitwerken op maat van de doelgroep.  

H o o f d s t u k  3 :  Aa n p a k v o r m e n  r o n d  p e s t e n  

INLEIDING 

Nu we weten wat het thema pesten inhoudt, gaan we over naar de verschillende 
aanpakvormen van pesten.  
De aanpakvormen No blame en het vuurspuwende monstertje zijn methodes die we 
kregen aangereikt van MPC Ter Bank. Zij hebben deze methodes nog niet toegepast 
maar wij vonden het toch belangrijk om deze aanpakvormen te vermelden in onze 
theorie omwille van de visie. Dit is voor ons een voorbeeld hoe dat eenzelfde visie 
uitgewerkt kan worden in verschillende methodes. 



 
 

 

Daarnaast zullen ook kanjertraining en het vijfsporenbeleid aan bod komen. De 
theorie over kanjertraining werd aangereikt door St. Elisabeth (Anja Volders). Het 
vijfsporenbeleid is tot stand gekomen door opzoekwerk.  
Vervolgens komen de methodieken die wij tijdens onze internationale studie hebben 
ontdekt. Deze zijn weerbaarheidtrainingen. Het gaat specifiek om de volgende :  
Marietje Kessel, rots en water en „sta sterk‟.  
Als laatste bespreken we de preventiepiramide en peermediation. Dit zijn twee 
aanpakvormen die we via een interview met Gie Deboutte hebben gekregen. Hij 
vond het twee belangrijke methodes bij het thema pesten. Om deze reden hebben 
we besloten om dit ook te vermelden in dit hoofdstuk.  

NO BLAME 

De zevenstappen procedure 

Robinson en Maines (2003) hebben een zeven-stappen procedure ontwikkeld, die 
eenvoudig te hanteren is voor elke begeleider. Ze vermelden wel dat elke stap deel 
uitmaakt van het geheel. Het is dus essentieel dat je elke stap doorloopt, anders kan 
een deel van het succes verloren gaan.  
 
Stap 1 : Het gesprek met het slachtoffer 

Als eerste moet de begeleider vaststellen dat er gepest wordt. Daarna volgt er een 
gesprek met de gepeste. Tijdens dit gesprek is het belangrijk dat de begeleider een 
luisterende en aanmoedigende houding aanneemt en dat hij de gepeste aanmoedigt 
om zijn verhaal te vertellen: hoe hij zich voelt, wat hij al gedaan heeft tegen het 
pesten , enzovoorts. Het is niet de bedoeling om bewijsmateriaal te verzamelen. 

De tweede taak van de begeleider is dat hij gaat uitleggen wat deze methode 
inhoudt, en wat de rol van de gepeste hierin is. Het is daarbij belangrijk dat de 
gepeste de begeleider vertrouwt en dat hij zijn toestemming geeft. Vaak is er bij de 
gepeste toch nog een gevoel van angst dat het pesten erger gaat worden, maar als 
hij beseft dat er geen bestraffend aspect aan vastgekoppeld is, zal hij zich veilig en 
opgelucht gaan voelen. 

Op het einde van het gesprek zal de begeleider de gepeste vragen om de namen te 
noemen van alle personen die deel uitmaken van de pesterijen. De namen die hij zal 
noemen zullen verband houden met de verschillende rollen die we in hoofdstuk 2 
hebben besproken. Hij zal ook enkele vrienden noemen.  

Daarna zal de begeleider ook nog vragen om aan de hand van een tekening of tekst 
uit te drukken hoe hij zich voelt. Als begeleider is het natuurlijk ook belangrijk dat je 
nagaat wat vertrouwelijk is en wat niet, wat je aan de groep kan vertellen en wat niet. 

Stap 2 : Een bijeenkomst met de betrokkenen 
 
In deze bijeenkomst en de volgende vier zal de gepeste niet aanwezig zijn omdat dit 
de probleemoplossende aanpak in het gedrang kan brengen. 
De begeleider gaat dus enkel een gesprek voeren met de personen die betrokken 
zijn bij de pesterijen. Hij heeft hier de kans om zowel behulpzame en betrouwbare 
jongeren erbij te halen (zijn vrienden) als de jongeren die de schade hebben 
veroorzaakt. Het doel van deze bijeenkomst is om de krachten van alle jongeren 
samen te bundelen om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. 



 
 

 

 
Stap 3 : Leg het probleem uit 
 
In deze stap gaat de begeleider de groep vertellen wat het probleem is. Hij gaat het 
verhaal van de gepeste vertellen aan de hand van de tekening of tekst die hij in stap 
1 heeft gevraagd. Dit doet hij om zo goed mogelijk te kunnen uitleggen hoe de 
gepeste zich voelt zonder iemand anders te beschuldigen.  
 
Stap 4 : Deel de verantwoordelijkheid 
 
Na de vorige stap kan het wel eens zijn dat enkele jongeren teneergeslagen gaan 
zijn. Dat ze zich onzeker en ongemakkelijk voelen. Het is hierbij belangrijk dat de 
begeleider gaat benadrukken dat er niemand zal gestraft worden, dat iedereen moet 
helpen om de gepeste zich terug goed te laten voelen en dat de groep 
bijeengekomen is om het probleem op te lossen. Op deze manier kan er een 
verschuiving plaats vinden van de macht van de pestkoppen naar de gehele groep. 
Deze gedeelde verantwoordelijkheid beïnvloedt de groepsdynamiek. Zelfs wanneer 
de pestkop zijn gedrag niet wil veranderen, zullen de anderen de macht van de 
pestkop overnemen door uitspraken van goede intenties. Voor de pestkop wordt het 
hierdoor moeilijk om zijn pestgedrag verder te zetten, omdat de rest van de groep dit 
niet meer wil.  
 
Stap 5 : Vraag naar de ideeën van elk groepslid 
 
In deze stap zal de begeleider de jongeren vragen om ideeën naar voren te brengen 
om de gepeste zich terug gelukkiger te laten voelen. Deze ideeën komen van de 
jongeren zelf en niet van de begeleider. De jongeren moeten steeds hun voorstellen 
geven in de Ik –vorm, omdat het dan van zichzelf komt en bijgevolg ook meer kans is 
dat ze dit echt zullen toepassen.  
Deze ideeën kunnen zijn : 
“ Ik zal met hem naar school wandelen.”  
“ Ik zal tijdens de sportles samen met hem een duo vormen. “ 
Als de begeleider ze samen tot ideeën zou laten zoeken, zou het kunnen dat ze zich 
achter het wij – gevoel gaan verschuilen. “ Wij zullen samen met hem naar de film 
gaan.” Door het gebruik van de ik – boodschap kunnen ze dat niet.  
 
Stap 6 : Laat het aan hen over 
 
De begeleider legt de verantwoordelijk bij de groep en dit op basis van vertrouwen. 
Er wordt dus geen schriftelijk verslag gemaakt. Hij vertelt de groep ook dat hij over 
een week terug met elk groepslid gaat spreken over het verloop van zijn ideeën.  
Op het einde bedankt hij de groep voor hun medewerking, en meldt hij dat ze altijd bij 
hem terecht kunnen.  
 
Stap 7 : Spreek hen opnieuw 
 
Na een week spreekt de begeleider opnieuw af met elk groepslid afzonderlijk en de 
gepeste voor de stand van zaken. Ieder groepslid kan dus vertellen wat hij heeft 
gedaan. Het is niet erg als niet iedereen zijn voorstellen heeft uitgevoerd, zolang de 
pesterijen maar gestopt zijn. Het is niet de bedoeling dat de gepeste nu de 



 
 

 

populairste van de school is. Het is enkel de bedoeling dat hij zich terug veilig en 
gelukkig voelt.  
Deze stap is belangrijk omdat het de begeleider toelaat het pesten te volgen en de 
jongeren ook betrokken blijven bij het proces.  

Onze mening 

Aan de hand van bovenstaande theorie van No blame hebben we enkele positieve 
elementen en bedenkingen geformuleerd.  

Positief 

 De gevoelens van de gepeste staan centraal; 

 er wordt in deze methode geen schuldige aangeduid, het gaat namelijk om 
een gedeelde verantwoordelijkheid; 

 de jongeren moeten zelf ideeën naar voor brengen in een Ik-boodschap; 

 er wordt niet gestraft. 

Bedenkingen 

 Durft iedereen dan wel zijn mening te zeggen; 

 durven ze op te komen tegen de pestkop; 

 beseft de pestkop dan dat wat hij gedaan heeft eigenlijk fout is; 

 moeten ze ook niet luisteren naar het verhaal van de pestkop;  

 de doelgroep van MPC Ter Bank kan moeilijk hun verantwoordelijkheid 
opnemen. 

Onze bevindingen 

Hieruit kunnen we besluiten dat de visie die achter deze methode schuilt, strookt met 
onze visie maar het is niet haalbaar voor de doelgroep.  
Op vlak van de gedeelde verantwoordelijkheid is het bijvoorbeeld moeilijk voor 
personen met een licht verstandelijke handicap om hun verantwoordelijkheid op te 
nemen omwille van hun impulsief gedrag. Dit is ook het geval bij kinderen met 
ADHD. Personen met een matig verstandelijke handicap denken egocentrisch, wat 
deze gedeelde verantwoordelijkheid in het gedrang brengt. Het gebrek aan 
inlevingsvermogen bij onze hele doelgroep maakt het moeilijk om dit waar te maken.  
Personen met autisme zouden hierbij moeilijkheden ondervinden omdat ze hun 
gevoelens moeilijk onder woorden kunnen brengen alsook de gevoelens van de 
anderen.   
Wat we bij onze implementatie willen gebruiken, is stap 1: het gesprek met de 
gepeste.  
Bij dit gesprek is het belangrijk dat het aangepast is aan de persoon. Deze 
aanpassing wordt vermeld in deel 2 „ de implementatie‟. Bij een persoon met autisme 
is het moeilijk om zijn eigen gevoel weer te geven aan de hand van een tekst of 
tekening. Personen met een normale begaafdheid, licht tot matig verstandelijke 
gehandicapten en jongeren met gedragsproblemen kunnen dit bijvoorbeeld wel. 



 
 

 

HET VUURSPUWEND MONSTERTJE 

De methodiek van het vuurspuwend monstertje is een methodiek die uitgewerkt is 
door Luc Depondt. Hij wil via zijn (voor)leesboek pesten bespreekbaar maken. Dit 
doet hij door een literair luik en een educatief luik te belichten in zijn methodiek. Hij 
heeft naast een (voor)leesboek ook een handleiding voor opvoeders uitgewerkt om 
op weg te kunnen gaan met de aandachtsvelden die stuk voor stuk belicht worden. 
Deze methodiek is uitgewerkt voor kinderen van 5 tot 9 jaar.  

Het literaire luik van de methodiek 

In het literaire luik staat de uitwerking van het (voor)leesboek centraal. De verhalen 
dienen als opening om het thema pesten bespreekbaar te maken. De bedoeling van 
het (voor)leesboek is dat de kinderen leren ervaren hoe het is om gepest te worden. 
De kinderen zullen na de verhalen aangezet worden om dieper na te denken over 
het verhaal. Ze krijgen bijvoorbeeld vragen zoals : Wat deed dit verhaal met mij? 
Als we het literaire luik van het (voor)leesboek bespreken dan doen we dit via 3 
verschillende niveaus. 

 Emotionele niveau: tijdens het werken rond pesten word je geconfronteerd 
met verschillende gevoelens en stemmingen; 

 op vlak van de waarden: iedereen heeft andere waarden en je kan veel leren 
van elkaar maar soms botst dit ook. Een pestkop kan bijvoorbeeld soms 
iemand pesten omdat hij andere waarden heeft; 

 op literatuurvlak: ze worden geconfronteerd met verschillende vormen van 
schrijfstijlen zoals gedichten, fabels, verhalen en strips. 

Het educatieve luik van de methodiek 

In het educatieve luik staan we stil bij het thema pesten. Het thema pesten wordt 
onderverdeeld in 10 kleinere aandachtsvelden die beurt om beurt worden besproken 
in het (voor)leesboek. De aandachtsvelden die aangehaald worden hoeven niet in 
volgorde besproken te worden. Zo kan men dus bijvoorbeeld op een dag het 
(voor)leesboek raadplegen om over de gevoelens te praten en de andere keer over 
je eigen krachten bewijze van spreken. 

De 10 aandachtsvelden  

Aandachtsveld 1: een klein, stil ding 
 
Dit gaat over de pestsituatie herkennen en over de aanpak, want als we de 
pestsituatie niet aanpakken dan worden de gepeste kinderen vaak als kleine 
machteloze wezentjes gezien. Om te voorkomen dat het gepeste kind zich zo gaat 
voelen bespreken we dit thema. Dit thema wordt belicht door middel van een 
enquête met enkele vragen over pesten. De kinderen moeten kiezen tussen de 
keuze eens of oneens. 
 
Aandachtsveld 2: “Ik” 
 
Dit hoofdstuk gaat over het welbevinden en het zelfvertrouwen van het kind, dit wordt 
via een strip weergegeven. De kinderen beseffen via het verhaaltje van de strip dat 



 
 

 

de olifant zich niet goed voelt bij het pesten. Eerst voelde de olifant zich sterk en 
vrolijk, maar na het pestgedrag van de kleine muisjes voelt hij zich droevig.  
Een andere methodiek om te werken rond je zelfbeeld is werken met een blad met 
tekeningen, zoals een kindje dat een mooie toren maakt, een kind dat trots is op zijn 
trui, mooie haren heeft, goed kan tekenen enz. De kinderen moeten op de 
tekeningen aanduiden wat zij leuk vinden aan zichzelf. 
 
 
 
 
Aandachtsveld 3: “Is het dan een wonder …! 
 
Kinderen die het moeilijk hebben met de pestsituatie denken vaak heel negatief over 
zichzelf en anderen. Tijdens dit hoofdstuk leren ze nadenken over wat ze zouden 
doen als er een wonder zou gebeuren. “Wat zou ik kunnen doen zodat het pesten 
stopt?” 
 
Aandachtsveld 4: Uitdaging 
 
Voor kinderen is het belangrijk om actief te werken rond het thema pesten. Wanneer 
ze zelf dingen mogen uitvoeren vinden ze dit leuk, bijvoorbeeld via rollenspelen. 
 
Aandachtsveld 5 : “Is er dan niemand die mij kan helpen” 
 
Kinderen die gepest worden voelen zich vaak alleen. Via korte verhaaltjes moeten ze 
te weten komen welke vaardigheid er niet toegepast wordt in het verhaaltje. De 
kinderen leren zelf hun gedrag te sturen. 
 
Aandachtsveld 6: “Luisteren naar woorden diep in mij” 
 
Werken met gevoelens ligt nauw samen met de uitwerking van pesten.  De kinderen 
kunnen via een opdracht hun gevoelens neerschrijven. Ze moeten via een 
opdrachtblad schrijven: 
Ik ben blij als….. 
Als ik blij ben, dan …… 
Ik bang als/ voor….. 
Als ik bang ben , dan …. 
Dit werken we uit voor iedere emotie die er is. 

Voor de kinderen die niet zelf kunnen schrijven of niet goed hun gevoelens kunnen 
neerschrijven kunnen ze werken met tekeningen. Ze krijgen een tekening van vier 
kinderen met ieder een andere emotie. Ze kleuren het mannetje dat boos kijkt blauw 
en mannetje dat blij kijkt rood enz. Een andere variant is een tekening van 
bijvoorbeeld een pakje. Daarbij is het de bedoeling dat ze het pakje kleuren naar 
gelang het gevoel dat het bij hen oproept. 

 
Aandachtsveld 7 : “Dat kan echt niet!” 
 



 
 

 

De kinderen leren enkele afspraken en regeltjes die echt niet kunnen. Deze 
afspraken geven de kinderen veiligheid. De kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf 
aangezet worden om enkele dingen op te schrijven die ze niet leuk vinden. 
 
Aandachtsveld 8: “Brul voor het te laat is!” 
 
Tijdens dit hoofdstuk gaan de kinderen sociale vaardigheden leren. Ze gaan stil 
staan bij hun gevoelens, gedachten en gedrag. Het denken wordt op de proef 
gesteld. Bijvoorbeeld: Je staat in een lange rij en ineens steekt er een kind voor, 
waardoor jij langer moet wachten. Wat doe je? Wat voel je? Wat denk je? 
Voor de kinderen die dit te moeilijk vinden zijn er ook enkele afbeeldingen om te 
raadplegen, via de afbeelding zien ze hoe een kind geduwd wordt enz. Ze kijken 
naar de prent en vertellen wat ze zien en wat ze zouden doen als dit met hen 
gebeurt. 
Aandachtsveld 9: “Samen zijn we sterk en groot!” 
 
Het beste is om een goede gezonde groep te hebben waar ieder kind zichzelf mag 
zijn. Zo een groep kun je bevorderen door samenwerkingsspelen te doen en 
coöperatieve spelen te geven. Soms zijn vertrouwensspelen ook een hulpmiddel. 
 
Aandachtsveld 10 : “ Alle mensen vleugels geven!” 
 
Dit aandachtsveld gaat verder kijken dan bijvoorbeeld de klas of leefgroep. Het gaat 
kijken naar de context en de maatschappij.  
Dit luikje wordt behandeld door een enquête, zoals bijvoorbeeld: vind je het 
aanvaardbaar dat ze op TV zoveel geweld laten zien? Ja of Neen. 
Deze methodiek is een rijk aanbod voor kinderen van 5 tot 9 jaar en we merken dat 
we met behulp van de uitwerking van Luc Depondt een mooie basis hebben om 
methodieken uit te werken. 

Onze mening 

Positief 

 Deze methodiek is op maat voor personen met een licht mentale handicap. 
Op kinderen gaat men deze methodiek beter kunnen toepassen dan op 
jongeren; 

 het is visueel, waardoor het gemakkelijker te begrijpen is; 

 het heeft een gevarieerd aanbod omdat je het hebt in verschillende vormen 
zoals een strip, verhalen, gedichten en fabels; 

 het inleven in de gepeste staat centraal; 

Bedenkingen 

 Is het wel goed dat er maar één rol van het thema pesten wordt besproken; 

 is het niet belangrijk dat ze zich kunnen inleven in de pestkop, wat zijn 
beweegredenen zijn? 



 
 

 

Onze bevindingen 

Dit hulpmiddel hebben ze al eens geprobeerd bij de jongeren van MPC Ter Bank. De 
opvoeders gaven de opmerking dat deze methodiek bij enkele jongeren werkte. Voor 
sommige jongeren hadden ze nog andere hulpmiddelen nodig.  
Wijzelf hebben op de jongerenraad enkele verhalen en uitwerkingen uit deze 
methodiek gebruikt. Zelf merkten we op dat de methodiek niet bij iedereen aansloeg. 
Voor de pubers van 15 tot 20 jaar waren de verhalen te kinderachtig weergegeven. 
Het sloot niet aan bij hun leefwereld maar qua niveau zat het wel juist. Voor de 
jongeren die een licht verstandelijke handicap hebben en een leeftijd van 10 tot 14 
jaar was deze methodiek op maat. Het sloot aan bij hun leefwereld en hun niveau. 
De jongeren die een leeftijd van 10 tot 14 jaar hebben en een matig verstandelijke 
handicap vonden deze methodiek te moeilijk. Zij hadden ondersteuning nodig om de 
opdrachten te begrijpen. Het niveau van een persoon met een matig verstandelijke 
handicap is te vergelijken met het niveau van een kind van 3 tot 7 jaar. Vandaar dat 
sommigen onder hen ondersteuning nodig hadden.  
Wanneer we een methodiek gaan uitwerken is het van groot belang dat we oog 
hebben voor de kenmerken van hun problematiek bijvoorbeeld hun verstandelijke 
vermogen. Het is niet omdat zij 18 jaar zijn en een verstandelijk vermogen van een 
kind van 7 jaar hebben, dat ze nog poppen willen inkleuren. Wanneer je een 
methodiek uitwerkt, is het dus belangrijk om oog te hebben voor wat er leeft bij de 
jongeren, bijvoorbeeld als de kinderen verzot zijn van de film Twilight gebruik dan 
pionnen van Twilight figuren.  
We kunnen hieruit besluiten dat deze methodiek bruikbaar is voor de doelgroep van 
MPC Ter bank, mits enkele aanpassingen met betrekking tot de leefwereld en het 
niveau.  

KANJERTRAINING 

De kanjertraining (Vliek, Weide & Oudman, 2007) is een training voor normaal 
begaafde kinderen die in scholen, maar ook buiten de scholen wordt gegeven. 
Scholen die bezig zijn rond de kanjervisie noemt men kanjerscholen en hebben dit 
geïntegreerd in hun werking. Daarnaast zijn er ook een aantal praktijken die zich 
bezighouden met het geven van deze trainingen. 

Een kanjertraining kan in groep, maar kan ook individueel gebeuren en is altijd in 
samenspel met de ouder. Ouders zijn een belangrijke speler in de training want het 
zijn zij die de spelregels bepalen en de grenzen stellen en bewaken. Zij geven het 
goede voorbeeld aan het kind en zullen het kind moeten begeleiden bij hun 
levensweg. De kanjertraining richt zich op de doelgroepen 4- tot 12- jarigen en 13- tot 
18-jarigen (en hun ouders). Men kan aangeven of een kind in aanmerking komt voor 
een kanjertraining buiten de school, maar het zijn nog steeds de ouders die beslissen 
of het kind mag deelnemen aan de training. 

Vanuit 4 gedragstypes gaat men het gedrag van kinderen opdelen in rustig, brutaal, 
bang en clownesk. Elk gedragstype heeft een eigen kleur, die wordt uitgedrukt in het 
dragen van een bepaalde kleur pet. Deze opdeling is echter niet bedoeld om te 
diagnosticeren. Men is er zich van bewust dat elk kind verschillend reageert in 
verschillende situaties. Het is dus niet zo dat je een witte, gele, zwarte of rode pet 
bent, maar dat je op dat moment die kleur pet draagt. In de kanjertraining gaat men 
contextueel te werk, dit wil zeggen dat ze de school, de ouders, de sportvereniging, 



 
 

 

enz. betrekken in de training. Tijdens een groepssessie zullen de begeleiders zelf 
rollenspelen voordoen waarbij zij de verschillende kleuren petten dragen en het 
daarbij horende gedrag gaan stellen. Zo wordt het voor de kinderen en hun ouders 
duidelijk wat de inhoud van deze kleuren betekend. 

De betekenis van de gekleurde petjes 

De witte pet ( positief zelfbeeld/ positieve kijk op de ander) 

Wanneer het kind een witte pet draagt, wil dat zeggen dat het een rustig kind is. Dit 
kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander.  
De witte pet staat in de training ook voor de kanjer, de tijger. Dit kind staat met beide 
benen op de grond, hij is zoals hij is. Hij durft zijn gevoel weer te geven. 
 
 
De tijger/ de kanjer: 
Een tijger is absoluut betrouwbaar. Dit kind zal niet liegen omdat het weet dat het 
met liegen en bedriegen niet ver komt. Zij praten goed over zichzelf en anderen en 
hebben geen moeite om anderen te vertrouwen.  

De zwarte pet ( positief zelfbeeld / negatieve kijk op de ander) 

Als het kind brutaal is, dan draagt het een zwarte pet. Zij zijn de baas, althans 
proberen ze dit toch via intimiderend, manipulerend, angstaanjagend en bedreigend 
gedrag te bereiken. Zij zijn vaak diegenen die over de grens gaan en toch zien zij 
zichzelf als slachtoffer, want volwassenen moeten net altijd hen hebben. Ze kunnen 
goed liegen en zijn niet te vertrouwen. Toch kunnen anderen er door gefascineerd 
raken doordat ze op zo‟n manier hun verlangen naar macht durven uitwerken. 
Gelukkig komt deze vorm zelden in de pure vorm voor. 
 
De vlerk/ de hork: 
Zij vinden zichzelf zeer stoer, de allerbeste, de belangrijkste, de baas. Alle anderen 
zijn maar nietsnutten, waardoor je kan afleiden dat ze maar weinig respect hebben 
voor anderen. Zij hebben absoluut geen moeite met liegen, bedreigen en ruzie 
maken. Een vlerk is alles behalve saai. Ze zijn nieuwsgierig en durven op avontuur te 
gaan. Wanneer een vlerk respect leert krijgen voor anderen, kan het een leider 
worden in de positieve zin. Dan kunnen we spreken over leiderschap i.p.v. de baas 
spelen. 

De gele pet ( negatief zelfbeeld/ positieve kijk op de ander) 

Een gele pet staat symbool voor een kind dat bang is en niet wil opvallen. Zij zijn 
geneigd zich af te zonderen, maar hebben toch een diep verlangen om erbij te horen. 
Ze hebben een innerlijke bunker gebouwd waar ze niet uit durven stappen. Door hun 
zielige houding worden ze al snel genegeerd. Toch proberen ze erbij te horen. Deze 
bange personen zijn ook niet te vertrouwen, want vertrouwen brengt 
verantwoordelijkheid met zich mee en dat durven zij niet te nemen. 
 
Het konijn/de stille/de bange: 
Deze kinderen denken dat ze niets zijn. Ze vinden zichzelf stom en denken dat 
anderen beter en belangrijker zijn dan zichzelf. Ze voelen zich helemaal niet 



 
 

 

begrepen en vinden zichzelf ook helemaal niet aardig. Zij zijn vaak de kinderen die 
gepest worden door anderen. Uiteindelijk zullen zij van zich af zetten hiertegen en 
terug schoppen, slaan of schelden.  

De rode pet ( negatief zelfbeeld/ negatieve kijk op de ander)  

Wanneer het kind clownesk gedrag stelt, draagt het een rode pet. Zij willen het liefst 
van al opvallen, waardoor dat ze uitdagend gedrag stellen. Dit gedragstype is niet te 
vertrouwen, omdat ze geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Vaak zijn de rode 
petten de meelopers van de zwarte petten. Er bestaat een grote kans dat ze voor 
niets of niemand respect hebben. Dit komt omdat ze zichzelf maar niks vinden. Dus 
denken ze: als ik niks ben, jij ook niet. Onderliggend kunnen er gevoelens van 
verdriet en depressie zijn. 
 
De aap/ de uitslover: 
Deze kinderen vinden van zichzelf dat ze niets voorstellen. Maar ook andere mensen 
zijn niet belangrijk voor hen. Ze hebben geen vertrouwen in zichzelf of anderen. Het 
liefst van al willen ze er bij horen. Ze gaan stoer doen en de negatieve gedachten en 
gevoelens over zichzelf wegstoppen waardoor ze overkomen alsof ze zichzelf de 
beste vinden. 

Doelstelling 

In de kanjertraining ligt de nadruk vooral op het nastreven van het positief verlangen. 
Men wil dat er geleefd wordt naar het werkelijk verlangen waarbij men zichzelf en de 
ander niet voor de gek houdt. Wees zoals je zegt dat je bent (of zou willen zijn) en 
durf ja of nee te zeggen. Bij de overgang van een zwarte, rode of gele pet naar een 
witte pet blijft het dus belangrijk om het kind er aan te helpen herinneren aan zijn 
positieve verlangens. Zo helpt je bijvoorbeeld de vlerk herinneren aan zijn 
leiderschap i.p.v. baasspelerij en de aap helpt je herinneren aan het feit dat hij leuker 
is als hij stopt met leuk doen. Wanneer de kanjertraining niet helpt, dan is er meestal 
iets ergs aan de hand en is gespecialiseerde hulp noodzakelijk. Vroeger was de 
kanjertraining niet gericht op gecompliceerde gedragsstoornissen, tegenwoordig is 
ze al aangepast aan problematieken zoals ADHD en ASS.  

Uitgangspunten 

In de kanjertraining gaat men uit van deze 5 uitgangspunten:  

 Elkaar vertrouwen; 

 elkaar helpen; 

 niemand uitlachen; 

 niet de baas spelen; 

 niet zielig doen; 

Onze mening 

Positief 

 Er wordt gewerkt aan het onderliggende gedrag van de persoon; 

 we vinden het heel goed dat ook de ouder actief betrokken wordt in deze 
training. Men werkt contextgericht; 



 
 

 

 het is zowel groepsgericht als individueel; 

 de vijf uitgangspunten: vertrouwen is heel belangrijk voor het succes van deze 
methodiek; 

 ze leren hun eigen gedrag herkennen.  

Bedenkingen 

 Werkt het niet etiketterend omdat je een bepaald type gedrag opgeplakt krijgt; 

 de opvoeder moet een training volgen om de training te mogen geven. 

Onze bevindingen 

De kanjertraining kan gebruikt worden voor de doelgroep van MPC Ter Bank. Een 
vereiste hierbij is wel dat de opvoeder hiervoor een training moet volgen om dit te 
kunnen geven. De opvoeder moet hier achter staan om dit met volle inzet te kunnen 
geven. Als dit niet het geval is, haalt deze training niets uit. Dit is niet gemakkelijk 
voor de doelgroep, maar zeker niet onmogelijk. Ze leren hun eigen gedrag 
herkennen. Enkel voor de jongeren met autisme is dit geen gemakkelijke opdracht. 
Als ze uiteindelijk de betekenis van de petjes weten, dan zouden ze zich nog niet 
kunnen inleven en zeker niet de link kunnen leggen naar andere situaties. Voor 
personen met ADHD is dit een goede methode omdat zij zo leren inzien welke rol zij 
naar buiten toe op zich nemen. Voor personen met een matig verstandelijke 
handicap zal de opvoeder de situaties moeten aanpassen aan de persoonlijke 
leefwereld van de jongeren. Op deze manier kunnen zij zich beter inleven.  
Een voorbeeld van een oefening vanuit de kanjertraining is spiegelen. Dit kan je 
doen met een verlegen kind. Wat een verlegen kind hieruit leert, is dat het kan 
aangeven dat een ander je volgt. Dit geeft een soort gevoel van controle en dat is 
prettig voor het kind. Hiernaast leren ze ook de ander goed aan te voelen, om goed 
te luisteren en te kijken naar de ander. We kunnen dit toepassen op de doelgroep. 
Het is niet enkel het gevoel dat van belang is, maar ook de handeling. 
(http://www.jmouders.nl/JM-tv/JM-tvKanjertraining.htm) 

HET VIJFSPORENBELEID 

Het vijfsporenbeleid is een methodiek waarbij er gewerkt wordt met 5 categorieën 
van personen: de gepesten, de pestkop, de zwijgende middengroep, de leerkracht 
en de ouders. 

De 5 sporen 

Spoor 1 : Hulp aan het gepeste kind 
 
Het is belangrijk om de gepeste aan te moedigen om te praten over het pesten. Het 
moet duidelijk worden wie er pest, waar, wat er precies gebeurt en wanneer. 
Wanneer het kind moeite heeft om hierover te praten, kan het kind zijn verhaal 
noteren of tekenen. Je kan vragen wat het kind heeft geprobeerd om het te stoppen 
en help het kind oplossingen te bedenken. Laat het kind weten dat er  allerlei dingen 
gedaan kunnen worden om het te stoppen en zeg hoe je dat wilt doen. 
 
Spoor 2 : Hulp aan de pestkop 
 



 
 

 

Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen wat er precies aan de hand is door 
met andere kinderen, leerkrachten/opvoeders en ouders te praten. Voorkom dat een 
kind vals beschuldigd wordt van pesten. Praat met de pestkop en denk eraan dat een 
pestkop zal proberen om het foute gedrag te minimaliseren. Je kan het kind leren om 
op een positieve manier met anderen om te gaan en relaties te onderhouden. Help 
de pestkop om zich aan regels en afspraken te houden. 
Wanneer dit niet helpt, voer dan een aantal gesprekken om de oorzaak van de 
pesterijen bloot te leggen.  
 
Spoor 3 : Hulp aan de zwijgende middengroep 
 
Zorg ervoor dat kinderen weten hoe een pestkop te werk gaat en wat de rol is van de 
zwijgende middengroep. De kinderen moeten beseffen dat wanneer de pestkop niet 
wordt aangemoedigd, hij niet meer hoeft te pesten. 
Er moet een veilig klimaat zijn waarin duidelijkheid is over de omgang met elkaar 
waarin ruzies mogen worden uitgesproken. Je kan met de kinderen overleggen over 
oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen. 
 
Spoor 4 : Hulp aan de leerkracht 
 
Men kan het pesten bestrijden door in te gaan op de sociaal-emotionele kant en de 
cognitieve kant. Door te werken aan het emotionele, kunnen leerkrachten en ouders 
geraakt worden door de ernst van het onderwerp. Door te werken aan het cognitieve 
kan men de kennis over het onderwerp vergroten bij leerkrachten. 
Het is belangrijk dat de leerkracht weet wat pesten is en wat de signalen zijn. 
Er kunnen eventuele rollenspelen gedaan worden en men kan werken met 
sociogrammen. Men moet de leerkrachten informeren over de aanpak van pesten. 
 
Spoor 5 : Hulp aan de ouders van de gepeste en de pestkop 
 
Men moet de ouders informeren en advies geven over pesten en hoe dit kan worden 
aangepakt. 
Ouders moeten worden aangemoedigd om het probleem met de leerkracht te 
bespreken. De ouders moeten dit probleem serieus nemen en niet in paniek raken. 
Belangrijk is dat je als ouder praat met het kind om de mogelijke oorzaak van het 
pesten te weten te komen. Als je kind een pestkop is, maak het kind dan gevoelig 
voor wat het anderen aandoet. Laat je kind eventueel deelnemen aan een sociale 
vaardigheidstraining. 
(http://www.gbstriangel.nl/edit/filemanager/browse/docs/Microsoft%20Word%20-
%20pestprotocol%20definitief.pdf) 

Uitgangspunten 

De 5 sporen van dit beleid zijn: 

 Hulp aan het gepeste kind; 

 hulp aan de pestkop; 

 hulp aan de zwijgende middengroep; 

 hulp aan de leerkracht; 

 hulp aan de ouders. 



 
 

 

Onze mening 

Positief  

 Er wordt gewerkt met de ouders; 

 doordat er verschillende partijen bij betrokken worden, biedt het zekerheid dat 
iedereen op de hoogte is van wat er aan de hand is; 

 er wordt zowel een oplossing gezocht voor de pestkop als voor de gepeste.  

Bedenking 

 De betrokkenen worden niet samen gezet om het probleem te bespreken. Dit 
gebeurt wel bij de no-blame methode, maar bij deze methodiek worden de 
ouders niet betrokken; 

 dit vergt veel moeite en tijd voor de opvoeders. Er moet praktisch veel 
geregeld worden; 

 vanuit de theorie in hoofdstuk 2 hebben wij ook nog andere rollen gezien dan 
de zwijgende middengroep, oftewel de passieve meelopers. Hierbij wordt een 
groep die betrokken is over het hoofd gezien, namelijk de actieve meelopers. 

Onze bevindingen 

Het vijfsporenbeleid is een hele mooie visie, maar voor een leefgroepwerking kan dit 
niet gerealiseerd worden. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de leerkrachten en de 
ouders altijd bij te betrekken. Dit vergt heel veel tijd en moeite van de opvoeders. Met 
de gepeste, de pestkop en de middengroep (actieve en passieve meelopers) kan er 
wel gewerkt worden. Daarom dat deze visie gedeeltelijk overeenstemt met de onze. 
Een manier om de ouders te betrekken is het geven van een oudersessie i.v.m. 
pesten. Hierbij worden de ouders geïnformeerd en geadviseerd over het onderwerp 
pesten. Voor de doelgroep is dit haalbaar omdat je met elke rol apart kan werken. De 
opvoeder kan zelf kiezen met wie hij wil werken en kan zich aanpassen aan de 
mogelijkheden van ieder persoon.  

WEERBAARHEIDSTRAINING 

We kunnen op verschillende manieren te werk gaan als we een weerbaarheidtraining 
geven. We denken dan bijvoorbeeld aan individuele of groepsgebonden trainingen. 
Individuele trainingen zijn op maat van het kind. We kunnen dan specifiek werken 
aan de vraag van het kind. Bijvoorbeeld als er een gepest kind naar de training komt 
die het type heeft van driftig reageren, kan men hier individueel op ingaan door de 
juiste vaardigheden aan te leren.  
Wanneer je in groep werkt, voelen de kinderen erkenning van elkaar. De 
groepssessies duren 10 lessen en elke les duurt 1 uur. De lessen gaan altijd vooraf 
met een ouderraad zodat de trainer goed weet wat er leeft in de groep. Na vijf lessen 
komt de trainer weer samen met de ouders, omdat de ouders dan vaak al een 
evolutie zien. De ouders merken op dat zij degene zijn waarop het kind oefent om 
zijn vaardigheden te leren (M. Valentijn, trainer van de stichting omgaan met pesten, 
persoonlijke communicatie, 3 november 2009). 



 
 

 

Weerbaarheidtraining - Marietje Kessel 

Het Marietje Kessels Project (MKP) heeft de laatste jaren een enorme groei 
gemaakt. Veel scholen hebben dit preventieproject uitgevoerd. Het project is op twee 
zaken gericht, nl. op preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag 
ten opzichte van kinderen. Het gaat hier bijvoorbeeld om seksueel misbruik en 
intimidatie, kindermishandeling en pesten. Het project heeft twee doelen, nl. het 
vergroten van de weerbaarheid zodat ze minder kans hebben om slachtoffer te 
worden van machtsmisbruik en zorgen dat kinderen zichzelf niet schuldig maken aan 
grensoverschrijdend gedrag. De primaire doelgroep van dit project zijn kinderen van 
tien tot dertien jaar. De lessen worden begeleid door een preventiewerker. Het 
Marietje Kessels Project wordt niet doorgegeven aan leerkrachten. Dit komt doordat 
de mensen die de lessen geven zeer specifieke kennis hebben voor deze trainingen. 
Daarnaast blijkt, dat het een voordeel is wanneer een onafhankelijk persoon de 
lessen geeft. Dit maakt het makkelijker om een signalerings- en vertrouwensfunctie 
te vervullen voor leerlingen en leerkrachten.  

De jongens en meisjes krijgen apart les. De jongens krijgen in principe les van een 
mannelijke preventiewerker, terwijl de meisjes een vrouwelijke preventiewerkster 
krijgen. Het totale project duurt twaalf weken en wordt onder de schooltijd gegeven. 
Naast de lessen aan de kinderen vinden er nog enkele contactbijeenkomsten plaats, 
zoals teamvoorlichting op de school en een ouderavond. Soms worden variaties van 
het project aangeboden, meestal onder een andere naam, bijvoorbeeld “Kom op voor 
jezelf” of “Weerbare tieners”. Er zijn bepaalde eisen waaraan het moet voldoen om 
onder de verzamelnaam MKP te vallen: de lessen moeten apart gegeven worden 
voor meisjes en jongens zodat er minder schaamte is, meer veiligheid en eerder 
(h)erkenning is. Praten over onderwerpen wordt op deze manier gemakkelijker. De 
lessen kennen een methodische opbouw. Het project moet gericht zijn op het 
voorkomen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van 
kinderen. 

Het weerbaarheidsproject is voor kinderen van tien tot dertien jaar, waarbij de nadruk 
ligt op de integratie van mentale en fysieke weerbaarheid. De lessen worden onder 
schooltijd gegeven en duren een uur. Het project is een schoolgebonden activiteit, 
waarin een actieve bijdrage door de school en de leerkracht wordt geleverd. Dit 
betekent dat de inhoud van een bepaalde les in het ene project niet precies gelijk 
hoeft te zijn aan de inhoud van dezelfde les in een ander project. In praktijk wisselen 
de accenten die gelegd worden. Deze accenten zijn: het herkennen van manipulatie, 
de eigen gevoelens herkennen, de negatieve gevoelens uiten op een adequate 
manier, conflicten oplossen, hulp vragen en bieden, inleven in de ander. De sessies 
kunnen groepsgesprekken zijn, maar ook fysieke oefeneningen, rollenspelen en 
opdrachten in huiswerkschriftjes.  

De uitgangspunten van ieder project zijn wel gelijk en de docenten weerbaarheid 
hebben over het algemeen een vergelijkbare opleiding.  

(http://www.weerbaarheid.nu/trainingen/marietjekessels) 



 
 

 

Onze mening 

Positief 

 Deze training wordt gegeven door een buitenstaander, hierdoor zijn er geen 
vooroordelen; 

 weerbaarder maken van de jongeren, laten opkomen voor zichzelf; 

 er wordt preventief gewerkt met machtsmisbruik en grensoverschrijdend 
gedrag; 

 er wordt opgedeeld in seksen; 

 de accenten die behandeld worden in de sessies zijn goed. 

Bedenking: 

 In het begin van de training is er geen vertrouwensrelatie tussen de gepeste 
en de persoon die de training geeft; 

 kan een gewone opvoeder deze training ook geven i.p.v. een 
preventiewerker? Is het haalbaar om elke keer een preventiewerker te laten 
komen; 

 kan dit ook tijdens leefgroepmomenten gegeven worden; 

 de lessen duren 60 minuten. 

Onze bevindingen 

Het MKP kan niet geïmplementeerd worden in ons werk omdat dit vooral betrekking 
heeft op de school, maar er zijn wel enkele punten die we kunnen gebruiken. Het zou 
op een manier gegeven moeten worden dat de opvoeder kan werken in de leefgroep 
met zijn groep. Het mag zeker niet in lesvorm gegoten worden. Een lesuur bestaat uit 
60 minuten. Dit is te lang voor de doelgroep van MPC Ter Bank aangezien de 
jongeren zich niet zo lang kunnen concentreren. De afgesproken tijd voor een 
methodiek mag maar ongeveer 30 min. in beslag nemen. Er moet een duidelijk beeld 
zijn wat welke persoon al dan niet aankan. Jongeren met ADHD kunnen niet lang 
geconcentreerd blijven dus mag het ook niet te lang duren. 

Het feit dat er in deze trainingen gewerkt wordt rond machtsmisbruik en hoe ermee 
omgaan, is positief. Dit omdat Eric, onze projectbegeleider, heeft aangehaald dat er 
machtsmisbruik is binnen de leefgroepen. Er zijn een aantal methodieken die 
gebruikt kunnen worden om te werken rond dit machtsmisbruik, bijvoorbeeld de 
ladder. Voor verdere uitleg hierover verwijzen wij u naar het volgende hoofdstuk, de 
implementatie. 

Een volgend positief gegeven uit het MKP is dat ze werken rond grensoverschrijdend 
gedrag van kinderen. Ze worden, net zoals bij de kanjertraining, gewezen op hun 
gedrag. Zij worden hiermee geconfronteerd en er kan hieraan gewerkt worden, 
bijvoorbeeld visueel uitwerken van bestaande situaties zoals rollenspelen. Voor 
personen met autisme is dit niet van toepassing, want zij kunnen de transfer van de 
rollenspelen naar de leefgroep niet maken.  

In een MKP wordt er gewerkt rond verschillende thema‟s. Zo kan er ook rond het 
zelfbeeld gewerkt worden, maar dit is niet van toepassing op ons project aangezien 
ze in MPC Ter bank al een programma hebben lopen rond het zelfbeeld van de 
jongeren.  



 
 

 

Weerbaarheidtraining - Rots en water 

Deze weerbaarheidtraining heeft meerdere doelstellingen en een breed pedagogisch 
perspectief. Er wordt onder andere met een psycho-fysieke methode gewerkt waarin 
mentale en sociale vaardigheden worden aangeleerd. Aan de hand van fysieke 
oefeningen. Rots en Water is ontwikkeld als een programma voor jongens van tien 
tot dertien jaar. De ervaring heeft echter geleerd dat meisjes ook veel profijt en 
plezier beleven aan het programma. Voor meisjes is een extra element aan het 
programma toegevoegd: leren in actie komen in een bedreigende of stressvolle 
situatie.  

Het programma komt het best tot zijn recht als jongens en meisjes apart les krijgen. 
De eerste 8 lessen van de cursus zijn geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. De laatste 
6 lessen zijn echter gericht op de thema's seksualiteit, zelfverwezenlijking en 
spiritualiteit. Daarom zijn ze beter geschikt voor jongeren van 13 à 14 jaar en ouder.  
Vanwege de psycho-fysieke werkwijze is deze methode ook geschikt voor allochtone 
jongens. 

De termen rots en water slaan op standvastigheid en flexibiliteit. Deze zijn terug te 
vinden in de oosterse gevechtskunsten karate en tai-chi. In Rots en Water zitten 
elementen van deze sporten. Hierbij wordt aan jongeren geleerd dat je in een 
bedreigende situatie er niet meteen op los slaat.  

De thema‟s die aan bod komen in deze training zijn zelfbeheersing, zelfvertrouwen 
en zelfreflectie. Het is belangrijk dat in deze thema‟s ook de thema‟s veiligheid, 
assertiviteit, integriteit, communicatie en het vinden van een eigen weg in relatie met 
anderen. Het thema solidariteit vervult een belangrijke functie, het staat in verband 
met een ontwikkelend besef van waarden, normen en omgangsvormen 
(www.huiselijkgeweld.nl). 

Doel en visie van de methodiek 

Het doel van het progamma is om jongeren te leren hun energie op een positieve 
manier in te zetten en hen zelfrespect en respect voor anderen bij te brengen. De 
jongeren worden ondersteund bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, 
innerlijke kracht, morele ontwikkeling en richtingsgevoel.  
Er is gekozen voor een psychofysieke werkwijze omdat jongens energiek en 
daadkrachtig zijn. In de regel hebben ze meer moeite om zich uit te drukken  in 
woorden. Dit betekent dat vaardigheden op de eerste plaats via fysieke oefeningen 
worden aangeboden. Hierna wordt er een transfer gemaakt naar sociale en mentale 
vaardigheden (www.huiselijkgeweld.nl). 

Onze mening 

Positief  

 Er wordt gewerkt rond verschillende thema‟s; 

 dat de leeftijden gescheiden zijn; 

 een ander positief element is dat de jongeren leren om hun energie op een 
positieve manier te uiten en dat ze enkele belangrijke waarde zoals 
zelfrespect en respect voor anderen leren. Dit omdat het essentiële waarden 
zijn in onze samenleving; 



 
 

 

 de jongeren zijn actief bezig, waardoor de interesse van de jongeren hoger 
blijft. 

Bedenking 

 Zijn de laatste 6 lessen (seksualiteit, zelfverwezenlijking en spiritualiteit) wel 
nodig voor de doelgroep als we willen werken rond pesten; 

 men moet hier een training volgen om de lessen te kunnen geven; 

 men moet zelf karate en tai-chi beheersen om dit te kunnen overbrengen naar 
de jongeren; 

 is het haalbaar om hiervoor iemand te laten komen. 

Onze bevindingen 

Het feit dat dit een actieve training is, is voor de doelgroep goed. Er wordt hier 
gebruik gemaakt van gevechtssporten, maar het is niet het uitgangspunt van de 
training om anderen hiermee fysiek te kwetsen. Het is wel de bedoeling dat ze 
zichzelf gaan verdedigen in tijden wanneer het niet meer anders kan. Wij denken dat 
het moeilijk gaat zijn om deze door te geven. Personen met ADHD zijn impulsief en 
zullen deze nieuwe gevechtstechnieken gebruiken in situaties die wel nog op een 
andere manier oplosbaar zijn. Jongeren met autisme zullen deze oefening perfect 
aangeleerd krijgen, maar zij zullen niet aanvoelen of het een situatie is waarin ze zich 
moeten verdedigen of niet. Voor personen die zich minder goed kunnen uitdrukken in 
woorden is dit ideaal. De thema‟s in de eerste 8 lessen zijn bruikbaar voor de 
doelgroep. Het is misschien niet haalbaar om de volledige weerbaarheidtraining toe 
te passen, maar we kunnen hier zeker een aantal dingen uithalen.   

Weerbaarheidtraining - Sta sterk 

We hebben tijdens onze internationale studie kennis gemaakt met Mirelle Valentijn.  

Mirelle is een docent aan de stichting omgaan met pesten. Dit betekent dat ze een 
trainer is die personen leert omgaan met pesten, sociale weerbaarheid en 
faalangstreductie. Ze heeft ons enkele methodieken laten zien die we verder kunnen 
uitwerken voor de jongeren van Ter Bank. De training die zij geeft waar wij ons het 
meest op gaan spitsen is de training: “Sta sterk”. Het belangrijkste doel van de 
trainingen is dat de deelnemers leren anders omgaan met weerbaarheid. Hiermee 
bedoelen we dat ze moeten leren opkomen voor zichzelf door middel van direct 
toepasbare methodieken toe te reiken. De deelnemers leren hoe ze kunnen omgaan 
met onaangename situaties zoals bijvoorbeeld verbaal pesten. 

Om weerbaarder te worden zijn 3 belangrijke factoren nodig. 

 Zelfvertrouwen: geloof in je eigen krachten; 

 lichaamstaal: woorden zijn zilver, uitbeelden is goud. Met je uitdrukkingen kun 
je veel duidelijk maken. Een goede stevige houding, oogcontact, goed 
stemgebruik,… 

 “Sta sterk” punten: op zoek gaan naar een aanpak die bij jou past, waar jij 
sterk in bent, staat centraal. 

De training gaat vooral over het inlevingsvermogen van de personen en maak hen 
duidelijk dat pesten en plagen iets heel anders is. Dit kun je doen op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld door boeken voorlezen over pesten en deze bespreken. Hier 



 
 

 

heeft niet iedereen baat bij. Sommige kinderen die angstig zijn hebben meer nood 
aan relaxatie en ademhalingsoefeningen. Door deze oefeningen leren zij hoe ze 
moeten omgaan in een stressvolle omgeving. Ze werken ook met filmmateriaal, 
rollenspelen, enz. 

Het visueel maken van het pestgebeuren is belangrijk. Je kunt uren en uren praten 
over pesten maar wanneer ze actief werken rond pesten is dit makkelijker te 
onthouden. Mirelle Valentijn gebruikt vooral de methodiek van de rollenspelen. Zij 
noemt meer bepaald de vestjesmethodiek. De uitleg van deze methodiek wordt 
vermeld in deel 2 „ de implementatie‟. 

Onze mening 

Positief: 

 Ze gaan de gepeste ander gedrag aanleren. Zo leert de gepeste hoe hij moet 
reageren op het pestgedrag van de pestkop; 

 visueel maken; 

 ze gaan werken rond een goede houding, “Sta sterk”. 

Bedenking 

 Het is niet voor elke doelgroep bruikbaar; 

 men moet zich kunnen inleven in iemand anders. 

Onze bevindingen 

We kunnen besluiten dat visueel maken belangrijk is, vooral voor de doelgroep. Deze 
kinderen kunnen niet lang luisteren naar een verhaal omwille van hun beperkt 
concentratievermogen. Kinderen met een verstandelijke handicap hebben nood aan 
visualisatie. Deze personen werken graag met hun zintuigen. Vandaar dat deze 
methodiek een waardevolle methodiek is. De kinderen kunnen met hun eigen ogen 
zien wat er gebeurt, ze horen de juiste boodschappen en ze voelen welk vestje ze 
graag willen dragen voor altijd. Jongeren met autisme kunnen zich niet inleven in een 
andere rol. Ze zullen ook problemen ondervinden met de kleur van de vestjes. Je zal 
bijvoorbeeld bij een persoon met autisme groen = goed moeten zijn en niet rood. 
Maar dit kunnen we echter altijd aanpassen.  

PEERMEDIATION 

Bij de aanpak van pesten kan men ook peermediation toepassen. Peermediation is 
ook één van de onderwerpen die Gie Deboutte heeft aangehaald tijdens het 
interview. Daarom hebben we hier wat informatie over opgezocht en deze informatie 
wordt hieronder in het kort beschreven. Peermediation kan je opdelen in 2 woorden: 
peer en mediation. Een peer is een persoon uit je groep, bijvoorbeeld je chirogroep, 
je klas, zwemclub , enzovoorts. Het zijn leeftijdsgenootjes. 
Mediation staat voor bemiddeling. Het is als het ware een middel om tot een 
oplossing te komen.  



 
 

 

Wat is peermediation? 

Bij peermediation gaan peers bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen, ze zoeken 
naar een oplossing voor het conflict. De peers zijn de neutrale bemiddelaars  
wanneer leerlingen een conflict hebben. Ze doen dit vrijwillig en zijn gebonden aan 
zwijgplicht. Alles wat er gezegd wordt, is vertrouwelijk.  

Hierdoor wordt de drempel om conflicten te bespreken kleiner. Wanneer er een 
leerkracht de gesprekken begeleidt, is de stap iets groter om te zetten. Leerkrachten 
hebben minder werk en leerlingen leren sociale vaardigheden en krijgen meer 
zelfvertrouwen. Het is een zeer goede werkwijze door de snelheid en het  informele 
karakter. 

De ervaringen zijn positief: bij meting blijkt peermediation bij te dragen aan het 
veiligheidsgevoel bij leerlingen en leerkrachten. Ook neemt het aantal incidenten met 
(verbaal) geweld drastisch en blijvend af (www.pestweb.nl). 

Onze mening 

Positief 

 Ze moeten samen met behulp van een bemiddelaar zoeken naar een 
oplossing; 

 ze leren sociale vaardigheden; 

 het vergroot het veiligheidsgevoel in de groep waardoor het leefklimaat ook 
aangenamer wordt; 

 niemand wordt gestraft. 

Bedenkingen 

 Het kan niet bij elke leeftijd gebruikt worden. 

 in hoeverre kan een kind deze verantwoordelijkheid op zich nemen. 

 Is het niet belangrijk dat er voor de doelgroep een volwassene bij betrokken 
is? 

Onze bevindingen 

Deze methode, met als visie conflicthantering via een neutrale leeftijdsgenoot, 
lijkt ons een zeer goede methodiek. Er is geen machtsongelijkheid omdat ze 
allemaal ongeveer dezelfde leeftijd hebben. We denken echter dat dit niet 
toepasbaar is voor de doelgroep omdat het voor personen met een licht tot matig 
verstandelijke handicap moeilijk is om te bemiddelen. Dit is vaak al moeilijk voor 
personen die normaal begaafd zijn. Om deze reden gaan we deze methodiek dan 
ook niet gebruiken bij de uitwerking van onze methodieken. We gaan er wel 
enkele elementen uithalen, zoals „niet straffen‟. We denken dat de betrokken 
personen hierdoor sneller hun gevoelens op tafel durven gooien. We vinden het 
leren van sociale vaardigheden belangrijk, al zal dat element niet makkelijk zijn 
om bij te brengen. Jongeren met autisme hebben het moeilijk om contacten te 
leggen met andere personen.  



 
 

 

DE PREVENTIEPIRAMIDE 

Bij de aanpak van pesten kunnen we rekening houden met de preventiepiramide van 
Deklerck. Hieronder wordt de beschrijving van deze piramide even toegelicht. Tijdens 
ons interview met Gie Deboutte werd deze piramide ook even aangehaald.  
De term „preventie‟ is belangrijk binnen de visie van MPC Ter Bank, om deze reden 
hebben wij gekozen de piramide in dit hoofdstuk te bespreken.  

Wat is de preventiepiramide 

De preventiepiramide is een kader dat goed te hanteren is en waarin het onderscheid 
tussen de verschillende soorten initiatieven duidelijk wordt gemaakt. Kenmerkend 
voor dit model is dat de context waarin problemen voorkomen en om een oplossing 
vragen, hier duidelijk in beeld komen. De pijlen verduidelijken de wisselwerking en de 
samenhang tussen de context waarin men zich situeert, het algemene beleid en de 
curatieve, preventieve en leefklimaatbevorderende initiatieven die men ontplooit of 
moet ontplooien.  

Er worden drie functies aan deze piramide toegeschreven. Het kan worden gebruikt 
om alle bestaande preventiebevorderende initiatieven te ordenen en te 
inventariseren. Door ze in dit model te plaatsen wordt de samenhang zichtbaar 
tussen de vele acties, initiatieven en maatregelen. De nadruk op de onderste balken 
onderstreept het belangrijke doel. Preventie is geen doel op zich maar moet de 
intentie hebben om te willen bijdragen tot de levenskwaliteit en het welzijn van 
iedereen.  

Men kan zorgen voor een samenhangend en duurzaam beleid als er een goede 
afstemming is tussen de verschillende actieniveaus binnen deze piramide (niveau 1 
tot en met 4) (Deboutte, 2008). 

Hieronder bevindt zich een voorstelling van de preventiepiramide. 

 
(http://www.kreakatau.be/wostx.jpg) 



 
 

 

De verschillende niveaus 

Hier is een toelichting van de verschillende niveaus van de preventiepiramide. 

 Niveau 0: De samenleving in haar politieke, sociale, culturele en ecologische   
dimensie.  
De sociale, economische, politieke en ecologische factoren hebben een 
invloed op wat een school, organisatie of leefgroep moet of kan doen om 
bepaalde vormen van probleemgedrag aan te pakken. De aanwezigheid van 
ondersteunende diensten, de directe schoolomgeving, de beschikbare 
middelen, enz. zijn omgevingsfactoren die een invloed hebben op de kwaliteit 
van het beleid. De school, organisatie of leefgroep heeft zelf niet in de hand 
wat er zich binnen dit niveau afspeelt. Dit niveau is geen actieniveau en maakt 
geen deel uit van het preventiebeleid. 

 Niveau 1: Leefklimaatbevorderende initiatieven. 
Elke school, organisatie of leefgroep vindt het school- en leefklimaat 
belangrijk. Er worden maatregelen genomen of initiatieven die de manier van 
omgaan met anderen, de goede sfeer, het welbevinden ten goede komen. 
Niveau 1 is het actieniveau dat het meest fundamentele is. De initiatieven die 
hier gevormd worden, mag men niet omschrijven als preventie. Toch draagt 
dit niveau op een indirecte manier bij tot het voorkomen van allerlei 
problemen.  

 Niveau 2: Algemene preventiemaatregelen. 
Hier gaat het om de maatregelen die jongeren, ouders, leerkrachten, 
opvoeders sterker maken, stimuleren tot positief gedrag en meer draagkracht 
geven. De aandacht gaat hier vooral op het versterken van de weerbaarheid, 
het probleemoplossend vermogen en de draagkracht van de betrokkene. 
Problemen krijgen hier weinig kans omdat men de beschermende factoren 
inzet. De aanpak levert hier voordeel op en is indirect.  

 Niveau 3: Specifieke preventiemaatregelen. 
Deze maatregelen zijn bedoeld om specifieke problemen zoals geweld, 
pesten, spijbelen, enz. te voorkomen. Men doet er alles aan om het probleem 
tegen te houden. Dit gebeurt via een combinatie van structurele en 
persoonsgerichte maatregelen. Trainingssessies en een specifiek zorgaanbod 
horen bij dit actieniveau.  

 Niveau 4: Curatieve of probleemoplossende maatregelen. 
Het doel van deze maatregelen is om problemen zo goed mogelijk te 
herstellen of weg te werken. Hier is het vooral belangrijk om de schade die 
aanwezig is beperkt te houden of ongedaan te maken. Deze maatregelen 
kunnen er ook voor zorgen dat het probleem in de toekomst achterwege blijft. 
De aanpak is hier dus noodgedwongen heel direct en richt zich tot de 
personen die met het probleem te maken hebben.  

(Deboutte, 2008) 

Onze mening 

Positief 

 Men zet de beschermende factoren in van alle betrokken;  

 men gaat positief gedrag stimuleren; 



 
 

 

 men gaat werken aan de weerbaarheid van elke persoon alsook aan zijn 
draagkracht; 

 men gaat opzoek naar probleemoplossende maatregelingen om het probleem 
op te lossen bijvoorbeeld pesten; 

 het richt zich naar alle betrokken maar ook specifiek naar de personen die 
betrokken zijn bij het probleem bijvoorbeeld pesten; 

Bedenkingen 

We hebben geen bedenking bij deze preventiepiramide. Het geeft duidelijk weer dat 
er verschillende niveaus zijn bij de preventie van een bepaald probleem. Je kan deze 
preventiepiramide toepassen bij elke doelgroep in eender welke situatie zoals in 
niveau 0 wordt besproken.  

Onze bevindingen 

De vraag van MPC ter bank is preventie van pesten. Het is dus heel belangrijk dat 
we bij het uitwerken van onze methodieken rekening houden met deze piramide en 
dat we voor elk niveau iets uitwerken. Dit betekent dat we zowel methodieken voor 
de gehele leefgroep moeten uitwerken (niveau 2) als voor de personen die nauw 
betrokken zijn bij de pesterijen (niveau 3). Pesten komt al voor in MPC Ter Bank, 
daardoor zullen we ook enkele probleemoplossende methodieken uitwerken (niveau 
4). Om dit allemaal goed te laten verlopen is het belangrijk dat het klimaat waarin ze 
zich bevinden goed zit, hier kunnen we eventueel ook een methodiek op uitwerken, 
zoals een respectmeter.  

BESLUIT 

 Uit dit hoofdstuk kunnen we besluiten dat er reeds verschillende methodieken 
bestaan om pesten aan te pakken, elk met hun eigen visie.  
Aan de hand van onze bevindingen bij elke methodiek kunnen we besluiten dat we 
bij onze implementatie gebruik willen maken van een mix van deze verschillende 
methodieken. Als basis gebruiken we de preventiepiramide omdat dit het 
uitgangspunt is van MPC Ter Bank. Van daaruit gaan we methodieken plaatsen op 
elk niveau. Zo zullen we zowel gebruik maken van algemene preventie in de groep 
als specifieke preventie bij alle betrokkenen van de pesterijen alsook 
probleemoplossende methodieken omdat er al sprake is van pesterijen binnen MPC 
ter bank. Bij de drie niveaus kunnen we gebruik maken van de thema‟s die in de 
weerbaarheidtraining „Rots en water‟ gebruikt worden, namelijk zelfbeheersing, 
zelfvertrouwen, zelfreflectie, veiligheid, assertiviteit, integriteit en communicatie.  
Bij de probleemoplossende methodieken willen we gebruik maken van een element 
van no-blame, namelijk eerst een gesprek voeren met de gepeste, nadien willen we 
zowel de pestkop als de meelopers erbij betrekken maar niet samen in een gesprek 
zoals we al hebben besproken. Het is belangrijk bij deze gesprekken dat het 
aangepast zijn aan het niveau van de persoon. Hierbij willen we de een element van 
peermediation betrekken, namelijk niet straffen, omdat we denken dat de jongeren 
dan sneller de feiten durven zeggen. We kunnen bij deze fase zowel gebruik maken 
van de visie van de kanjertraining als van die van Marietje Kessel, namelijk het eigen 
gedrag herkennen. Dit zal natuurlijk aangepast moeten worden aan de 
mogelijkheden van die persoon want niet iedereen zal die link kunnen leggen, 



 
 

 

bijvoorbeeld jongeren met autisme. Bij Marietje Kessel wordt het werken rond 
machtsmisbruik aangehaald, dit willen we implementeren in onze methodiek, omdat 
dit voorkomt binnen de leefgroepen.  
Zowel bij de algemene preventie, als de specifieke preventie en de probleem-
oplossende fase is het belangrijk dat we alles duidelijk visueel weergeven, zoals we 
bij de weerbaarheidtraining „Sta sterk‟ en de methodiek van het monstertje hebben 
besproken. De doelgroep van MPC Ter Bank heeft namelijk nood aan visualisatie, 
om wile van hun beperkt concentratievermogen en anderzijds omwille van hun 
verstandelijk vermogen. Daarom willen we gebruik maken van de vestjes, zoals bij 
de methodiek „Sta sterk‟ is besproken.  



 
 

 

A l g e m e e n  B e s l u i t   

 
In dit theoretisch luik hebben we als eerste de doelgroep van MPC Ter Bank onder 
de loep genomen. Aangezien de jongeren elk hun eigen problematiek hebben, vormt 
dit een zeer brede doelgroep. Vanuit deze brede waaier van problematieken hebben 
wij de belangrijkste eruit gehaald. Zo hebben we de licht tot matige mentale handicap 
besproken maar ook gedragsproblemen, autisme, ADHD en hechtingsstoornis. Hier 
hebben we het dan enkel nog maar gehad over de handicaps. De gasten in MPC Ter 
Bank hebben ook een zeer uiteenlopende leeftijd nl. van 3 jaar tot 21 jaar. Wij zijn 
ons meer gaan toespitsen op de leeftijd van 12 tot 21 jaar met de gedachte onze 
methodieken, die uitgelegd worden in de implementatie, te kunnen testen op de 
jongerenraad. Al hebben deze jongeren een handicap, toch blijven we hier te maken 
hebben met pubers. Vandaar dat we het belangrijk achtte om ook hier even bij stil te 
staan. Vanuit de inzichten op deze problematieken, zijn we verder kunnen ingaan op 
wat pesten nu juist betekent voor deze doelgroep. Men spreekt van pesten als “een 
of meerdere personen iemand anders meer dan eens, en gedurende een langere 
periode, geestelijk of lichamelijk geweld aandoen, met de bedoeling die persoon pijn 
te doen” (Deboutte & Schelstraete, 2000). De jongeren van MPC Ter Bank voldoen 
niet volledig aan deze definitie, toch kan men hier spreken van pesten. 
In het derde hoofdstuk zijn verschillende aanpakvormen te lezen. Deze 
aanpakvormen weerspiegelen de verschillende visies die men heeft over pesten. Al 
deze aanpakvormen zijn toepasbaar op jongeren met een normale begaafdheid, wat 
dus wil zeggen dat ze niet matchen met de doelgroep in MPC Ter Bank. Toch zijn er 
een aantal elementen die bruikbaar zijn. Mits een aantal aanpassingen kunnen deze 
visies verwerkt worden in onze methodieken. Dit theoretisch luik is noodzakelijk om 
verder te kunnen gaan naar de implementatie. Deze inzichten zorgen ervoor dat we 
de methodieken kunnen aanpassen aan de problematieken van de jongeren in MPC 
Ter Bank. Daarnaast kan er ook rekening gehouden worden met hetgeen er al 
bestaat. De projectaanvrager, MPC Ter Bank, zal de uitwerking van de methodieken, 
die uiteindelijk in de pestdoos terecht komen, kunnen vinden in de implementatie. 

D e e l  2 :  I m p l e m e n t a t i e  

H o o f d s t u k  1 :  M P C  T e r  B a n k  

INLEIDING 

In dit hoofdstuk gaan we dieper ingaan op de voorziening waarvoor wij dit project 
uitwerken, nl. MPC Ter Bank. Hun doelgroep, missie en visie wordt kort 
weergegeven. Als laatste wordt de vraagstelling beschreven.  

ORGANIGRAM 

In MPC Ter Bank te Leuven werkt men met een multidisciplinair team. Het 
multidisciplinaire team is opgedeeld in een bepaalde structuur. Deze structuur wordt 
het organigram genoemd. (bijlage nr. 1) (E. Beke, orthopedagoog van MPC Ter 
bank, persoonlijke communicatie, 30 oktober 2009). 



 
 

 

DOELGROEP 

Binnen MPC Ter Bank vestigen zich 11 leefgroepen. Deze zijn ‟T Zuid, het 
Westerhuis, St. Jansbergsesteenweg 89, A. Meulemanslaan, Groenveldstraat 104, 
St. Jansbergsesteenweg 87, De Schommel, De Kubus, Naamsesteenweg 170 , 
Groenveldstraat 102, R. Declecqlaan en Tweekleinewegenstaat. Concreet verblijven 
hier kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke handicap en/of 
emotionele – en gedragsproblemen. Het is zo dat deze gezinnen zich vaak in een 
problematische opvoedingssituatie bevinden omwille van de zorg of sociale 
complexiteit waarin ze zich bevinden (E. Beke, orthopedagoog van MPC Ter bank, 
persoonlijke communicatie, 30 oktober 2009). 

MISSIE 

Het uitbouwen van een traject dat perspectief biedt, wanneer de opvoeding 
bijzondere ondersteuning nodig heeft. Dit wordt gerealiseerd door een goede 
samenwerking tussen alle medewerkers van MPC ter bank en alle betrokkenen 
namelijk de ouders, kinderen en jongeren (E. Beke, orthopedagoog van MPC Ter 
bank, persoonlijke communicatie, 30 oktober 2009). 

VISIE 

Doelstelling 

De visie van MPC Ter Bank is het bieden van deskundige zorg aan hun doelgroep. 
Om dit te realiseren vertrekken ze steeds vanuit een hulpvraag. Deze hulpvraag 
wordt gerealiseerd door een goede samenwerking tussen de verschillende partners, 
medewerkers, de kinderen/jongeren, hun ouders en eventueel belangrijke derden. 
Daarna wordt een individueel traject opgesteld die ondersteuning biedt aan het kind 
en het gezin. Dit traject kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van de 
hulpvraag. Het kan gaan over zowel kleine elementen van de ontwikkeling van de 
persoon, als het maken van toekomstperspectieven.  
Het doel is het zorgen voor een aangenaam leefklimaat waarin elke persoon zich 
maximaal kan ontwikkelen/ontplooien (E. Beke, orthopedagoog van MPC Ter bank, 
persoonlijke communicatie, 30 oktober 2009). 

Uitgangsprincipe 

Om de doelstelling te verwezenlijken hanteert MPC Ter Bank enkele 
uitgangsprincipes. Deze principes zijn zowel op vlak van de kinderen en jongeren die 
er verblijven, als de ouders en de medewerkers.  
 
MPC Ter bank wil de jongeren en kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, dit op 
leeftijdsadequaat niveau. Ze willen dat deze personen de kans krijgen op een 
maximaal bestaan in de samenleving, ze willen inclusie. 
Dit betekent dat ze op individueel vlak gaan werken rond emancipatorisch denken. 
Zo zullen ze personen met een handicap bekrachtigen in het nuttigen van hun eigen 
capaciteiten. Hierdoor zullen ze bewust worden van eigen zaken en hun 
verantwoordelijkheid er voor opnemen. 
Ze zijn van het principe dat ongeacht de problematiek, de complexiteit van 
opvoedingssituatie en de eigenheid op het vlak van leren bij een persoon met een 



 
 

 

verstandelijke handicap, elke persoon het recht heeft op kansen. Deze kansen 
houden in: kans op leren, groeien en de kans om zich te herpakken.  
 
Het uitgangsprincipe op vlak van de ouders is dat ze met hen samenwerken aan het 
gemeenschappelijk perspectief. Om dit te realiseren vertrekken ze vanuit het 
contextueel denken. Dit om de context van het kind te bekijken en om zijn 
functioneren beter te begrijpen. Daarnaast maakt MPC Ter Bank ook ruimte voor de 
ouders op vlak van inspraak. Dit op verschillende niveaus.  
 
Binnen MPC Ter Bank werken ze met een multidisciplinair team hierdoor heeft elke 
medewerker binnen de organisatie een bepaalde taak bij de uitbouw van het 
ondersteuningsaanbod. Hierdoor moet elke dienst of elk team zelfsturend zijn omdat 
iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen prestaties. Zelfreflectie is belangrijk om je 
eigen kwaliteiten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Vakbekwaamheid, 
motivatie en inzet zijn hierbij belangrijk.  
 
MPC Ter Bank wil een lerende organisatie zijn. Dit doen ze door hun werkgevers te 
stimuleren voor vormingen en door hun medewerkers te coachen. 
Ze verwachten van elke medewerker dat ze professioneel blijven denken/ engageren 
om de doelstelling van hun visie te kunnen realiseren. Zelfs in de meest moeilijke 
opvoedingssituaties wanneer het functioneren van zichzelf als die van de organisatie 
in vraag gesteld wordt (E. Beke, orthopedagoog van MPC Ter bank, persoonlijke 
communicatie, 30 oktober 2009). 

DE VRAAGSTELLING 

In MPC Ter Bank kwam de vraag rond een pestbeleid vanuit de jongerenraad. Vele 
jongeren worden met pesten in de leefgroep geconfronteerd, maar hier kon geen 
systematisch antwoord op gegeven worden. De begeleiders zagen dat ze nood 
hadden aan een algemene visie en aangepast programma. Ze willen graag een 
pestvrije voorziening. Dit betekent dat we ons op de eerste plaats moeten richten 
naar een pest-vrij klimaat. Preventie is het uitgangspunt. Ze willen dat we 
methodieken rond pesten maken die geschikt zijn voor de doelgroep. Naast de 
methodieken wordt er een draaiboek gemaakt. Dit draaiboek omvat fiches met de 
uitleg, doelstellingen, benodigdheden en voor wie de methodiek bedoeld is.  
 

De vraag van MPC Ter Bank is dat wij een aantal methodieken uitwerken die 
voldoen aan volgende elementen: 

 Op een basaal niveau werken rond het thema „pesten‟. Concreet wil dit 
zeggen dat we werken rond „wat is pesten en plagen‟, hun gevoelens, enz.;  

 een veilig klimaat creëren om over dit thema te spreken;  

 we op het niveau van de jongeren werken op vlak van taal. Concreet betekent 
dit dat we gebruik maken van visualisatie aan de hand van prenten; 

 oplossingsgericht werken omdat er al pesterijen aanwezig zijn;  

 preventief als curatief werken om het pesten tegen te gaan;  

 emancipatorisch werken. Zoals je in de visie kon lezen, willen ze de jongeren 
ondersteunen in het samen/zelfstandig zoeken naar oplossingen, hier op vlak 
van weerbaarheid. 

Hierbij is het belangrijk dat we rekening houden met de denk – en leefwereld van de 
jongeren.  



 
 

 

 
De methodieken die we uitwerken komen in de bibliotheek van MPC Ter Bank 
terecht waar de begeleiders ze kunnen uitlenen. Er komt een uitleenlijst in de 
pestdoos zodat andere begeleiders weten tot wanneer een bepaalde methodiek 
uitgeleend is. Hierdoor kunnen ze kijken welke methodiek ze dan kunnen gebruiken 
of hoe lang ze moeten wachten.  

BESLUIT 

Vanuit de probleemstelling, dat er veel pestgedrag is in de leefgroepen en de 
opvoeders hier geen antwoord op konden bieden, hebben zij de projectvraag 
ingediend. Uit de visie en missie van MPC Ter Bank kunnen we besluiten dat de 
zorgvragen van hun cliënten belangrijk zijn. De vraag naar een pestbeleid is 
gekomen vanuit de jongerenraad, je kan dit formuleren als een mogelijke zorgvraag. 
MPC Ter Bank verwacht dat we methodieken uitwerken die handelen over het 
onderwerp pesten. Via de methodieken moet er een veilig klimaat gecreëerd worden 
waarin dit onderwerp bespreekbaar is, waar men oplossingsgericht, preventief en 
curatief te werk kan gaan en waar de jongeren ondersteund worden bij het 
zelfstandig of in groep zoeken naar oplossingen. Daarnaast is het belangrijk om de 
jongeren actief te betrekken en de methodiek visueel te ondersteunen. Nu we dit 
allemaal weten kunnen we overgaan naar het volgende hoofdstuk.  

H o o f d s t u k  2 :  D e  m e t h o d i e k e n  

INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de methodieken besproken die wij hebben uitgewerkt voor 
MPC Ter Bank. Deze zijn zowel individueel als groepsgericht en kan je 
onderverdelen op vlak van probleemoplossend of preventief. Bij elke methodiek 
wordt het doel, de uitwerking en de bevindingen besproken. Deze methodieken 
hebben we ofwel zelf bedacht op basis van de inzichten die we hebben opgedaan op 
de I.S en de aanpakvormen die in hoofdstuk 3 van deel 1 werden besproken ofwel 
gezien hebben op de I.S en we bruikbaar vonden. Daarna wordt de 
evaluatie en bijsturing van de methodieken besproken. Als laatste de organisatie van 
het project en de evaluatie en bijsturing.  

GROEPSMETHODIEKEN 

Bakjesmethode 

De bakjesmethode werd ons aangereikt door de kleuterschool „de Kortland‟. Zij 
hebben ons doorverwezen naar Luc Koning. Hij heeft de bakjesmethode ontwikkeld 
en is een bekende orthopedagoog in Nederland op vlak van pesten. We hebben 
tijdens onze internationale studie een interview met hem gedaan.  
De bakjesmethode is een groepsmethodiek die niet specifiek handelt over pesten, 
het gaat meer over de thema‟s: sociaal-emotionele ervaring(kennis), sociaal – 
emotionele houding, sociale vaardigheden en normen en waarden. Wij hebben deze 
4 thema‟s gelinkt aan het thema pesten. De bakjesmethode werkt preventief tegen 
pesten. (Zie bijlage 2) 



 
 

 

Doel 

Het doel bij de sociaal- emotionele kennis is om de jongeren te laten nadenken over 
bepaalde begrippen en deze te verhelderen. Dit stimuleert hun sociale cognitie of 
kennis, dat is een belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling. Hierbij horen dan 
ook de sociaal-emotionele begrippen zoals blij, boos, triest, trots, veilig voelen, enz.  
 
Het doel bij de sociaal –emotionele attitude is het verhelderen van de denkfouten die 
ze hebben in de omgang met elkaar. Deze denkfouten kunnen leiden tot agressie, 
plagen en pesten. Het gaat over de mentaliteit van de jongeren. 
 
Het doel van de sociale vaardigheden is om te leren hoe de jongeren op een juiste 
manier met elkaar moeten omgaan.  
 
Tenslotte heb je de normen en waarden, hierbij is het doel ze bij te brengen dat er 
enkele regels zijn in de omgang met elkaar.  

Uitwerking 

Het is de bedoeling dat er elke maandag een nieuw thema naar boven komt, dat is 
dan het puntje van de week. Eerst wordt dit puntje gedurende 10 minuten 
geïntroduceerd door de opvoeder. De opvoeder kiest hoe hij aan dit thema gaat 
werken, daarna worden de jongeren hierbij betrokken. De dagen erna zorgt de 
opvoeder ervoor dat de belevingen van de jongeren hieraan gekoppeld kunnen 
worden. 
 
Elk thema krijgt een bepaalde kleur. Zo zal het thema sociaal – emotionele kennis 
blauw zijn, sociale vaardigheden groen, sociaal emotionele attitude geel en normen 
en waarden rood. Zo weet de opvoeder rond welk thema hij werkt met de jongeren.  
 
We gaan bij elk thema een begrip/zin koppelen. Dat begrip/zin is dan de inhoud van 
die week. De begeleiders kunnen de zin/begrip op verschillende manieren 
introduceren alsook hun belevingen aan koppelen. 

Bevindingen 

We hebben voor deze doelgroep gekozen omdat de doelgroep van MPC Ter Bank 
nood heeft aan verheldering van enkele begrippen, bijvoorbeeld pesten en plagen. 
Doordat de begrippen niet helder voor zijn, kunnen er denkfouten optreden. Door 
deze denkfouten te bespreken kunnen ze hierbij stilstaan. We merken vanuit de 
jongerenraad dat er enkele jongeren zijn met gedragsproblemen die als attitude 
hebben: „Als iemand mij slaat, mag ik terug slaan.‟ 
Om goed met elkaar om te gaan heb je sociale vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld als 
je iets fout doet, durf je hiervoor te excuseren, maak oogcontact. Je moet in deze 
omgang met elkaar rekening houden met bepaalde normen en waarden van de 
anderen. Zo moet je bijvoorbeeld respect hebben voor elkaar want iedere persoon is 
uniek. Bij de doelgroep is dit echter moeilijk, omdat ze egocentrisch denken.  



 
 

 

Respectmeter 

De respectmeter is een methodiek die gebruikt wordt in het gastenhof in Nederland. 
Hier verblijven jongeren met een lichtverstandelijke handicap met daarnaast leer- , 
gedrags - psychosociale- en/ of psychiatrische problematiek. 
Zij hebben deze methodiek uitgewerkt om zowel individueel als groepsgebonden te 
werk te gaan met de jongeren. De respectmeter lijkt op de thermometer die wij in 
België gebruiken om het overschrijdende gedrag aan te geven, maar we hebben  
gemerkt tijdens de internationale studie dat de Nederlanders hier nog een stapje 
verder in gaan. Zij vinden het belangrijk dat er individueel en in groep wordt gekeken 
naar het gedrag maar ook in groep. Dit merken we doordat zij het groepsgebeuren 
meepakken in hun uiteenzetting. Zij gaan er vanuit dat een groep elkaar goed kan 
beïnvloeden om samen tot goed gedrag te komen. Ze geloven in de jongeren dat zij 
samen kunnen werken aan een bepaald doel. Hierbij wil men het pesten voorkomen, 
wat betekent dat deze methodiek preventief werkt. (Zie bijlage 3) 

Doel 

Het doel van de respectmeter is samen streven naar een gemeenschappelijk doel. 
Specifiek betekent dit dat ze elkaar moeten aanmoedigen, samenwerken, volhouden 
en respect hebben voor elkaar.  

Uitwerking 

De respectmeter wordt visueel gemaakt door een buisje aan de muur te hangen. In 
deze „thermometer‟ kunnen de jongeren muntjes steken wanneer ze goed gedrag 
vertonen. Deze respectmeter wordt gehangen op een centrale plaats, zodat iedereen 
ziet hoeveel muntjes er in de respectmeter zitten. Wanneer de groep een bepaalde 
hoogte heeft bereikt krijgen ze een leuke groepsactiviteit als beloning. Deze 
activiteiten kunnen verschillend zijn, ze kunnen gaan zwemmen of naar de bioscoop 
enz. De jongeren hebben zelf inspraak over welke groepsactiviteit ze graag willen 
doen zodat iedereen een positieve motivatie heeft om de respectmeter te doen 
stijgen. De afspraken moeten de opvoeders opstellen in eventueel overleg met de 
jongeren. Enkele voorbeelden van die afspraken kunnen zijn: 

 Niet vloeken; 

 niet schelden; 

 niet slaan of schoppen naar anderen of tegen materiaal. 
 

Als ze zich niet houden aan deze afspraken volgt er een straf. Deze straf is zelf te 
bepalen door de opvoeders. Natuurlijk is het belangrijk de jongeren erop te wijzen 
waarom ze gestraft worden. Als de jongere drie maal de afspraak heeft overschreden 
mag hij die dag geen muntje meer in de thermometer steken. Hierdoor geef je de 
jongere de kans om zijn gedrag te verbeteren. Het is de bedoeling om iets negatief 
toe te voegen en niet om iets positief weg te nemen.  
Onderaan de respectmeter hangt een beoordelingspapier met daarop de namen van 
de leefgroepbewoners. Hierop worden de jongeren individueel beoordeeld per dag. 
De bedoeling hiervan is om te zien wie zich aan de afspraken houdt en wie niet. Het 
kan echter wel zijn dat iemand ineens storend gedrag gaat stellen om erbij te horen. 



 
 

 

Bevindingen 

We hebben voor deze methodiek gekozen omdat wij het positief vinden dat ze in 
groep werken rond afspraken. ER hangt een groepsbeloning aanvast, waarin ze zelf 
inspraak hebben. In groep kan men echter veel van elkaar leren en deze jongeren 
leren vaak ook uit imitatie. Het is een meerwaarde dat ze zowel individueel als in 
groep hieraan werken. Uit hoofdstuk 3 van het theoretisch luik hebben we in de 
aanpakvorm „het monstertje‟ beschreven dat visueel maken heel belangrijk is. Op 
deze manier zien ze duidelijk de stijging van de meter. Elke dag kunnen ze kijken 
hoe dicht/ver ze staan bij de groepsbeloning. Voor jongeren met gedragsproblemen 
is het belangrijk dat je ze niet van de eerste keer straft omdat ze zich vaak 
impulsieve gedragen zonder de gevolgen te beseffen.  

Ganzenbord 

We zijn zelf op het idee gekomen om een ganzenbord uit te werken. De jongeren 
hebben een beperkt concentratievermogen waardoor ze nood hebben aan actieve 
spelen. In dit ganzenbord willen we werken rond het thema pesten en de omgang 
met anderen. Doordat het onderwerp pesten bespreekbaar wordt gemaakt en 
duidelijk het verschil tussen pesten en plagen naar boven komt, kan men stellen dat 
deze methodiek probleemoplossend is. (Zie bijlage 4) 

Doel 

Het doel van deze methodiek is het bespreekbaar maken van pesten en de 
gevoelens die hierbij komen kijken, weten wat het verschil is tussen plagen en 
pesten, het kennen van de verschillende vormen van pesten en de jongeren sociale 
vaardigheden bij brengen. 

Werking 

Het ganzenbord bestaat uit verschillende kleuren; rood, geel en groen. Elke kleur 
staat voor een bepaald thema. Rood staat voor gevoelens, groen voor doe - 
opdrachten en geel voor gedachten. 

Rood (gevoelens) 

De gevoelens willen we bespreekbaar maken aan de hand van prenten. Bij deze 
prenten wordt een situatie geschetst zodat de jongeren de gevoelens van de prenten 
kunnen afleiden. De opvoeder leest een verhaaltje voor, naargelang zijn leefgroep 
kan hij al dan niet met gevoelsmaskers werken. De bedoeling van deze maskers is 
dat de jongeren deze opzetten en zo visueel aan de opvoeder kunnen meedelen hoe 
de persoon in het verhaal zich voelt. Het is belangrijk dat deze prenten bij de 
leefwereld van de jongeren horen.  
Specifiek gaat het om de volgende gevoelens: 

 Boos  

 Bang 

 Blij 

 Verdrietig 
 



 
 

 

Daarnaast willen we de jongeren kennis laten maken met het eigen lichaam door 
middel van tekeningen. Op deze tekening moeten de jongeren aanduiden waar dat 
zij deze gevoelens waarnemen. De benodigdheden staan in bijlage nr. 2 

Geel (gedachten) 

De opvoeders stellen aan de jongeren vragen, over pesten en plagen, hier moeten 
de jongeren over nadenken. Deze vragen gaan over pesten en plagen. Het doel 
hiervan is dat ze het verschil leren kennen tussen pesten en plagen. Het is echter de 
bedoeling dat de opvoeder bij deze vragen nog bijvragen stelt.  

Groen (doe-opdrachten) 

Bij de doe-opdrachten is het de bedoeling dat de jongeren sociale vaardigheden 
leren, met betrekking tot de omgang met anderen. Daarnaast willen we het verschil 
tussen pesten en plagen duidelijk maken. 

Bevindingen 

We hebben voor deze methodiek gekozen omdat we aan de hand van het 
ganzenbord met de daarbij horende kleuren, pesten bespreek kunnen maken. Deze 
methodiek biedt verheldering voor de jongeren. Ze hebben het moeilijk om een 
onderscheid te maken tussen pesten en plagen, op deze manier kunnen wij een 
antwoord voor hen bieden. Sommige jongeren hebben moeilijkheden met het 
benoemen van gevoelens, dit komt ook aanbod. Doordat deze methodiek visueel 
onderbouwd is en afwisseling biedt, zorgt het ervoor dat de jongeren zich langer 
kunnen concentreren.  

Prenten methodiek „zoek wat pesten is‟ 

Deze methodiek hebben we zelf bedacht aan de hand van enkele tips die we 
aangereikt kregen door de begelejiding van de jongerenraad.  

Doel 

De jongeren duiden de prenten aan met betrekking tot pesten. Aan de hand van de 
prent kunnen ze aangeven wat pesten voor hen betekent. Hiernaast kan er een 
gesprek aangegaan worden over het verschil tussen plagen, pesten en de 
verschillende vormen van pesten. De jongeren vullen zinnen aan met betrekking tot 
pesten en plagen. 

Uitwerking 

Op een groot blad worden er verschillende prenten rond pesten weergeven. Buiten 
deze prenten staan er prenten op waar positief gedrag wordt vertoont, bijvoorbeeld 
iemand die een persoon een knuffel geeft. Door de prent te tonen kan iedereen 
nadenken over wat pesten is en wat  niet. Één voor één kunnen de jongeren 
aanduiden wat pesten voor hem is. Als er meerdere jongeren zich aangetrokken 
voelde tot een bepaalde prent, geef hier dan ruimte voor. Deze ruimte kan je creëren 
door bijvragen te stellen. Je mag niet direct overgaan naar de volgende prent zonder 
deze te bespreken. 



 
 

 

Hier zijn enkele voorbeelden van vragen die je kunt stellen:  

 Wat zie je op deze afbeelding? 

 Welke vorm van pesten zou dit zijn? Uitleg van de vormen. 

 Waarom sprak deze afbeelding jou aan? 

 Is deze situatie herkenbaar voor jou? 

Bevindingen 

We hebben voor deze methodiek gekozen omdat het een methodiek is die 
laagdrempelig is. Via deze methodiek kan je met prenten veel los krijgen over 
pesten. De doelgroep van MPC Ter Bank heeft nood aan visualisatie bij de 
methodieken, want hierdoor kunnen we zich beter inbeelden waarover het gaat en 
zich langer concentreren. In groep erkenning krijgen dat een bepaalde situatie door 
meerdere personen wordt gezien als niet leuk, is voor hun verhelderend. 

Bord 

Deze methodiek hebben we zelfbedacht. In veel scholen hangt een bord „school 
zonder racisme‟. Om deze reden willen wij in elke leefgroep het bord „ leefgroep 
zonder pesten‟ plaatsen.  

Doel 

Het doel van dit bord is de jongeren eraan herinneren dat de leefgroep pestvrij moet 
zijn. Het is een groepsmethodiek waarbij preventie de voornaamste doelstelling is. 

Uitwerking 

Dit bord wordt in elke leefgroep opgehangen op een duidelijk, zichtbare plaats. Het 
bord wordt pas opgehangen wanneer er in de leefgroep gewerkt werd rond pesten. 

Bevindingen 

We hebben voor deze methodiek gekozen omdat deze preventief handelt. Dit sluit 
aan bij de visie van MPC Ter Bank. Binnen de doelgroep zijn enkele jongeren die de 
schoolse vaardigheden missen en niet kunnen lezen of schrijven. Hierdoor gaan wij 
op ons bord zowel een verbodteken plaatsten als een pictogram, zodat ook zij dit 
kunnen associëren met het thema „pesten‟.  

Vestjesmethodiek 

De vestjesmethodiek is een idee dat we meekregen van Mirelle Valentijn. Zij heeft 
zichzelf voorgesteld als de trainer van de stichting „Omgaan met pesten‟.  Tijdens 
onze internationale studie, zijn we bij haar op bezoek geweest. We hebben haar de 
vraag gesteld hoe we kunnen omgaan met de pestkop en de gepeste. Zo kwamen 
we uit bij de vestjesmethodiek. Ze heeft ons deze uitgelegd via rollenspelen. Op deze 
manier werd het voor duidelijk en konden we ons beter inleven in de rol van de 
gepeste. Deze methodiek wordt gebruikt door haar tijdens de weerbaarheidstraining 
„Sta sterk‟. In de vestjesmethodiek ga je een oplossing bieden aan de gepeste, 
waardoor dit een probleemoplossende methodiek is. 



 
 

 

Doel 

Het doel van deze vestjesmethodiek is de gepeste meer zelfvertrouwen te geven. 
Door dat de opvoeder het foute en het juiste gedrag gaat uitbeelden via rollenspelen, 
gaat de jongere zien wat het gewenste gedrag is. De jongeren leren op een 
assertieve manier te reageren en om een sterke houding aan te nemen.  

Uitwerking 

Tijdens de rollenspelen wordt er gebruik gemaakt van drie vestjes nl. een groen, een 
rood en een oranje. Het zijn dezelfde kleuren als de verkeerslichten om aan te geven 
wat kan en wat niet kan. De opvoeder draagt het veste en geeft daardoor het 
voorbeeld aan de jongere.  

Wanneer de opvoeder het rode vestje aan heeft, laat hij het gedrag zien dat 
helemaal niet goed is. De reactie van het gepeste kind is zich terug trekken, klein 
maken, niet duidelijk praten uit schrik voor de pestkop. De pestkop neemt de ruimte 
over van het gepeste kind. De pestkop voelt zich machtig en heeft niet in de gaten 
hoe het gepeste kind zich voelt. De pestkop gaat gebruik maken van deze 
succeservaring om verder te gaan met dit gedrag. Een voorbeeld van zo‟n situatie: 
„Een pestkop (de jongere) komt naar de gepeste (de opvoeder met het rode vestje) 
en begint hem uit te schelden. De gepeste loopt weg en keert zich tot zichzelf. De 
pestkop gaat door.‟ Als je deze situatie evalueert kun je besluiten dat de pestkop niet 
snel zal stoppen want de gepeste durft niet te reageren en daar profiteert hij van. 

Wanneer de opvoeder het oranje vestje aan heeft, gaat hij veel reactie opwekken. Hij 
gaat agressief reageren, bv slaan, schoppen, enz.  Als de opvoeder dit uitbeeld, 
merk je dat de pestkop schrikt van de agressieve reactie van het gepeste kind. Het 
gepeste kind geeft zijn grenzen aan, maar er wordt zonder respect mee omgegaan. 
Een veel voorkomende reactie die hieruit voortvloeit, is agressief gedrag op agressief 
gedrag. Ze gaan beiden agressief worden. Een voorbeeldsituatie: De pestkop (de 
jongere) zegt: “Wat heb jij een lelijke broek aan, bah man.” Het gepeste kind (de 
opvoeder met het oranje vestje) reageert opstandig en zegt: “Hou je mond, jij hebt 
ook een lelijke broek aan”, waardoor de pestkop nog bozer wordt. 

Wanneer de opvoeder het groene vestje aan heeft, wordt de situatie met het 
gewenste gedrag gespeeld. Met deze methodiek willen we de jongere leren assertief 
te reageren. Hiermee bedoelen we dat het gepeste kind aangeeft dat hij het niet leuk 
vindt wat de pestkop doet. Dit doet hij door de naam van de persoon te zeggen en 
het gedrag te benoemen dat hij niet leuk vindt. 

De houding en hoe je iets zegt, speelt ook een belangrijke rol.  

 wat je zegt, is maar voor 7% waardig; 

 38% = stemgebruik: luid en duidelijk je boodschap weergeven; 

 55% = lichaamstaal: oogcontact maken, stevig staan. 

Bevindingen 

We hebben ervoor gekozen om deze methodiek in de implementatie uit te werken. 
Deze methodiek lijkt sterk op die van de kanjertraining. Enkel wordt hier geen gebruik 
gemaakt van petjes en verschillende benamingen maar werken ze met vestjes. 
Beide gaan ervan uit dat de gepeste weerbaarder gemaakt moet worden. Ze werken 
daarom aan de hand van rollenspelen waarin er aan de gepeste wordt getoond hoe 



 
 

 

dat er beter kan worden omgegaan met pesten. Deze methodiek kan gebruikt 
worden in een aantal leefgroep in MPC Ter Bank. Toch hebben we onze 
bedenkingen hier bij. Personen met autisme zouden problemen kunnen ondervinden 
bij de verschillende kleuren van de vestjes. Wij zouden voor hen deze kleuren 
aanpassen. Groen staat voor het goede gedrag, het kind kan zich voor zichzelf 
opkomen op een juiste manier. Bij oranje zal het  kind voor zichzelf opkomen maar 
doet dit op de verkeerde manier nl. met agressie. Bij rood wordt er dan weer 
helemaal niet voor zichzelf opgekomen. Het kind stopt, het verweert zich niet, het 
laat over zich heen lopen. In de „sta sterk‟ training gaat het er om dat je voor jezelf 
opkomt. Daarnaast is het bij deze methode een voorwaarde dat de jongere zich moet 
kunnen inleven in de ander, anders is deze methodiek niet haalbaar. 

INDIVIDUELE METHODIEKEN 

Duplo -methodiek 

De duplo-methodiek is ontwikkeld vanuit de visie van Nagy. Het wordt wel eens “een 
taal erbij” genoemd. Deze methodiek kan de gesproken taal niet vervangen, het is 
eerder ondersteunend voor zowel de opvoeder als de jongeren. Het geeft een 
visuele voorstelling van de posities en relaties binnen het gezin of de leefgroep van 
de jongere. Zijn krachten en lasten worden ook hierin weergegeven (Diekmann, 
2005). Naast de taal met woorden vertellen de poppen hoe iemand gebeurtenissen 
in zijn leven heeft ervaren. Deze visie gaan wij niet volgen, we gaan enkel gebruik 
maken van de voorstelling van de relaties en posities in de leefgroep ten op zichtte 
van de jongeren. Door deze opstelling, heb je een duidelijk beeld. Dit beeld is geen 
vast beeld, want het kan bijgesteld worden door te schuiven met de poppen en 
posities (Weerman, 2006). 

Doel 

Deze methodiek heeft verschillende doelen: 
 

 Een beeld creëren van de relaties in de leefgroep zoals de jongeren deze 
aanvoelt 
Dit is een belangrijk doel omdat je aan de hand van de duplo-poppen een  
visuele opstelling creëert. Deze visualisatie zorgt ervoor dat ze het makkelijker  
kunnen onthouden. .  

 Gevoelens reflecteren 
De duplo-poppen zorgen ervoor dat de jongeren over zijn gevoelens  
nadenkt en deze reflecteert. Wanneer de opvoeder meedenkt en meekijkt 
voelt de jongeren zich al sneller op zijn gemak gesteld en gesteund 
(Diekmann,2005). 

 Preventie 
Door deze methodiek kan je te weten komen hoe de relaties liggen tussen 
bepaalde personen. Als deze relatie eerder negatief is, kan je preventief te 
werk gaan. 

Uitwerking 

Op basis van deze doelen kunnen we te werk gaan met de duplo-poppen. Er zijn 
verschillende figuren in de duplo-methodiek. Zo zijn er grote - en kleine poppen. Elke 



 
 

 

van deze figuren heeft een bepaalde betekenis. Deze methodiek is individueel, je 
kunt deze toepassen bij zowel de gepeste als de pestkop.  
 
Als eerste ga je de centrale pop plaatsten. Dit is de jongere zelf. De rest van de 
poppen worden rond deze jongere geplaatst om de relaties en posities ten opzichte 
van hem weer te geven.  
 
De kleine pop staat voor een rugzak. Deze rugzak zit vol met elementen die de 
jongeren meedraagt in zijn leven.  
 
De grote poppen zijn de jongeren van de leefgroep. Volgens de visie van Nagy zijn 
dit normaal gezien de mama en papa of bomma en bompa, maar zoals in begin is 
besproken gaan we zijn visie op dit vlak niet volgen.  (Heylen & Janssens, 2001) 
 
Wanneer we dit allemaal weten kunnen we aan de slag. De jongeren begint zijn 
poppen uit te kiezen en aan de hand van vragen komen steeds meer poppetjes 
tevoorschijn.  
 
De vragen die je als opvoeder eventueel kan stellen zijn de volgende:  

 Met wie kan je goed praten in de groep? 

 Bij wie kan je terecht als je kwaad bent? 

 Wie vind je niet zo leuk? Waarom?  

 Waar ben jij goed in? 

 Zijn er nog jongeren in je leefgroep die daar goed in zijn? 

 Waar voel je je veilig? 

 Wanneer ben je bang? 

 Wie van de leefgroep mag dicht bij jou staan? Welke jongere heb je graag?   

 Met welke jongere uit de groep kan je heel goed samenwerken?  

 Met wie kun je helemaal niet samenwerken?  

 Welk kind in deze groep vind jij het aardigst?  

 Welk kind in deze groep vind jij het minst aardig?  

 Hoeveel kinderen in deze groep vind jij aardig: meer dan de helft / evenveel 
wel dan niet / minder dan de helft?  

 Van wie krijg je gemakkelijk iets gedaan?  

Als we heel het verhaal hebben uitgezet kunnen we hier nadien een foto van maken. 
Als opvoedster kun je bij deze methodiek enkele notities maken voor naderhand de 
foto beter te begrijpen. Het kan zijn dat de jongere net ruzie had met Jan waardoor 
Jan ver van hem afstaat, vandaar dat je moet doorvragen naar de diepgang van de 
positie of relatie die hij neerzet. 

Bevindingen 

Dit is een bruikbare methodiek voor de doelgroep van MPC Ter Bank. De jongeren 
kunnen zich meer voorstellen wanneer deze relaties gevisualiseerd worden via 
poppen. Jongeren met gedragsproblemen zijn snel hun concentratie kwijt, door 
middel van visualisatie kun je de jongere terug meenemen in het verhaal, zonder 
hierbij belangrijke informatie te verliezen. Wanneer we kijken naar de jongeren met 



 
 

 

een verstandelijke handicap en jongeren met autisme kunnen we besluiten dat zij 
beter dingen onthouden als ze het met hun zintuigen kunnen waarnemen.  
Door deze methodiek krijg je als opvoeder een beter zicht hoe de jongeren zich voelt 
in de groep. Heeft hij veel vrienden of staat hij er alleen voor? Het is een actieve 
methodiek, de jongeren moeten denken over de situatie. Ze mogen poppen kiezen 
uit de doos en deze dichtbij plaatsen of ver af. Deze methodiek leunt aan bij de 
preventieve pijler van MPC Ter Bank. Daarnaast kan het ook probleemoplossend 
gebruikt worden. Wanneer je het vermoeden hebt dat er personen elkaar mijden, 
neem dan de duplo-methodiek en probeer de situatie te doorgronden: wie, wat, waar, 
wanneer, hoe, waarom. De duplo- methodiek is een speelse en leerrijke methodiek 
om te weten te komen wat er precies heerst bij de jongeren. Wanneer het pesten 
bezig is kun je deze methodiek ook toepassen. De pestkop kan hierdoor aangeven 
wie dichtbij hem staat en wie hem eventueel helpt bij de pesterijen. De gepeste kan 
aangeven wie hem pest en welke personen hem steunen of beschermen. 

Deurhanger 

Na onze internationale studie hebben we een bezoek gebracht aan St. Elisabeth te 
Wijchmaal. Dit is een begeleidingscentrum voor jongeren met een verstandelijke 
handicap en/of gedragsproblemen. De methodiek „de deurhanger‟ werd ons 
aangereikt door Anja Volders, pedagoge in St. Elisabeth. De deurhanger is een leuke 
methodiek die werkt bij jongeren. Deze methodiek is persoonlijk en dus voor elke 
jongere apart, maar kan ook in groep van 4 à 5 jongeren uitgewerkt worden. De 
deurhanger werkt preventief omdat de jongere nog voor de problemen er zijn, hij een 
time-out nemen.  

Doel 

De jongere  leert zijn eigen emoties te herkennen.  
De jongere geeft zichzelf een time-out kan geven wanneer het voor hem allemaal 
teveel wordt. De jongere moet daarvoor eerst in staat zijn dit gevoel bij zichzelf te 
herkennen, pas dan kan hij zelf gebruik maken van de deurhanger.  

Uitwerking 

De deurhanger op zich stelt niet veel voor. Het is een sjabloon in de vorm van een 
deurhanger. De jongere kan zijn deurhanger zo persoonlijk mogelijk maken. Deze 
kan dan aan de deur opgehangen worden met als boodschap: „Ik heb even nood aan 
rust, niet storen, geen toegang, enz.‟. Hier kunnen pictogrammen gebruikt worden 
zodat ook de andere jongeren dit zeker begrijpen.  
Men kan stapsgewijs werken met deze methodiek. Het is logisch als de jongere niet 
direct zijn gevoel kan herkennen. Hierin kunnen er eerst andere methodieken 
aangereikt worden zoals bijvoorbeeld „de thermometer‟ waarbij men deze gevoelens 
leert herkennen. Daarnaast kan de opvoeder ingrijpen tijdens momenten waarin de 
jongere bijvoorbeeld al stilaan opgejaagd begint te worden. In het begin zou dit 
ingrijpen nog gezien kunnen worden als de opvoeder die zelf voorstelt aan de 
jongere om even een time-out te nemen. Na een tijd kan men dit ingrijpen zien als 
een hint waarbij de opvoeder de jongere helpt herinneren aan zijn gevoel en wat hij 
zou kunnen doen (zichzelf een time-out geven). In de laatste stap gaat de jongere 
zichzelf een time-out geven. Een belangrijke tip: geef de jongere een compliment 
wanneer hij zichzelf een time-out heeft gegeven.  



 
 

 

Bevindingen 

De deurhanger is een leuke methodiek die door de doelgroep van MPC Ter Bank 
kan gebruikt worden. De jongeren leren zichzelf een time-out geven en op het 
gepaste moment tot rust komen. Door deze methodiek kunnen de jongeren leren hun 
gevoelens te herkennen. Voor jongeren met ADHD is dit zeker een goede methodiek 
want deze jongeren weten niet van ophouden en gaan altijd een stap verder dan 
andere kinderen. Als we hen leren om in te grijpen op momenten waarbij ze normaal 
gezien die stap zouden zetten, kunnen we veel problemen voorkomen. De 
deurhanger kan positief bijdragen tot het groepsgebeuren want wanneer er een 
jongere in de leefgroep is die zeer onrustig is, dan kunnen de andere jongeren ook 
onrustig worden. Door middel van de deurhanger kan de jongere die een time-out 
nodig heeft, naar zijn kamer gaan en deze deurhanger ophangen. Het gevolg hiervan 
is dat de andere jongeren in de leefgroep minder beïnvloed worden en zich rustiger 
gaan gedragen. Deze deurhanger werkt ook preventief want men kan voorkomen dat 
de jongeren helemaal opgejaagd blijft in de leefgroep. Het is positief dat de jongere 
zelf zijn deurhanger kan versieren naar eigen smaak.  

Thermometer 

Tijdens de internationale studie hebben we het gebruik van de thermometer leren 
kennen. Deze methodiek werd ons aangereikt door de gedragstherapeute van „de 
Lansingh‟. Dit is een leefgroep waar jongeren van 11 tot 16 jaar met gedrags- en 
opvoedingsproblemen verblijven. De thermometer is een individuele methodiek 
waarbij elke jongere voor zichzelf zijn thermometers kan invullen a.d.h.v. persoonlijke 
situaties. De opvoeder begeleidt de jongere hierbij. De thermometer is zowel 
preventief als probleemoplossend. Preventief omdat de jongere nog voor er een 
crisis ontstaat, kan aangeven welke situaties hiervoor zorgen. Probleemoplossend 
omdat de thermometer ingevuld wordt aan de hand van pestsituaties. Wanneer een 
thermometer helemaal ingekleurd wordt, kan de opvoeder hier rekening mee houden 
en kan er gekeken worden waar men iets kan veranderen. 

Doel 

Het doel van deze methodiek is dat de jongere zelf kan aangeven hoe gevoelig hij is 
in bepaalde situaties. Door deze thermometers in te kleuren, kan de jongere beter 
zicht krijgen op zijn eigen gevoelens. Het is een moment waarbij hij zijn gevoel kan 
reflecteren. Wanneer een thermometer bij negatieve gevoelens volledig wordt 
ingevuld, kan er nagedacht worden over hoe het niveau van de thermometer terug 
kan zakken. 

Uitwerking 

De jongere krijgt een blad met thermometers, in de vorm van een bloem of een 
gitaar, afhankelijk of het een jongen of een meisje is. Er wordt samen met de jongere 
verschillende situaties besproken. Men begint met een situatie die de jongere niet zo 
erg vindt. Daarna gaat men over naar situaties die de jongere al meer kwaad maakt. 
Als laatste thermometer neemt men een situatie waarbij de jongere bijna altijd in 
crisis zal gaan. Hierbij zal de thermometer dan helemaal ingekleurd worden. Het 
zelfde kan gedaan worden met de andere gevoelens: blij, verdrietig, bang,…  



 
 

 

Het feit dat deze methodiek visueel wordt weergegeven, is noodzakelijk voor de 
jongeren in MPC Ter Bank. Een jongere kan ook aangeven dat er meerdere situaties 
zijn, waarbij hij bijvoorbeeld heel kwaad kan worden. Hij kan de sterkte van een 
bepaald gevoel zelf weergeven. 

De jongere zal misschien nog niet dadelijk in de juiste proporties kunnen aanduiden 
hoe hoog het kwik stijgt in zijn thermometer. Zo kan het zijn dat hij in een situatie, die 
hij niet zo erg vindt, te veel aanduidt. Dit is niet erg. Laat de jongere zelf ondervinden 
in welke situaties hij sneller opgejaagd zal zijn dan in anderen. De opvoeder kan hem 
hierbij ondersteunen en begeleiden. Als opvoeder moet je goed blijven duidelijk 
maken dat een situatie die hij helemaal niet erg vindt, het kwik ook niet hoog zal 
staan. In situaties waarin hij heel boos wordt, zal het kwik veel hoger staan. De 
opvoeder moet er voor zorgen dat er genoeg papieren met thermometers zijn zodat 
de jongere zichzelf kan verbeteren. 

Bevindingen 

Wij hebben gekozen voor deze methodiek omdat hierbij de gevoelens van de jongere 
duidelijk in kaart worden gebracht. De jongere zelf wordt hiermee ook 
geconfronteerd. Het is een visuele methodiek en de jongere is actief bezig. Hij moet 
nadenken over zijn eigen ervaringen in bepaalde situaties en zal leren inschatten hoe 
hoog zijn gevoel in een bepaalde situatie is. Deze methodiek is een meerwaarde 
voor de doelgroep in MPC Ter Bank. Voor jongeren met autisme zal dit niet gaan 
omdat ze moeten teruggrijpen naar eerder gebeurde situaties. Ze moeten deze 
situaties terug voor de geest halen en dan ook nog kunnen zeggen hoe ze zich 
hierbij voelden. Dit is voor personen met autisme onmogelijk. Zij denken in 1-1 
situaties en hun leven wordt ervaren als losse puzzelstukjes. (Zie theoretisch luik, 
hoofdstuk 1, 2.5 autisme spectrum stoornis)  

G –schema 

Het G-schema werd ons aangereikt door „de Lansingh‟ in Nederland. Dit is een 
individuele methodiek. Deze methodiek kan pas gebruikt worden, als een situatie 
zich voordeed. Je gaat de situatie analyseren, waardoor je het probleem kan 
aanpakken en oplossingsgericht te werk gaat. 

Doel 

Het doel van deze methodiek is dat de jongeren inzicht hebben in een pestsituatie. 
De jongeren benoemen hun gedachten en gevoelen, hoe dit invloed heeft op hun 
gedrag en welke gevolgen hiervan.  

Uitwerking 

De jongeren moeten na een pestsituatie dit schema invullen met behulp van de 
opvoeder. Het wordt ingevuld door zowel de pestkop, de gepeste als de meelopers.  
Elke jongere bekijkt met de opvoeder wat er is gebeurd en wat hun gedachten en 
gevoelens hierbij waren. Daarna wordt hun gedrag besproken, wordt er gekeken wat 
het gevolg is en wat er veranderd kan worden om een dergelijke situatie te 
vermijden. Het is belangrijk dat je steeds naar het gedrag van de pestkop en de 
gepeste kijkt en niet naar de persoon zelf. In deze methodiek is het noodzakelijk  



 
 

 

Bevindingen 

Dit G -schema zorgt ervoor dat de situatie verhelderd wordt door stapsgewijs de 
situatie te beschrijven. Hierdoor krijgen ze er een beter beeld van het gebeuren. 
De jongeren hebben hulp nodig om dit schema in te vullen. Er zijn bijvoorbeeld 
jongeren die de schoolse vaardigheden missen of meer ondersteuning nodig 
hebben. Deze ondersteuning kan de opvoeder geven door bijvragen te stellen.  
Het schema kan er voor zorgen dat de jongeren terug tot rust komen.  
Bij dit schema moeten we rekening houden met personen met autisme en personen 
met een matig verstandelijke handicap. We gaan geen open vragen stellen, maar 
aan de hand van pictogrammen laten antwoorden.  

De ladder 

We zijn tot deze methodiek gekomen omdat onze projectbegeleider, Eric Beke, een 
voorbeeld vertelde van machtsverhoudingen binnen en tussen de leefgroepen. Dit is 
een veelvoorkomend fenomeen in de leefgroepen. De jongeren zijn gevoelig voor 
macht en de druk die ze uitoefenen op elkaar. Ze zijn voortdurend bezig met „hoe te 
overleven‟. De ladder is een methodiek die individueel met de jongeren wordt 
uitgevoerd. De opvoeder begeleidt de jongere tijdens het invullen van zijn ladder. De 
ladder is een preventieve methodiek omdat de opvoeder hier een beter zicht krijgt op 
de machtsverhoudingen binnen en tussen de leefgroepen. Doordat hij dit weet kan 
hij hier een oogje in het zeil houden. 

Doel 

Het doel van deze methodiek is een beeld/overzicht scheppen over de 
machtsverhoudingen binnen en tussen de leefgroepen. Het kind geeft aan wie er 
boven en onder hem staan en waarom. 

Uitwerking 

De opvoeder gaat in gesprek met de jongere. Hij stelt een aantal vragen zoals: 

 Naar wie uit de groep luister je direct als die iets zegt? 

 van wie trek je je niets aan? 

 met wie kan je goed opschieten? 

 wie luistert er naar jou? 

 naar wie kijk je op? 

 naar wie kijk je helemaal niet op? 

 enz.  
Naargelang de antwoorden van de jongere gaat de opvoeder samen met hem kijken 
wie er boven of onder de jongere staat. Personen die geen invloed op deze jongere 
uitoefenen en omgekeerd worden langs elkaar geplaatst. 

Bevindingen 

Eric Beke gaf aan dat hij een methodiek wou die de machtsverhoudingen weergeeft. 
Met „de ladder‟ krijg je een duidelijk beeld hoe deze machtsverhoudingen liggen. 
Wanneer je deze methodiek met verschillende jongeren uitvoert, kun je de 
verschillende ladders met elkaar vergelijken. Een persoon die bovenaan de ladder 
wordt geplaatst en die zichzelf bovenaan plaatst, kan een mogelijke pestkop zijn. 



 
 

 

Hetzelfde geldt voor personen die zich onderaan plaatsen of geplaatst worden. Er is 
een grotere kans dat deze jongeren worden gepest. De ladder is een hulpmiddel 
voor de opvoeders om alert te zijn voor signalen van pesten.  

Sociogram 

Toen we de vraagstelling kregen van MPC Ter bank dachten we direct aan het 
sociogram. We hebben ons de vraag gesteld naar het gebruik hiervan omdat je 
hieruit kan afleiden hoe de relaties liggen in de leefgroep. Aan de hand van deze 
methodiek kan je inzicht verwerven in de onderliggende relaties van de jongeren. In 
MPC Ter Bank werd deze methodiek niet gebruikt, maar zagen ze wel de 
meerwaarde. Om deze reden hebben we gekozen om deze methodiek toe te lichten. 
Het is enkel voor de opvoeder noodzakelijk.  Doordat de opvoeder aan de hand van 
het sociogram gaat stilstaan bij de onderlinge relaties, kan hij hier rekening mee 
houden. 

Doel 

Het doel van het sociogram is een beeld te krijgen van de groepsindeling en de 
onderliggende relaties. Een ander doel is preventief te werken gaan rond die relaties.  

Uitwerking 

De opvoeder stelt aan de hand van observatie een sociogram op over zijn leefgroep. 
Dit doet hij aan de hand van lijnen en/of symbolen. Deze hebben een bepaalde 
betekenis.  

Meisjes worden aangeduid met een driehoek en jongens met een rondje. 
Een dunne pijl met één pijl geeft een keus aan (bijv. jongen 3 kiest jongen 4), een 
dikke pijl met twee pijlen is een wederkerige keus (bijv. jongen 4 kiest jongen 15 en 
15 kiest 4). 

Bevindingen 

Het sociogram is een goede methodiek om de onderlinge relaties in groep te 
bekijken. De begeleiders gaan de groep kritisch bekijken. Ze komen te weten welke 
relaties er goed lopen en welke minder goed. Zo kunnen ze misschien stappen 
ondernemen om de relaties die minder goed lopen te optimaliseren.  
Het is de bedoeling dat de begeleiders het sociogram meerdere keren maken zodat 
ze eventuele evolutie in relaties kunnen zien. 
Het moeilijke bij onze doelgroep is wel dat jongeren met een verstandelijke handicap 
van de ene dag op de andere dag kunnen wisselen van vrienden. De ene dag is die 
jongere zijn beste vriend en de volgende dag is dat iemand anders. Dit kan komen 
doordat de eerste persoon iets verkeerd heeft gezegd of dat die tweede persoon net 
iets goed heeft gedaan. 
Het neemt ook niet heel veel tijd in beslag van de begeleiders en zij kunnen hun 
groep op een andere manier gaan bekijken. 



 
 

 

Enquête voor de opvoeders 

Het idee van de enquête kwam vanuit de gedachte dat we de opvoeders verder 
willen aansporen om te werken rond pestmethodieken. Het is de bedoeling dat de 
opvoeders, nadat we het project uit handen hebben gegeven, verder werken rond het 
thema pesten. De enquête is een individuele methodiek voor de opvoeders, die 
daarna in team wordt besproken. Indien het niet mogelijk is dit op de vergadering te 
bespreken, willen we toch aangeven dat het zinvol kan zijn om hier individueel bij stil 
te staan. 

Het doel 

Het doel van deze methodiek is dat de opvoeders pesten in vraag blijven stellen en 
nadenken over welke mogelijke methodieken er bij in de pestdoos kunnen. Het doel 
van het samen leggen in team is dat er overlegd kan worden en ideeën worden 
uitgewerkt. 

Uitwerking 

Elke opvoeder krijgt een enquête waarbij hij open en gesloten vragen moet invullen. 
Hij wordt geprikkeld om te brainstormen over pesten. Pesten is een onderwerp 
waarover je kan blijven nadenken. We willen dat er blijvend wordt gewerkt aan de 
pestdoos zodat deze up to date blijft. Voor de uitwerking van de enquête verwijzen 
we naar bijlage 14. 

ORGANISATIE VAN HET PROJECT  

Om het project tot een goed einde te brengen hebben we de mogelijkheid gekregen 
om naar de jongerenraad en de meidenclub te gaan. Hierdoor konden we 
kennismaken met de doelgroep en onze methodieken testen. De doelgroep bestaat 
uit jongeren van 10 tot 21 jaar. Deze jongeren zijn representatief voor de leefgroepen 
waarvoor we onze methodieken uitwerken. Naar de meidenclub zijn we niet veel 
geweest, dit waren extra momenten waar we de methodieken konden uitproberen. 
Het uur van de meidenclub was moeilijker voor ons doordat we vaak op school 
zaten.  
Naast de jongerenraad zijn we op Internationale Studie geweest. Hier hebben we 
voorzieningen in Nederland bezocht. We hebben ideeën opgedaan rond 
methodieken om te werken rond pesten.  
De theorie hebben we opgezocht in boeken, op internet en cursussen. Ideeën vanuit 
de I.S. worden gebruikt voor bepaalde methodieken. Hiernaast hebben we een 
gesprek gehad met Gie Deboutte over pesten. Hij kon ons niet veel vertellen over 
pesten bij personen met een handicap, maar ons inzicht werd doorheen het gesprek 
ruimer.  
Om dit alles te bereiken hebben we veel vergaderd. Deze structuur is te zien in het 
projectplan, zie bijlage 16. We hebben als projectgroep goed samengewerkt om dit 
alles te bereiken.  
 



 
 

 

EVALUATIE EN BIJSTURING VAN DE METHODIEKEN 

De jongerenraad van 27 oktober 2009 

Op 27 oktober was de eerste jongerenraad waar wij aanwezig waren. In de 
jongerenraad zitten ongeveer 25 personen. De leeftijd van deze jongeren varieert 
van 10 tot 20 jaar. De jongeren werden onderverdeeld in 3 groepen. 
 
Tijdens deze jongerenraad hadden we 3 activiteiten/methodieken voorzien rond het 
thema pesten. Bij de eerste methodiek kregen de jongeren een groot blad waar 
verschillende prenten op werden weergegeven. Deze prenten gingen over 
verschillende vormen van pesten, bijvoorbeeld iemand die een andere persoon 
uitlacht. Daarnaast stonden er ook prenten op die niets te maken hadden met 
pesten. De bedoeling van deze methodiek was dat de jongeren de prentjes, die iets 
te maken hadden rond pesten, moesten aanduiden. Wanneer iemand een prent 
aanduidde, vroegen we steeds waarom ze wel of niet vonden dat deze prent met 
pesten had te maken. Elke groep kon de prenten van pesten aanduiden zonder 
problemen. 
Door het gebruik van de prent hebben we ondervonden dat dit een goede methodiek 
is om een gesprek rond pesten aan te knopen met de jongeren.  
 
De tweede methodiek was een ganzenbord. Elk vakje op het bord had een bepaalde 
kleur met een daarbij horende opdracht.  
De kleuren met de daarbij horende opdrachten zijn de volgende: 

 rood: de jongeren moesten een beurt overslaan; 

 geel: hierbij lieten we prenten zien uit de gevoelsdoos;  

 wit: aan dit vakje was niets verbonden; 

 groen: Dit zijn vragen.  

 blauw: dit zijn doe-opdrachten 
Bij het ganzenbord kunnen we concluderen dat ze te lang moesten wachten op hun 
beurt. Vandaar dat ze wat onrustig werden en we de groep nu willen opdelen in 
groepjes van 2. De opdrachten mochten nog iets meer uitgewerkt worden. 
 
De derde methodiek was het spel domino. Op elk domino-kaartje stonden twee 
prenten die over pesten gingen. Om de beurt moesten de jongeren een kaartje 
afleggen en er voor zorgen dat hun prentje past bij een prentje van iemand anders.  
Dit spel hebben we niet kunnen spelen op de jongerenraad omdat er tijdsgebrek 
was. Op de meidenclub hebben we dit spel wel gespeeld met 2 meisjes en zij 
vonden dit leuk.  
Het dominospel is een methodiek waarbij de jongeren al spelend bezig zijn rond 
pesten. Dit kan een aanleiding geven tot een gesprek rond pesten. 

     Feedback van de opvoeders 

De opvoeders die aanwezig waren op deze jongerenraad gaven ons de volgende 
feedback over de methodieken: 

 Het groot blad met de verschillende prenten die over pesten gingen, was 
goed. De jongeren konden zo zien wat het verschil was tussen pesten en 
vriendschap; 



 
 

 

 het ganzenbord duurde iets te lang waardoor de jongeren het moeilijk hadden 
om hun aandacht vast te houden; 

 het werken rond gevoelens aan de hand van de kaartjes uit de gevoelsdoos 
was te kinderlijk voor de pubers en te moeilijk voor de jongeren met een matig 
verstandelijke handicap. Het zou beter zijn voor hen om met prentjes te 
werken uit hun leefwereld of uit tijdschriften, bijvoorbeeld boze of blije 
voetballers, muzikanten, enz.  

 het thema pesten kwam oppervlakkig aanbod. Dit thema kon nog verder 
uitgediept worden a.d.h.v. het stellen van bijvragen, bijvoorbeeld wat is 
pesten? Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Waarom is pesten niet 
fijn?  

        Bijsturing 

Door deze feedback hebben we dit ganzenbord voldoende kunnen bijsturen, zodat 
we dit in de pestdoos kunnen steken. We hebben de volgende elementen 
bijgestuurd:  

 We gebruiken prenten die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. 
Deze prenten komen uit tijdschriften; 

 het thema „pesten‟ is meer uitgediept. We gaan het verschil tussen plagen 
en pesten duidelijker maken en de vormen van pesten komen meer 
aanbod; 

 bij het werken met gevoelens gaan we maskers gebruiken. Deze maskers 
geven boze, blij, bange of verdrietige gezichten van bekende figuren weer. 
Deze maskers kunnen de jongeren opzetten wanneer de vraag wordt 
gesteld hoe de persoon op de prent zich voelt. Dit zorgt ervoor dat dit spel 
geanimeerder verloopt; 

 we gaan verschillende prenten zoeken waarop de jongeren kunnen 
aanduiden op welke plaats hij pijn voelt wanneer hij gepest wordt. 

 we gaan de groepen indelen in groepjes van 2.  

       De jongerenraad van 15 december 2009 

Op deze jongerenraad hebben we drie methodieken uitgetest die in onze pestdoos 
komen. Twee van deze methodieken zijn individueel. Wij hebben deze methodieken 
aangepast naar groepsmethodieken voor de jongerenraad. De jongerenraad verloopt 
in groep en het daardoor moeilijker is om individueel met de jongeren te werken.  
 
De jongerenraad werd terug opgedeeld in drie groepen. Om te zorgen dat deze 
jongerenraad op een actieve manier verliep, hebben we gekozen om met drie posten 
te werken. Op elke post werd een andere methodiek uitgetest. Zo hebben we deze 
drie methodieken op elke groep kunnen toepassen. 
 
Er was een post waar de jongeren moesten nadenken over bepaalde denkfouten. Er 
was een „ja-‟ en „neen‟ kant, dit werd visueel weergegeven. Wanneer de jongeren 
vonden dat de denkfout juist was, dan moesten ze naar de „ja‟ kant lopen. Wanneer 
zij vonden dat de denkfout niet juist was, dan moesten ze naar de „neen‟ kant lopen. 
Elke keer werd er gevraagd waarom ze aan de „ja-‟ of „neen‟ kant stonden. 
 



 
 

 

Bij de andere post kregen de jongeren een deurhanger. Deze deurhanger mochten 
ze zelf inkleuren en versieren naar eigen keuze. Wij hadden een aantal 
pictogrammen en stellingen gemaakt die de jongeren mochten gebruiken om op hun 
deurhanger te kleven. Deze pictogrammen waren verbodstekens. De stellingen 
gingen over: laat me alleen, geef me wat rust,enz. 
Deze deurhanger mogen de jongeren gebruiken om aan hun kamerdeur te hangen 
wanneer ze even alleen willen zijn. 
 
Bij de laatste post kregen de jongeren een blad waarop drie thermometers werden 
weergegeven. De meisjes kregen een blad met thermometers in de vorm van een 
bloem en de jongens kregen een blad met thermometers in de vorm van een gitaar.  
Er werden voor de jongeren verschillende situaties geschetst. Ze moesten op de 
thermometers aanduiden hoe gevoelig ze waren in bepaalde situaties door het kwik 
te kleuren op deze thermometers. 

    Feedback van de opvoeders 

De opvoeders die aanwezig waren op deze jongerenraad gaven ons de volgende 
feedback: 

 De methodieken moesten meer „geanimeerd‟ zijn omdat deze in groep 
worden toegepast; 

 het thema pesten moest meer aan bod komen; 

 De deurhanger was een leuke methodiek. 

     Bijsturing 

Het is moeilijk om deze methodieken bij te sturen. Deze methodieken werden op een 
andere manier gebruikt op de jongerenraad dan oorspronkelijk de bedoeling was. 
Twee van deze methodieken, die in de pestdoos komen, worden op individueel 
niveau gebruikt. Het is niet de bedoeling dat deze methodieken groepsmethodieken 
worden. De denkfouten komen uit de methodiek „de bakjesmethode‟ en het is niet de 
bedoeling om deze denkfouten als stellingen te formuleren.  
Bij de thermometer gaat de opvoeder individueel te werk met de jongere. Het is 
moeilijk om deze methodiek in groep uit te voeren omdat je hier niet kan doorvragen 
en begeleiden.  
De deurhanger kan in groep gemaakt worden. Dit is goed verlopen. De jongeren 
hadden wel wat weinig tijd om de deurhanger af te maken.  
 
Bij deze methodieken komt het thema „pesten‟ niet rechtstreeks aan bod, er wordt 
wel gewerkt met aspecten die hiermee te maken hebben.  

De meidenclub van 10 november 2009 

Op 10 november was de eerste meidenclub waar wij aanwezig waren. In deze 
meidenclub zaten twee meisjes. Deze meisjes hadden de leeftijd van 15 en 17 jaar. 
 
Tijdens deze meidenclub hebben we twee activiteiten/methodieken uitgevoerd 
samen met de meisjes. De eerste methodiek was het ganzenbord dat we ook 
hebben gebruikt tijdens de jongerenraad. Bij dit ganzenbord hebben we dezelfde 



 
 

 

opdrachten toegepast als op de jongerenraad. Zoals we al eerder hebben vermeld, 
hebben we het spel domino gespeeld op deze meidenclub.  

Feedback van de opvoeders 

De opvoeders die aanwezig waren op deze jongerenraad gaven ons de volgende 
feedback over de methodieken: 

- Het ganzenbord was een goede methodiek. De meisjes hebben hun 
gevoelens bespreekbaar kunnen maken en over allerlei situaties kunnen 
praten; 

- het domino-spel was leuk. Dit spel kan verschillende onderwerpen over 
pesten bespreekbaar maken.  

Bijsturing 

Voor de bijsturingen van dit ganzenbord willen we verwijzen naar de bijsturingen van 
de jongerenraad van 27 oktober 2009. 
Het was eerst niet de bedoeling het domino-spel in onze pestdoos te steken. Door de 
positieve feedback van de opvoeders en van Eric Beke kwamen we tot het besluit 
om dit spel te behouden. Het is nog een extra methodiek om pesten bespreekbaar te 
maken in de leefgroepen. 

EVALUATIE EN NAZORG VAN HET PROJECT 

Projectresultaat 

De vorm van het resultaat dat we willen bereiken, is een draaiboek aangepast aan de 
verschillende doelgroepen. Dit alles is goed theoretisch onderbouwd in de 
projectbundel. Het draaiboek zal concreet uitgeschreven zijn zodat de opvoeder er 
gebruik van kan maken, zonder veel voorafgaande moeite en tijd. De methodiek op 
zich mag een half uur duren door het laag concentratievermogen van de jongeren. 
Deze methodieken komen in de pestdoos. Deze pestdoos komt in de bibliotheek van 
MPC Ter Bank. Hij kan dan uitgeleend worden door de leefgroepen. 
Daarnaast hebben we een projectbundel uitgewerkt waarin de theorie van pesten  is 
gelinkt aan de doelgroep van MPC Ter Bank. Hierin zijn ook verschillende bestaande 
visies uitgewerkt. Vanuit deze visies, de ideeën vanuit de I.S. en hetgeen we weten 
over de doelgroep, zijn we tot onze methodieken gekomen. In de projectbundel wordt 
MPC Ter Bank toegelicht en wordt de groepsprocessen  beschreven. 

Sterktes van het project 

De sterke kanten van ons project zijn dat we goede linken kunnen leggen met 
doelgroep, dat we de rode draad in het geheel kunnen doortrekken. Daarnaast is er 
binnen de groep een goede mondelinge communicatie, hiermee bedoelen we dat we 
elk onze meningen kunnen zeggen, positieve en negatieve feedback kunnen geven, 
enz. We vinden dat we naar het einde toe nog steeds gedreven waren. Het thema 
bleef ons boeien en we bleven nadenken over methodieken die we eventueel nog 
konden gebruiken. Als groep zaten we op dezelfde golflengte, we hadden goede 
ideeën en namen als groep het initiatief om dingen te verwezenlijken. Eric was 
steeds betrokken tijdens het project, ondanks de weinige tijd die hij had. Daarnaast 
hadden we contact met de begeleiders van de jongerenraad en de meidenclub.  



 
 

 

Zwaktes van project 

Het uitwerken van het projectplan verliep niet vlot. We hebben veel aanpassingen 
moeten doen omdat onze doelen niet matchten met de visie van Eric. De doelgroep 
was voor ons niet duidelijk in het begin. We wisten niet welke problematieken in de 
leefgroepen voorkwamen. 
Onze grootste valkuil was dat we de uitwerking van de doelgroep hadden 
verschoven om ons eerst te baseren op het hoofdstuk rond pesten. Al snel kwamen 
we erachter dat we beter omgekeerd te werk waren gegaan. Als we eerst de 
doelgroep hadden behandeld, konden we direct linken leggen naar wat pesten 
betekent voor de doelgroep. Eens we een goed beeld hadden van de doelgroep 
zaten we terug op het juiste pad. We hebben de tijd goed in de gaten moeten 
houden. We kunnen besluiten dat onze afwijking van het pad, ons heeft doen inzien 
dat we concretere afspraken moesten maken. 

Hoe wordt het beheerd? 

We kunnen vaststellen dat ieder van ons het project beheert. We hebben samen de 
theorieën en de methodieken omgezet naar de doelgroep waar wij ons project voor 
uitwerken. Dankzij de jongerenraad konden we een beter beeld maken van de 
doelgroep. Door dit beeld konden we onze methodieken uittesten en bijsturen.  

Projectplan bijgestuurd? 

Het projectplan was geen eenvoudige opdracht. Er is heel wat bijsturing aan te pas 
gekomen. We hebben de doelgroep afgebakend omdat het te ruim was voor de 
uitwerking van ons project. We hebben onze visies meermaals gedeeld met Eric 
Beke om te weten of we nog voldeden aan zijn vraagstelling. Eens het projectplan tot 
klaar was, hadden we een houvast. De structuur die we hadden opgebouwd is 
verschoven wegens tijdsgebrek. Zo dachten we dat we de theorie van pesten eerder 
af zouden hebben dan werkelijk het geval was. 

Hoe wordt het verder gezet in de toekomst? 

Onze pestdoos wordt in MPC Ter Bank geplaatst in de bibliotheek. Bij deze pestdoos 
komt een fiche te zitten met de informatie over de methodieken Zo zit er een 
methodiek in verwerkt voor de opvoeder. Deze methodiek is een enquête om pesten 
aan te pakken. Door deze enquête  kunnen de opvoeders verder nadenken over 
methodieken die nog in de pestdoos kunnen komen. Ze zullen deze methodiek 
toepassen om preventief te werk te gaan. Wanneer pesten voorkomt is de pestdoos 
een ideale doos om te raadplegen. Deze doos zit vol met methodieken over het 
verschil tussen pesten en plagen, machtsmisbruik en methodieken om je gevoelens 
te kunnen reflecteren.  

Waar liepen jullie tegenaan? 

De tijd ging zeer snel, sneller dan we konden verwachten. Doordat het zo snel ging, 
hebben we hier toch wel enige stress aan overgehouden. Van het project wordt 
verwacht dat we in korte tijd veel neerzetten. Doordat er onduidelijkheden waren bij 
het maken van het projectplan zorgde dit voor vertraging. De Internationale Studie 
was voor ons een moeizame opdracht. In het begin vonden we zeer veel 



 
 

 

voorzieningen. Toch voldeed maar één voorziening aan onze voorwaarden nl. 
dezelfde doelgroep en werken met een pestbeleid. Dankzij onze gedrevenheid en 
volharding, drie voorzieningen in Nederland gevonden. In Nederland zelf hebben we 
op eigen initiatief nog twee andere bezoeken afgelegd. (Bijlage 17) 

Hoe verliep de competentie ontwikkeling? 

Tijdens de uitwerking van ons project, hebben we rekening gehouden met de 
competenties die we moeten behalen. Zo hebben we het professionele denken 
geïntegreerd in onze theoretische uitwerking. We hebben begrippen omgezet naar 
onze taal zodat het een werkstuk van ons werd. Door dit te doen geven we weer dat 
we de theorieën begrijpen en kunnen integreren door middel van linken te leggen 
naar de doelgroep. Vanuit deze competentie zijn we opzoek gegaan naar 
oplossingen voor de vraagstelling van MPC Ter Bank. Zo kun je de verantwoording 
van de methodieken terug vinden in onze implementatie. We hebben informatie 
gehaald van internetsites, boeken en interviews. 
Het projectmatig werken komt naar voren in het hoofdstuk implementatie. Doorheen 
het hele project hebben we geprobeerd om de competentie „onderzoeks-
methodieken‟ te behalen. We hebben onderzoeken gelezen over pesten en een 
telefonische enquête afgelegd bij de bestendigde leefgroepen. Deze enquête heeft 
betrekking op de methodieken. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in bijlage 15  
Aan de hand van de antwoorden gaan we onze methodieken bijsturen. 
Om de mondelinge presentatie tot een goed einde te brengen, hebben we een 
PowerPoint gemaakt. Door deze PowerPoint brengen we structuur over heel ons 
werk.  
We hebben tijdens dit project samen gezeten om te vergaderen om ons project tot 
een goed einde te brengen. Om de vergadering goed te laten verlopen hebben we 
afwisselend een leider en een notulist aangeduid. Er was een goede samenwerking 
in ons team, zo heeft iedereen de verschillende taken op zich genomen. De inhoud 
van de theorie werd verdeeld zodat iedereen zijn deel kon uitwerken.  
We zijn naar Nederland geweest om de I.S. te voltooien. Zo hebben we vijf 
voorzieningen bezocht waar we verschillende inzichten hebben verworven. Deze 
inzichten hebben we verwerkt  doorheen ons project.  



 
 

 

BESLUIT  

De methodieken die in de pestdoos zitten, zijn zowel individueel als in groep. Zo heb 
je de ladder, de deurhanger, de thermometer, de duplo en het g-schema waarbij de 
opvoeder samen met de jongeren werkt rond pesten, zijn gevoelens, gedachten en 
gedrag. De opvoeder kan dan kiezen of hij met de gepeste, de pestkop of de 
meeloper werkt. Daarnaast zijn er ook groepsmethodieken, zoals de bakjesmethode, 
het bord, de vestjesmethode, de respectmeter en het ganzenbord. Voor de opvoeder 
zijn er twee methodieken te vinden, nl. het sociogram en de enquête. We steken er 
een enquête bij omdat we willen dat de opvoeders, nadat we het project uit handen 
hebben gegeven, verder werken met de pestdoos en deze verder uitbreiden met 
eigen methodieken.  
In dit hoofdstuk hebben we ook de bijsturing en evaluatie uitgewerkt die we hebben 
opgedaan op basis van de jongerenraad en meidengroep. Daarnaast hebben we de 
organisatie van ons project besproken. Hierin wordt vermeld hoe we te werk zijn 
gegaan en wat we hebben gedaan om dit project tot een goed einde te brengen.  
In de evaluatie en nazorg wordt hier nog verder op ingegaan. Het gehele 
teamgebeuren wordt geanalyseerd en er wordt gekeken naar de resultaten van het 
eindproduct. 



 
 

 

A l g e m e e n  b e s l u i t  

 
Over het hele project heen kunnen we besluiten dat we een antwoord konden bieden 
op de vraag van MPC Ter Bank. Zij hadden graag methodieken die afgestemd waren 
op de leefgroepen. Om dit te kunnen bereiken, hebben we de doelgroep 
geanalyseerd en gelinkt aan het thema „pesten‟. De methodieken zijn tot stand 
gekomen doordat  we heel wat visies rond pesten hebben bekeken, we op 
Internationale Studie zijn gegaan, interviews hebben afgenomen en onze ideeën 
hebben samen gelegd. Bij de uitwerking van deze methodieken, hebben we rekening 
gehouden dat alles gevisualiseerd werd en de jongeren actief betrokken werden. We 
hebben de kans gekregen om de methodieken uit te testen op de jongerenraad. 
Deze doelgroep is representatief voor de jongeren in de leefgroepen. Dit zorgde 
ervoor dat we de methodieken weer meer konden afstemmen op de leefgroepen.  
Het uitgangspunt van MPC Ter Bank is preventie, maar de opvoeders hadden graag 
gehad dat we  ook oplossingsgerichte/curatieve methodieken in de pestdoos steken.  
Om de uitwerking van dit alles goed te laten verlopen, was het als groep belangrijk 
om aan hetzelfde koord te trekken. Hiervoor was regelmatig vergaderen 
noodzakelijk. De mondelinge communicatie verliep goed, dit in tegenstelling tot de 
communicatie via andere kanalen. Toch hebben we deze obstakels overwonnen. 
Niet alleen het project is een geheel geworden, ook de groep is op elkaar afgestemd. 
Hieruit hebben we geleerd dat er veel komt kijken bij een project en dat het belangrijk 
is om elkaar hierin te steunen en goede afspraken te maken. 
Pesten is een complex gegeven. Er gaat veel aan vooraf en er komt veel bij kijken. 
Het feit dat de jongeren een problematiek hebben, maakt dit het er niet gemakkelijker 
op om alles hierop af te stemmen.  
Ook al hebben ons doel niet gehaald om het geheel voor de kerstvakantie af te 
krijgen, toch zijn we er in geslaagd om dit tot een goed einde te brengen. 
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Voor wie? 
Dit is een methodiek die 1 of 2 opvoeders samen met de leefgroep uitvoeren.  
Deze methodiek is ideaal voor jongeren waarbij de sociale vaardigheden stroef 
lopen, de jongeren denkfouten maken i.v.m pesten en er begrippen bijgebracht 
kunnen worden in verband met pesten.  
 
Tijdsduur 
Min: 15 min 
Max: 30 min 
 
Doel 
Preventief:  

- De jongeren verklaren begrippen. 
- De jongeren verhelderen denkfouten i.v.m pesten. 

- De jongeren hanteren sociale vaardigheden. 
- De jongeren gaan op een correcte manier met elkaar om.  

 
Uitleg 
Het is de bedoeling dat elke maandag de opvoeder één kaartje kiest van een 
bepaald thema. Hierrond wordt een week gewerkt. Dit kaartje wordt in de leefgroep 
opgehangen.  
Eerst leidt de opvoeder dit begrip in; dit kan via gesprekken, rollenspelen, een spel, 
een collage enz. De dagen erna zorgt de opvoeder dat de belevingen van de 
jongeren hieraan gekoppeld kunnen worden, dat ze actief betrokken worden en ze er 
regelmatig op gewezen worden. Hierin ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij de 
opvoeder om dit thema levend te houden doorheen de week. Niet alle kaartjes 
kunnen gebruikt worden in elke leefgroep, daarom moet de opvoeder zelf kijken 
welke begrippen van toepassing kunnen zijn.  
 
Elk thema heeft een bepaalde kleur. Sociaal – emotionele kennis is blauw, sociale 
vaardigheden is groen, sociaal – emotionele attitude is geel en normen en waarden 
is rood.  
 
Benodigdheden 
Het bakje met de kaartjes; 
een kaartje met een thema; 
de fiche; 
de handleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Introductie 
Deze begrippen/zinnen kunnen op volgende manieren geïntroduceerd worden: 

- Introductie aan de hand van een verhaal van wat je zelf hebt meegemaakt of 
gezien hebt. Vraag de jongeren hoe zij daarop zouden reageren en of zij zo al 
eens iets hebben meegemaakt. 

- Introductie van het begrip door een gedicht voor te lezen. 

- Introductie van het begrip door te vertellen van wat je in de leefgroep hebt 
gezien. 

- Introductie van het begrip door middel van poppenkast. 

- Introductie van het begrip door middel van een krantenknipsel. 
- Introductie van het begrip door middel van een video/dvd. 

- Introductie van het begrip door middel van een liedje bijvoorbeeld van de CD 
kinderen voor kinderen. 

- Introductie van het begrip door middel van een sprookje. 

- Introductie van het begrip door middel van een tekening , prent of cartoon. 
- Introductie van het begrip door middel van een mopje. 

 
Jongeren betrekken 
Na deze introductie ga je de kinderen laten reageren, dit kan op verschillende 
manieren: 
 
Bij de sociaal –emotionele kennis: 

- Spreek het woord eens duidelijk uit. 
- De jongeren beelden het woord uit. 
- De kinderen bedenken een zin waarbij dit begrip voorkomt. 

- Laat de jongeren vertellen over hun ervaringen met dit begrip. 
 
Bij de sociaal – emotionele attitude, sociale vaardigheden en normen en waarden: 

- De opvoeder vraagt aan de jongeren wat ze hiervan vinden. Afhankelijk van 
wat ze hierop antwoorden kan je vertellen of het juist is of, dat er andere 
mogelijkheden zijn. Je gaat dus alternatief gedrag aangeven, het gewenste 
gedrag.  

 
De rest van de week 
De rest van de week, ga je hier regelmatig op terug komen, dit kan ook op 
verschillende manieren: 
 
Bij de sociaal – emotionele kennis: 

- Je kunt elke dag vragen aan de jongeren of ze iets te vertellen hebben over dit 
woord. 

- Je vertelt zelf iets met betrekking tot het woord. 

- Je kunt het kind iets laten doen met betrekking tot dat woord, bijvoorbeeld 
rollenspelen met denken, doen en voelen. 

- Je laat de jongeren een collage maken, individueel of met de hele leefgroep. 

- Knip foto‟s uit een tijdschrift en laat de jongeren raden hoe die mensen zich 
voelen. 

- Vertel iets of trek een bepaald gezicht en laat de kinderen raden.  
 
 



 
 

 

 
Bij de sociaal – emotionele attitude: 

- Laat de jongeren denkfouten opschrijven met daarnaast het gewenste gedrag. 
- Geef aan dat je die week extra op het gewenste gedrag zult letten. 

- Laat concrete situaties bedenken die bij denkfouten passen. 
- Maak lijsten van goede manieren van denken. 

- Laat ze een moto bedenken in verband met deze denkfout. Aan dit moto kan 
je hen de rest van de week aan herinneren. 

 
Bij de normen en waarden: 

- De jongeren hier elke dag aan herinneren. 

- Maak lijsten met daarop alles wat er die week met die waarde of norm te 
maken heeft. 

- Vraag aan de jongeren welke norm zij belangrijk vinden. Op deze manier 
stimuleert je hen in de ontwikkeling van hun eigenheid. 

- Zeg welke normen en waarden je belangrijk vindt. 
- Laat de adolescenten in discussie gaan. 

- Maak stellingen in verband met deze norm en/of waarden.  
 



Sociaal – emotionele begrippen 
 

 
 
 
 
 

AANDACHT (TREKKEN) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

GERUSTSTELLEN 

 
 
 
 
 

ACCEPTEREN 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

GEVEN 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

AGRESSIE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

GEVOEL 

 
 
 
 
 

DE BAAS WILLEN ZIJN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GROEPSSFEER 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

BANG 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

HELPEN 

 
 
 
 
 

BESCHULDIGEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HOUDING 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

ZELFVERTROUWEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UITLACHEN 

 
 
 
 
 

VERDRIETIG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VERNEDEREN 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

TOEGEVEN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

TROOSTEN 

 
 
 
 
 

SPIJT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TELEURGESTELD 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

SLAAN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

SPELEN 

 
 
 
 
 

SORRY ZEGGEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCHREEUWEN 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

RUIMTE GEVEN AAN ELKAAR 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

RUZIE 

 
 
 
 
 

GEMEEN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RODDELEN 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

GEDULD 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RESPECT 

 
 
 
 
 

ERBIJ HOREN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLAGEN 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

EGOÏSTISCH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PESTEN 

 
 
 
 
 

EERLIJK 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ONZEKER 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

BOOS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

KNUFFELEN 

 
 
 
 
 

JEZELF ZIJN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BLIJDSCHAP 



 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

BETER ZIJN DAN 

 
 
 
 
 

INDRUK 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Sociaal – emotionele attitude 

 
 
 

ALS ER SPULLEN NIET VAN JOU ZIJN 
HOEF JE ER OOK NIET NETJES MEE OM 

TE GAAN  
 
 
 

 

 
 
 

ALS JE IEMAND NIET LEUK VINDT MAG 
JE HEM PLAGEN 

 
 

 
 
 
 
 

JE MOET ALTIJD PROBEREN JE ZIN TE 
KRIJGEN 

 
 

 

 
 
 
 
 

ALS IEMAND NIET ZO STERK IS MAG JE 
HEM PLAGEN 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

ALS IEMAND ER NIET ZO LEUK UITZIET 
ZAL ZIJ OOK NIET LEUK ZIJN 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
ALS ER BIJ IEMAND IETS MISGAAT MOET 

JE HEM PLAGEN 

 
 
 
 

WAT IK GEVONDEN HEB MAG IK 
HOUDEN 

 
 

 
 

 
 
 
 

ALS IEMAND MIJ SLAAT MAG IK TERUG 
SLAAN 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

ALS IK NIET KAN WINNEN MAG IK 
VALSSPELEN 

 
 

 
 

 
 

 
 

ALS IK EEN GROTE MOND HEB DOET 
IEDEREEN WAT IK WIL  

 
 
 
 

ALS JE DE OUDSTE BENT MAG JE DE 
BAAS SPELEN 

 
 

 
 

 
 
 
 

ALS JE IETS WILT HEBBEN WAT EEN 
ANDER HEEFT MAG JE HET AFPAKKEN 



 
 

 

 

 
 
 
 

ALS IK IEMAND NIET MAG ZEG IK DAT 
GEWOON 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

IK MAG ZELF KIEZEN WAT IK DOE, DAAR 
HEB JIJ NIETS OVER TE ZEGGEN 

 
 
 
 

ALS IK IETS LEEN MAG IK HET HOUDEN 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ALS JE IEMAND NIET LEUK VINDT GEEF 
JE DIE PERSOON GEEN HAND 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

ALS JE ER ANDERS UITZIET HOOR JE ER 
NIET BIJ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ALS IK RUZIE HEB MAG IK EEN 
VRIENDJE GAAN HALEN OM MIJ TE 

HELPEN 

 
 
 
 

ALS IK FOUTEN MAAK LIGT HET AAN DE 
ANDER 

 
 
 
 

 
 
 
 

IK BEN GROTER EN STERKER DUS IK 
BEN DE BAAS 



 
 

 

 
 
 
 
 

KLEINE KINDEREN MAG JE PLAGEN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Sociale vaardigheden 

 
 
 
 
 

IEMAND EEN HAND GEVEN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ELKAAR IN DE OGEN KIJKEN 

 
 
 
 
 

IEMAND VRAGEN OF HIJ MEE MAG 
SPELEN 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

VRAGEN OF JE MEE MAG SPELEN 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

VRAGEN OF IEMAND JE VRIEND(IN) WILT 
ZIJN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
IEMAND VRAGEN OF HIJ JE WILT 

HELPEN 

 
 
 

 
 
VRAGEN OF JE IETS VAN IEMAND MAG 

LENEN 
 
 

 

 
 
 
 
 

IEMAND BEDANKEN 



 
 

 

 

 
 
 
 

VRAGEN OF IEMAND IETS POSITIEFS 
OVER JOU WIL ZEGGEN 

 
 
 

 

 
 

 
 

ZEGGEN DAT JE IETS NIET LEUK VINDT 

 
 
 
 

ZEGGEN DAT/VRAGEN OF IEMAND 
ERGENS MEE MOET OPHOUDEN 

 
 

 
 

 
 
 
 

ZEGGEN DAT JE IETS NIET WILT DAT 
IEMAND DOET 



 
 

 

 
 
 
 

ZEGGEN DAT JE HET ERGENS NIET MEE 
EENS BENT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

IETS LEUKS ZEGGEN OVER WAT 
IEMAND DEED 

 
 
 
 
 

REAGEREN OP KRITIEK 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXCUSEREN 



 
 

 

 
 
 
 
 

IEMAND AANKIJKEN DIE IETS TEGEN JE 
ZEGT 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

WEER GOED MAKEN 

 
 
 
 

LUISTEREN NAAR ELKAAR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZEGGEN WAAROM JE BOOS BENT 



 
 

 

 
 
 
 
 

ZEGGEN WAAROM JE BLIJ BENT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GEVEN EN NEMEN, OM DE BEURT HUN 
ZIN KRIJGEN 

 
 
 
 
 

SAMEN IETS AANPAKKEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OMGAAN MET WINNEN EN VERLIEZEN 

 



 
 

 

Normen en waarden 

 
 
 
 
 

BEHULPZAAMHEID 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

COMPROMISSEN SLUITEN 

 
 
 
 
 

EERLIJKHEID 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

GELIJKWAARDIGHEID 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

HULPVAARDIGHEID 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REKENING HOUDEN MET ANDEREN 

 
 
 
 

RESPECT 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

RESPECT VOOR DE MENING VAN 
ANDEREN 



 
 

 

 
 
 
 
 

RESPECT VOOR HET LICHAAM VAN 
ANDEREN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SOLIDARITEIT 

 
 
 
 

VEILIGHEID 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

VERANTWOORDELIJKHEID 



 
 

 

 
 
 
 
 

VERGEVEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VERTROUWEN 

 
 
 
 
 

VRIENDELIJKHEID 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

VRIJGEVIGHEID 



 
 

 

 
 
 
 
 

ZELFBEHEERSING 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZELFREDZAAMHEID 

 
 
 
 
 

ZELFRESPECT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

B i j l a g e  3 :  r e s p e c t m e t e r   



 
 

Voor wie? 
Dit is een methodiek die de opvoeders samen met alle jongeren uitvoeren. Deze 
methodiek is voor jongeren die streven naar een groepsbeloning. 
 
Tijdsduur 
Deze methodiek kan heel het jaar gebruikt worden in de leefgroep. 
 
Doel 
Preventief: 

- De jongeren streven naar een gemeenschappelijk doel. 
- De jongeren moedigen elkaar aan, werken samen, moeten volhouden en respect 

hebben voor elkaar.  
 
Uitleg 
De respectmeter wordt visueel  gemaakt door een  buisje op een centrale plaats aan de 
muur te hangen. In deze respectmeter kunnen de jongeren muntjes steken wanneer ze 
zich aan een bepaalde afspraak houden. Deze afspraken worden gelinkt met het thema 
pesten. De respectmeter wordt opgehangen op een centrale plaats zodat iedereen kan 
zien hoeveel muntjes er in de respectmeter zitten. Wanneer de groep een bepaalde 
hoogte heeft bereikt, krijgen ze een leuke groepsactiviteit als beloning. Deze beloningen 
kunnen variëren. De jongeren hebben zelf inspraak over de groepsactiviteit, zodat 
iedereen een positieve motivatie heeft om de respectmeter te doen stijgen. Als de 
jongeren drie maal de afspraak heeft overschreden mag hij die dag geen muntje meer in 
de respectmeter steken. Onderaan de respectmeter hangt een beoordelingspapier met 
daarop de namen van de jongeren. Hierop kan de opvoeder zien wie zich aan de afspraak 
houdt.  
 
Benodigdheden 
- Respectmeter; 
- muntjes; 
- beoordelingspapier; 
- een pen; 
- de fiche. 



 
 

B i j l a g e  4 :  g a n z e n b o r d / t e r r e i n s p e l  



 
 

G a n z e n b o r d  

Voor wie? 
Dit is een methodiek die 2 opvoeders samen met 4 tot 6 jongeren uitvoeren. Het is een 
methodiek voor alle leefgroepen en kan gebruikt worden in subgroepen. 
 
Tijdsduur 
Min: 25 min 
Max: de opvoeder kan dit zelf bepalen 
 
Doel 
Probleemoplossend: 

- De jongeren benoemen het begrip „pesten‟. 
- De jongeren benoemen het begrip „plagen‟. 

- De jongeren kennen het verschil tussen „pesten‟ en „plagen‟. 
- De jongeren kennen de verschillende vormen van pesten. 

- De jongeren benoemen verschillende gevoelens. 
- De jongeren wachten hun beurt af. 

- De jongeren spelen samen met anderen. 
- De jongeren gaan op een correcte manier om met winnen en verliezen. 

- De jongeren geven hun grenzen aan. 
- De jongeren nemen een sterke houding aan. 

 
Uitleg 
Het ganzenbord bestaat uit verschillende kleuren nl. rood, geel en groen. Elke kleur staat 
voor een bepaald thema en telt 20 kaarten. Rood staat voor gevoelens, groen voor doe - 
opdrachten en geel voor gedachten. Deze uitleg is terug te vinden in de handleiding. De 
bedoeling is dat de jongere per twee een team vormen. Afhankelijk van de grote van de 
leefgroep zijn er 4 à 5 teams.  
 
Benodigdheden 

- Het ganzenbord; 

- 6 pionnen (1pion/groepje); 
- dobbelsteen; 

- rode, gele en groene kaartjes; 
- de fiche; 

- de maskers 
- de handleiding. 



 
 

T e r r e i n s p e l  

Voor wie 
Dit is een methodiek die 2 opvoeders samen met 4 tot 12 jongeren uitvoeren.  
 
Tijdsduur 
Min: 15 min 
Max: de opvoeder kan dit zelf bepalen 
 
Doel 
Probleemoplossend: 

- De jongeren benoemen het begrip „pesten‟. 
- De jongeren benoemen het begrip „plagen‟. 

- De jongeren kennen het verschil tussen „pesten‟ en „plagen‟. 

- De jongeren kennen de verschillende vormen van pesten. 

- De jongeren benoemen verschillende gevoelens. 
- De jongeren spelen samen met anderen. 

- De jongeren gaan op een correcte manier om met winnen en verliezen. 
- De jongeren geven hun grenzen aan. 

- De jongeren nemen een sterke houding aan. 
 
Uitleg 
Dit bosspel is een variant van het ganzenbord. Dit spel wordt in een bos gespeeld. 
De jongeren worden in 2 groepen verdeeld. Bij dit spel horen verschillende kaartjes. Zoals 
bij het ganzenbord zijn er drie verschillende kleuren, nl rood, geel en groen. Op deze 
kaartjes staan verschillende nummers en op de achterkant staan opdrachten. Deze 
opdrachten zijn terug te vinden in de handleiding. Het is de bedoeling dat de opvoeders 
elk kaartje hangt aan een voorwerp dat zich op het terrein bevindt. De 2 groepen moeten 
de kaartjes zoeken. Bij elke groep gaat er een opvoeder mee. Wanneer een groep een 
kaartje heeft gevonden, moeten de jongeren de opdracht van op het kaartje uitvoeren. De 
opvoeder observeert of de jongeren de opdrachten juist uitvoeren.  
 
Benodigdheden 

- Rode, gele en groene kaartjes; 
- de fiche; 

- de handleiding; 
- plakband. 



 
 

Rood = gevoelens 
 
De gevoelens worden bespreekbaar gemaakt aan de hand van prenten. Bij elke prent 
hoort een verhaaltje, dit wordt weergegeven op de achterkant van de prent. De opvoeder 
leest het verhaaltje voor en naargelang de leefgroep kan hij al dan niet met 
gevoelsmaskers werken. De bedoeling van deze maskers is dat de jongeren deze 
opzetten en zo visueel aan de opvoeder kunnen meedelen hoe de persoon in het verhaal 
zich voelt.  
Specifiek gaat het om de volgende gevoelens: 

– Boos  
– Bang 

– Blij 
– Verdrietig 

 
Daarnaast willen we de jongeren kennis laten maken met het eigen lichaam door middel 
van tekeningen. Op deze tekening moeten de jongeren aanduiden waar dat zij deze 
gevoelens waarnemen.  
 
De prenten met het daarbij horende verhaal zijn de volgende:  
 
Geel = gedachten 
 
Bij deze kleur horen vragen, deze vragen gaan over „pesten‟,‟plagen‟ en het verschil 
hiertussen.  
 
Groen = doe – opdrachten 
 
Bij deze kleur horen opdrachten. Bij elke opdracht is een doel beschreven. Specifiek gaat 
het om volgende doelen: 

– De jongeren geven complimenten. 
– De jongeren leggen sociale contacten. 
– De jongeren leggen oogcontact. 

– De jongeren geven hun grenzen aan.  
– De jongeren kennen het verschil tussen „pesten‟ en „plagen‟.  

– De jongeren komen op voor zichzelf, staan sterk. 
– De jongeren kunnen iets positief zeggen over zichzelf. Anderen vertrouwen  

– De jongeren vertrouwen anderen.  
– De jongeren benoemen pestsituaties 

– De jongeren geven aan wie hen kan helpen om het pesten aan te pakken.  
– De jongeren geven aan wat er kan gedaan worden om het pesten te verminderen. 

– De jongeren kennen de verschillende rollen van pesten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rood = gevoelens 
 
De prenten met de daarbij horende verhalen 
 
Nummer 3 

 

Kapitein, Jack Sparrow, is net ontsnapt 
uit de handen van een van een wilde, 
bloeddorstige stam en wordt achtervolgt 
door hen. Hoe zou Kapitein Jack 
Sparrow zich op dit moment voelen? 

 
Nummer 6 

 

Edward klimt met Bella zeer hoog in de 
boom. Edward doet dit altijd, maar voor 
Bella is het de eerste keer dat ze zo 
hoog staat. Ze sluit haar ogen en ze  
neemt Edward stevig vast. Hoe zou Bella 
zich voelen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nummer 9 

 

Freddie gaat samen met een paar 
vrienden naar de kermis. Eerst gaan ze 
naar de botsauto‟s en daarna besluiten 
ze om naar het spookhuis te gaan. 
Wanneer Freddie in het spookhuis is, 
ziet hij een spook. Hoe denk je dat hij 
zich voelt? 
 

 
Nummer 12 

 

Carmen en zijn vrienden zijn naar de film 
geweest. Tijdens de film hebben ze naar 
de jongens die voor hen zitten popcorn 
gegooid. Na de film staan dat groepje 
jongeren hen op te wachten.  

Nummer 15 

 

Het is vakantie in Springfield. De familie 
Simpson maakt hier gebruik van en gaan 
op een daguitstap. Ze komen bij een 
vijver aan en bedenken zich niet. Het is 
tijd voor een zwempartijtje. Hoe voelen 
deze 5 personen zich? 

 
 
 



 
 

 
Nummer 18 

 

Timmy wordt altijd gepest door zijn 
babysitter. Nu heeft Timmy een plan 
bedacht om zijn babysitter zelf eens te 
pesten. Hij heeft een draak uit het toilet 
getoverd. Hoe voelt zijn babysitter zich 
nu? 

 
Nummer 21 

 

Vanavond is het feest, want ik ben jarig. 
Op deze dag krijg ik vele pakjes van mijn 
familie. Dit is een foto van mijn 
verjaardagsfeest. Kun jij raden hoe wij 
ons voelden op dat moment? 

Nummer 24 

 

Boris en Benno hadden deze week 
goede punten op school. Als beloning 
mochten ze van hun ouders naar het 
circus gaan. Hoe zouden zij zich voelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nummer 27 

 

Miley komt na een dag spelen met haar 
vrienden op het strand terug thuis. Ze 
verteld aan haar vader wat ze die dag 
heeft gedaan. 

 
Nummer 30 

 

Jack en Tom zijn op tv aan het kijken 
naar verborgen camera. Er is net iemand 
helemaal nat geworden door een emmer 
die bovenaan op de deur stond. Hoe 
voelen Jack en Tom zich nu? 

 
Nummer 33 

 

De Hulk wordt achterna gezeten door het 
leger en  de politie. Er wordt op hem 
geschoten en men probeert hem te 
vangen. Hierdoor wordt hij nog meer … 

 
 



 
 

Nummer 36 

 

Leonidas is de koning van Sparta. Op 
een dag, wordt heel zijn stad verpletterd 
door vreemden, de Perzen. Er vallen veel 
doden. Leonidas spreekt af om samen 
met zijn vrienden wraak te nemen. Hij 
verklaart de oorlog aan de Perzen. 
Hoe zou Leonidas zich hierbij voelen? 
 
 
 

 
Nummer 39 

 

Gisteren was het de verjaardag van 
Nicholson. Hij heeft van zijn broer een 
nieuwe broek gekregen als 
verjaardagscadeau. De volgende dag 
heeft hij zijn nieuwe broek aan. Hij 
vertrekt naar de winkel en het is hard 
aan het regenen. Op straat hoort 
Nicholson Sandler lopen en hij draait 
zich om. Sandler loopt express in de plas 
waar Nicholson langs staat. Nicholson 
zijn nieuwe broek is helemaal vuil en nat 
door de plas. Hoe zou Nicholas 
reageren? 
 

 
Nummer 42 

 

Otto heeft voor de zoveelste keer met 
opzet sponsebob zijn krabburger 
weggegooid. In het begin voelde 
sponsebob zich daar verdrietig van. Hij 
zegt tegen Otto, hoe hij zich voelt.  

 



 
 

Nummer 45 

 

Roel zit op msn te chatten. Zijn vrienden 
zijn lelijke woorden aan het zeggen. Het 
is niet de eerste keer dat ze zeggen dat 
Roel een lelijke man is met een lelijke bril 
en een vieze grijze baard. Hoe voelt Roel 
zich? 

 
Nummer 48 

 

Marieke en Sien zijn fijn aan het spelen 
in de woonkamer. Marieke neemt een 
pop van Sien zonder het te vragen. Sien 
wordt boos en gooit een pop recht tegen 
haar hoofd.  
Hoe voelt Marieke zich? 

 
 
Nummer 51 

 

Paris is gaan winkelen met haar 
vriendinnen in de stad. Ze ziet een mooie 
diamanten ring liggen, maar heeft niet 
genoeg geld bij om hem te kopen. Paris 
neemt de ring en loopt ermee de winkel 
uit. De winkellier had het gezien en heeft 
de politie gebeld. Deze komen, en Paris 
moet mee naar het bureau. Al haar 
vriendinnen beginnen te roddelen over 
haar, en alle mensen gapen haar na. 
Hoe zou Paris zich voelen? 

 



 
 

Nummer 54 

 

Britney had juist een optreden. Wanneer 
ze naar de kleedkamers gaat, komt er 
een meisje naar haar toe. Dit meisje zegt 
tegen Britney dat ze niet kan zingen en 
dat ze lelijke kleren aan heeft. Hoe voelt 
Britney zich als zij zo‟n opmerking krijgt? 

 
Nummer 57 

 

Tijdens een concert van clouseau wordt 
er een liedje gezongen over pesten. 
Kirsten,15jaar, wordt al één jaar gepest 
door haar klasgenoten.  

 
 
Nummer 60 

 

Els zit in een overvolle bus. Doordat er 
zoveel volk in de bus zit staan de 
mensen heel dicht bij elkaar. Naast haar 
zijn enkele mensen beginnen duwen en 
is er een gevecht ontstaan in de bus. 
Iemand is op Els haar voet gaan staan 
en deze is gebroken. Hoe voelt Els zich? 



 
 

Het lichaam 
 

 



 
 

Het lichaam 
 



 
 

het gevoelsmasker : blij 
 



 
 

het gevoelsmasker : bang 



 
 

gevoelsmasker verdrietig 
 



 
 

gevoelsmasker boos 



 
 

Geel = gedachten 
 
De vragen 
 
Nummer 1 
Vraag: Wat is pesten?  
Uileg: het is de bedoeling dat de jongeren op deze prent aanduiden of het om pesten gaat 
of niet.  
Benodigdheden: grote prent 
 

 



 
 

Nummer 4 
Vraag: Welke vormen van pesten bestaan er?  
Uitleg: De opvoeder laat bij deze vraag enkele prenten en zinnen zien. De jongeren 
moeten deze zinnen en prenten bij elkaar zetten.  
Benodigdheden: prenten en zinnen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UITSLUITEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLAAN 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

DUWEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOPPEN 

 
 
 
 
 
 
 

BESCHADIGEN VAN 
SPULLEN 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

IEMAND OMVER LOPEN 

 

 
 
 
 
 
 
 

KNIJPEN 

 

 
 
 
 
 
 
 

UITLACHEN 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHELDEN 

 
 
Nummer 7 
Vraag: Waarom zou je iemand helpen die gepest wordt? Waarom niet?  
 
Nummer 10 
Vraag: Waarom denk je dat iemand gepest wordt? 
 
Nummer 13 
Vraag: Heb je al eens iemand geholpen die gepest werd? Wat deed je toen? 
 
Nummer 15 
Vraag: Ben je al een goed bevriend geweest met een pestkop? 
 
Nummer 19 
Aanvulzin:  
Pesten is … 
Als ik pest doe ik … 
 
Nummer 22 
Aanvulzin:  
Pesten is niet leuk omdat … 
Pesten is leuk omdat … 
 
Nummer 25 
Aanvulzin: 
Als ik iemand zie pesten doe ik … 
Ik heb zelf al eens iemand gepest omdat … 
 
Nummer 28 
Vraag: Wat is plagen? 
 
Nummer 31 
Vraag: Wat doe jezelf als je iemand plaagt? 



 
 

Nummer 34 
Vraag: Waarom denk je dat iemand geplaagd wordt? 
 
Nummer 37 
Vraag: Vindt de ander het leuk als je hem plaagt? 
 
Nummer 40 
Aanvulzin: 
Plagen is… 
 
Nummer 43 
Aanvulzin: 
Plagen is leuk omdat 
 
Nummer 46 
Aanvulzin: 
Plagen is niet leuk omdat … 
 
Nummer 49 
Aanvulzin:  
Als ik iemand zie plagen doe ik … 
 
Nummer 52 
Aanvulzin: 
Ik heb zelf al eens iemand geplaagd omdat … 
 
Nummer 55 
Vraag: Is plagen leuker dan pesten? 
 
Nummer 58 
Vraag: Wat doe je als iemand je plaagt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Groen = doe – opdrachten 
 
Nummer 2 
Zeg eens iets lief over te linkerbuur. 
Doel: de jongeren geeft complimenten aan anderen. 
 
Nummer 5 
Geef je rechterbuur een linkerhand. 
Doel: de jongeren leggen sociale contacten. 
 
Nummer 8 
Kijk degene die voor je zit zo lang mogelijk in de ogen 
Doel: de jongeren maken oogcontact. 
 
Nummer 11 
Al de jongeren zitten in een kring met hun ogen toe. Als de opvoeder „ja‟ zegt mogen zij 
hun ogen openen en naar iemand kijken. Als twee personen naar elkaar kijken krijgen ze 
een punt. De bedoeling is om zoveel mogelijk punten te hebben. 
Doel: de jongeren maken oogcontact. 
 
Nummer 14 
Twee jongeren komen naar voren. De ene zet zich aan de ene kant van het lokaal, de 
andere aan de andere kant. Het is de bedoeling dat een van de jongeren naar de andere 
toeloopt en dat de ene aangeeft tot waar zijn grens ligt door stop te zeggen. 
Doel: de jongeren geven hun grenzen aan. 
 
Nummer 17 
De jongeren krijgt een aantal zinnen, de jongeren moeten deze zinnen plaatsen onder de 
thema‟s pesten en plagen. 
Doel: de jongeren kennen het verschil tussen „plagen‟ en „pesten‟. 
Benodigdheden: zinnen pesten en plagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IEMAND KIETELEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAGEN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

IEMAND LATEN VERSCHIETEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAGEN 

 
 
 
 
 
 

IEMAND OP DE SCHOUDER TIKKEN 
EN DAARNA WEGLOPEN 

 
 
 
 
 
 

PLAGEN 

 
 
 
 
 
 

ZACHTJES AAN IEMAND ZIJN 
OREN TREKKEN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLAGEN 



 
 

 
 
 
 
 
 

IEMAND LATEN VERLIEZEN 
TIJDENS HET SPELEN VAN EEN 

SPEL 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAGEN 

 
 
 
 
 
 

OP IEMAND ZIJN KAMERDEUR 
KLOPPEN EN DAARNA 

WEGLOPEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAGEN 

 
 
 
 
 
 

IEMAND NAT MAKEN MET EEN 
WATERPISTOOL WANNEER HET 

WARM WEER IS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAGEN 



 
 

 
 
 
 
 
 

IEMAND ZIJN HANDDOEK ELKE WEEK 
NA HET ZWEMMEN VERSTOPPEN 

 
 
 
 
 
 
 

PESTEN 

 
 
 
 
 
 
 

IEMAND UITLACHEN 

 
 
 
 
 
 
 

PESTEN 

 
 
 
 
 
 

IEMAND NEGEREN, NIET MET EEN 
PERSOON PRATEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PESTEN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

IEMAND UITLACHTEN OMDAT HIJ 
ANDERE KLEREN DRAAGT 

 
 
 
 
 
 
 

PESTEN 

 
 
 
 
 
 

IEMAND ELKE DAG NA SCHOOL 
ACHTERVOLGEN 

 

 
 
 
 
 
 
 

PESTEN 

 
 
 
 
 
 

ZEGGEN TEGEN IEMAND DAT HIJ 
EEN DEEL VAN ZIJN ZAKGELD MOET 

AFGEVEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

PESTEN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

IEMAND SLAAN, PIJN DOEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

PESTEN 

 
Nummer 20 
Twee jongeren gaan ten op zichten van elkaar staan. De ene leidt de andere door allerlei 
bewegingen te maken. Ze gaan elkaar spiegelen. 
Doel: de jongeren spiegelen elkaar. 
 
Nummer 23 
Speel het spelletje „uitbrekertje‟. Bij dit spel is het de bedoeling dat er een kring gemaakt 
wordt rond een persoon. Deze persoon moet proberen uit de kring te geraken. 
Doel: de jongeren komen op voor zichzelf. 
 
Nummer 26  
Zeg eens iets goed over jezelf. 
Doel: de jongeren zeggen iets positief over zichzelf.  
 
Nummer 29 
De groep vormt een kring rond één persoon. Deze moet zich stijf houden en laten vallen. 
De rest duwt voorzichtig tegen hem zodat dit lijkt dat ze hem opvangen 
Doel: de jongeren vertrouwen anderen. 
 
Nummer 32 
Twee personen gaan tegenover elkaar staan. De opvoeder zegt wat de jongeren moeten 
doen. Bijvoorbeeld neem elkaars oor vast 
Doel:  

– De jongeren raken elkaar aan. 
– De jongeren geven hun grenzen aan.  

      
Nummer 35 
Teken een zo groot mogelijke cirkel op het rode papier. Knip deze cirkel uit. Teken een 
iets kleinere cirkel op het oranje papier. Plak die in het midden van de rode cirkel. Teken 
een nog kleinere cirkel op het gele vel papier. Plak deze in het midden van de oranje 
cirkel. Teken de kleinste cirkel op het groenen papier? Plak deze in het midden van de 
gele cirkel. Teken jezelf in de groene cirkel. Teken in de gele cirkel eromheen de mensen 
die je liefste hebt van je leefgroep. Teken in de oranje cirkel de personen die wat verder 



 
 

weg staan, maar waar je toch wel een goede band mee hebt. Teken in de rode cirkel die 
personen die je niet graag hebt. 
Doel: De jongeren benoemen wie hun vrienden zijn en wie niet. 
Benodigdheden:  

– rode, groene, gele en oranje papier 
– schaar 

– lijm 
– pennen 

 
Nummer 38 
Vertel een verhaaltje waar jij in gepest werd 
Doel: de jongeren benoemen pestsituaties.  
 
Nummer 41 
Benoem een plaats waar jij je veilig noemt? 
Benoem een plaats waar jij je niet veilig voelt? 
Doel :  

– De jongeren geven aan waar ze zich veilig voelen 
– De jongeren geven aan waar ze zich niet veilig voelen 

 
Nummer 44 
Schrijf de dingen op die al hebt geprobeerd om het pesten te veranderen, in de kolom 
waar jij denkt dat ze horen. 
 

Het werd alleen 
maar erger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het heeft niet 
geholpen 

Het hielp een 
beetje 

Het heeft geholpen 



 
 

Doel: de jongeren benoemen aanpakvormen rond pesten.  
Benodigdheden: sjabloon van dit schema 
 
Nummer 47 
Maak een lijstje van opvoeders met wie je goed zou kunnen praten over het pesten. Wie 
staat er op 1, 2 en 3. 
Doel : de jongeren vertellen wie hen kan helpen in pestsituaties.  
 
Nummer 50 
Hoe zijn de vriendschappen en groepjes verdeeld in jouw leefgroep. Teken een aantal 
cirkels. Elke cirkel is een vriendengroep. In elke cirkel kun je namen zetten van de 
jongeren uit jouw leefgroep. 
Vragen:  

- Zijn er pestkoppen bij jouw in de leefgroep? Kleur deze naam rood.  

- Zijn er jongeren die niet horen bij deze vriendengroepen? Zet die buiten de cirkel. 

- Zijn er jongeren die gepest worden? kleur deze naam groen. 
- Zijn er jongeren die de pestkop helpen? Kleur deze namen blauw. 

- Zijn er jongeren die de gepeste helpen? Kleur deze namen paars. 
Doel: de jongeren benoemen de rollen van pesten.  
Benodigdheden: 

- Pennen; 

- papieren. 
 
Nummer 53 
Zet u benen uit elkaar, op gelijke hoogte met u heupen. Ga op de bal van u voet leunen en 
u heupen naar achter kantelen. Houd je rug recht en je hals in een hoek van 90 graden. 
Laat de andere persoon jouw voorzichtig duwen. Je zult merken dat hij jouw niet om ver 
kan duwen.  
Doel: sterk staan, zelfzekerder staan. 
Benodigdheden: sjabloon „Sta sterk‟. 
 

Rechte rug 
 
 

 
 
 
 

Zet je benen gespreid, ter hoogte van je 
heupen.  
 

 



 
 

Kijk de ander in de ogen 
 

 

Spreek met een luide stem, wel niet 
roepen.  

 

Zeg de ander zijn naam.  
 

 
 
Zeg dat de andere moet ophouden. 

 
 

Benoem het gedrag van de andere. 

  



 
 

Nummer 56 
Schrijf in tekstwolkjes wat de pestkoppen allemaal tegen jou zeggen. Schrijf in de grote 
tekstwolk in het midden een leuke gedachte, zoals een leuke gebeurtenis. 
Doel: De gepeste sterker maken vanbinnen, door aan iets leuks te denken. „het is de 
pestkoppen maar die dit tegen mij zegt, die doet toch altijd stom, laat hem of haar maar!‟ 
 
Nummer 59 
Je hebt twee kolommen met aan de ene kant „oké‟ en aan de andere kant „niet oké‟. De 
middenlijn is de grens. De opvoeder geeft enkele voorbeelden en de jongeren moeten 
deze dan in de kolommen plaatsten. Bijvoorbeeld hard praten, schreeuwen. 
Nadat de jongeren dat hierin heeft geplaatst mag hij zelf aan de hand van de woorden „ja‟ 
of „nee‟ verduidelijken hoe hard. Hij begint eerst stil en daarna harder en harder. Hij geeft 
dan waar zijn grens ligt.  
Doel: grens aangeven. 
Benodigdheden: sjabloon van het schema „oké‟ en „niet oké‟. 
 

Oké Niet oké 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

B i j l a g e  5 :  „ Z o e k  w a t  p e s t e n  i s ‟  

 



 
 

Voor wie? 
Dit is een methodiek die de opvoeder samen met 1 (of 2) jongere(n) uitvoert. Deze 
methodiek is voor jongeren die niet mee kunnen doen aan het ganzenbord. Daarnaast kan 
dit ook gebruikt worden als groepsmethodiek waaraan een 4-tal jongeren en een opvoeder 
deelnemen.  
 
Tijdsduur 
Min: 15 min 
Max: 30 min 
 
Doel  
Probleemoplossend: 

- De jongeren geven aan wat „pesten‟ voor hen betekent. 
- De jongeren duid de prenten met betrekking tot „pesten‟ aan.  

- De jongeren vult zinnen aan met betrekking tot „pesten‟ en „plagen‟.  
- De jongeren kennen het verschil tussen „plagen‟ en „pesten‟. 

- De jongeren kennen de verschillende vormen van „pesten‟. 
 
Uitleg 
Op een groot blad worden verschillende prenten rond pesten weergegeven. Buiten deze 
prenten staan er ook prenten op waar positief gedrag wordt vertoond, bijvoorbeeld iemand 
die een persoon een knuffel geeft. Het is de bedoeling dat de jongere opzoek gaat naar de 
prenten die gaan over pesten en deze prent aanduidt. De opvoeder mag niet direct 
overgaan naar de volgende prent zonder deze te bespreken. 
De opvoeder stelt vragen bij de prent. Na de bespreking kijkt de opvoeder welke opdracht 
bij de prent hoort. Deze vragen en opdrachten zijn terug te vinden in de handleiding. 

 
Benodigdheden 

- Groot papier met afbeeldingen; 
- een pen; 

- de handleiding; 
- de fiche; 

- opdrachtkaartjes. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

De grote prent 
 

 



 
 

De vragen  

- Wat zie je op deze afbeelding? 
- Welke vorm van pesten is dit? Uitleg van de vormen. 

- Waarom sprak deze afbeelding jou aan? 
- Is deze situatie herkenbaar voor jou? 

- Wat is pesten? 
- Waarom zou je iemand helpen die gepest wordt? 

- Waarom zou je iemand niet helpen die gepest wordt? 
- Waarom denk je dat iemand gepest wordt? 

- Heb je al eens iemand geholpen die gepest werd? Wat deed je toen? 
- Ben je al eens goed bevriend geweest met een pestkop? 

- Wat is plagen? 
- Wat doe je als iemand geplaagd wordt? 

- Waarom denk je dat iemand geplaagd wordt? 

- Is plagen leuker dan pesten? 

- Vindt de ander het leuk als je hem plaagt? 
 
Prenten met daarbij horende opdrachten 
 

 

 

D E  J O N G E R E  M O E T  
V O L G E N D E  Z I N N E N  
A A N V U L L E N :  

-  P E S T E N  I S …  

-  P E S T E N  I S  N I E T  L E U K  
O M D A T …  

-  P E S T E N  I S  L E U K  
O M D A T …  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E  J O N G E R E  M O E T  D E  
V O L G E N D E  Z I N N E N  
A A N V U L L E N :  

-  A L S  I K  P L A A G  D O E  I K …  

-  A L S  I K  I E M A N D  Z I E  
P L A G E N  D O E  I K …  

-  I K  H E B  Z E L F  A L  E E N S  
I E M A N D  G E P L A A G D  
O M D A T …  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E  J O N G E R E  M O E T  D E  
V O L G E N D E  Z I N N E N  
A A N V U L L E N :  

-  A L S  I K  P E S T  D O E  I K …  
-  A L S  I K  I E M A N D  Z I E  

P E S T E N  D O E  I K …  

-  I K  H E B  Z E L F  A L  E E N S  
I E M A N D  G E P E S T  
O M D A T …  

 

 D E  J O N G E R E  M O E T  D E  
K A A R T J E S  M E T  D E  J U I S T E  
S T E L L I N G E N  

B I J  D E  J U I S T E  T E R M E N  
„ P L A G E N ‟  O F  „ P E S T E N ‟  
Z E T T E N .  

 

 D E  J O N G E R E  M O E T  D E  
V O L G E N D E  Z I N N E N  
A A N V U L L E N :  

-  P L A G E N  I S …  

-  P L A G E N  I S  L E U K  
O M D A T …  

P L A G E N  I S  N I E T  L E U K  
O M D A T …  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D E  J O N G E R E  M O E T  D E  
V O L G E N D E  Z I N N E N  
A A N V U L L E N :  

-  P L A G E N  I S …  
-  P L A G E N  I S  L E U K  

O M D A T …  
P L A G E N  I S  N I E T  L E U K  
O M D A T …  

 

 V R A A G  A A N  D E  J O N G E R E  O F  
H I J  Z I C H Z E L F  E E N  
C O M P L I M E N T  W I L T  G E V E N  



 
 

B i j l a g e  6 :  b o r d  



 
 

Voor wie? 
Voor alle leefgroepen die werken rond pesten.  
 
Tijdsduur 
/ 
 
Doel 
Preventief: 

- de jongeren herinneren aan een pestvrije leefgroep. 
 
Uitleg 
Dit bord wordt opgehangen in de leefgroep op een duidelijke, zichtbare plaats. Het bord 
wordt pas opgehangen wanneer er in de leefgroep gewerkt werd rond pesten.  
 
Benodigdheden 

- Het bord; 

- nagel; 
- hamer. 

 

 

 

 

 



 
 

 

LEEFGROEP 

ZONDER     
PESTEN 
 

 

 

 



 
 

B i j l a g e  7 :  v e s t j e s m e t h o d i e k  



 
 

Voor wie? 
Dit is een methodiek die de opvoeder samen met 2 tot 3 jongeren uitvoert. Deze 
methodiek is ideaal voor jongeren die in staat zijn om hun in te leven in de anderen. 
De jongere die gepest wordt, heeft baat bij deze methodiek. 
 
Tijdsduur 
Min: 15 min 
Max: 30 min 
 
Doel 
Probleemoplossend 

- De gepeste krijgt meer zelfvertrouwen. 
- De jongeren reageren op een assertieve manier. 

- De jongeren gaan reageren op een gewenste manier.  

- De jongeren nemen een sterke houding aan.  
 
Uitleg 
Tijdens de rollenspelen wordt er gebruik gemaakt van 3 vestjes, nl. een groen, een 
rood en een oranje. Het zijn dezelfde kleuren als de verkeerslichten om aan te geven 
wat kan en wat niet. De opvoeder draagt het vestje en de jongere speelt diegene die 
pest. Elk vestje heeft zijn betekenis, deze is terug te vinden in de handleiding. De 
jongere die gepest wordt leert hoe hij zich moet gedragen om het pesten te 
voorkomen. Hij leert dat hij stevig moet staan en oogcontact moet maken. Dit leert hij 
aan de hand van een prent, op deze prent staan belangrijke houdingen waar je 
rekening mee moet houden, deze zijn terug te vinden in de handleiding. 
 
Benodigdheden 

- Een rood, oranje en groene vestje; 
- de fiche; 
- de handleiding 

- sjabloon „Sta sterk‟ 



 
 

Betekenis van de vestjes 
 
Het groene vestje: Wanneer de opvoeder het groene vestje aan heeft, wordt de 
situatie met het gewenste gedrag gespeeld. Het gepeste kind gaat assertief reageren 
op de situatie, geeft aan dat hij het niet leuk vindt. Hij moet de naam en het gedrag 
van de pestkop benoemen. De jongeren leert deze vaardigen aan de hand van de 
pictogrammen. 
 
Het rode vestje: Wanneer de opvoeder het rode vestje aan heeft, laat hij het gedrag 
zien wat helemaal niet goed is. De reactie van het gepeste is zich terug trekken, klein 
maken, niet duidelijk praten uit schrik voor de pestkop. Een voorbeeld van zo‟n 
situatie: „Een pestkop komt naar de opvoeder met het groene vestje (de gepeste) en 
begint hem uit te schelden. De gepeste loopt weg en keert zich tot zichzelf. De 
pestkop gaat door. Als de jongere deze situatie evalueert kan hij besluiten dat de 
pestkop niet snel zal stoppen omdat de gepeste niet durft te reageren en daar 
profiteert hij van. 
 
Het oranje vestje: Wanneer de opvoeder het oranje vestje aan heeft, ga je te veel 
reactie opwekken. Je gaat agressief reageren bv slaan, schoppen, enz.  Als je dit 
uitbeeldt, merk je dat de pestkop schrikt van de agressieve reactie van het gepeste 
kind. Het gepeste kind geeft zijn grenzen aan, maar er wordt zonder respect 
gereageerd. Een veel voorkomende reactie die hieruit voortvloeit, is agressief gedrag 
op agressief gedrag. Een voorbeeldsituatie: De pestkop zegt: “Wat heb jij een lelijke 
broek aan, bah man.” Het gepeste kind reageert opstandig en zegt: “Hou je mond, jij 
hebt ook een lelijke broek aan”, waardoor de pestkop nog bozer wordt. 

 



 
 

sjabloon „Sta sterk‟ 
 
 

Rechte rug 
 
 

 
 
 
 

Zet je benen gespreid, ter hoogte van je 
heupen.  
 

 

Kijk de ander in de ogen 
 

 

Spreek met een luide stem, wel niet 
roepen.  

 



 
 

 

Zeg de ander zijn naam.  
 

 
 
Zeg dat de andere moet ophouden. 

 
 

Benoem het gedrag van de andere. 

  



 
 



 
 

B i j l a g e  8 :  d u p l o  



 
 

Voor wie? 
Deze methodiek is een individuele methodiek. Dit betekent dat de opvoedster 1 op 1 
werkt met de jongere. Deze methodiek is zowel voor de gepeste, de pestkop als de 
meeloper. 
 
Tijdsduur 
Min: 25 min 
Max: 30 min  
 
Doel 
Preventief handelen: 

- De jongeren geven de relaties binnen de leefgroep weer. 
- De jongeren reflecteren over hun gevoelens. 

 
Uitleg  
Via de duplo- poppen gaat de opvoeder proberen om de relaties en de posities van 
de jongere neer te zetten. Dit doet zij samen met de jongere door de duplo- poppen 
stap voor stap neer te zetten. De duplo- poppen zijn de jongeren van de leefgroep.  
Er zijn verschillende soorten figuurtjes in de duplo-methodiek. Zo zijn er grote 
poppen en kleine poppen. Deze hebben beide een andere betekenis.  
Wanneer de poppen op de tafel staan heb je een verhaal. Als het verhaal 
uiteengezet is, kan je hier nadien een foto van maken. Als opvoeder kun je bij deze 
methodiek enkele notities maken om naderhand de foto beter te begrijpen. Het kan 
zijn dat de jongere net ruzie had met Jan waardoor Jan ver van hem afstaat, vandaar 
dat je moet doorvragen naar de diepgang van de positie of relatie die hij neerzet. 
 
Benodigdheden 

- Duplopoppen 
- De handleiding  



 
 

Handleiding van de duplo 
 
Als eerste ga je de centrale pop plaatsten. Dit is de jongere zelf. De rest van de 
poppen worden rond deze jongere geplaatst om de relaties en posities ten opzichte 
van hem weer te geven.  
 
De kleine pop staat voor een rugzak. Deze rugzak zit vol met elementen die de 
jongeren meedraagt in zijn leven.  
 
De grote poppen zijn de jongeren van de leefgroep 
 
De jongeren begint zijn poppen uit te kiezen en aan de hand van vragen komen 
steeds meer poppetjes tevoorschijn.  
 
De vragen die je als opvoeder eventueel kan stellen zijn de volgende:  

- Met wie kan je goed praten in de groep? 
- Bij wie kan je terecht als je kwaad bent? 

- Wie vind je niet zo leuk? Waarom?  
- Waar ben jij goed in? 

- Zijn er nog jongeren in je leefgroep die daar goed in zijn? 
- Waar voel je je veilig? 

- Wanneer ben je bang? 
- Wie van de leefgroep mag dicht bij jou staan? Welke jongere heb je graag?   

- Met welke jongere uit de groep kan je heel goed samenwerken?  
- Met wie kun je helemaal niet samenwerken?  
- Welk kind in deze groep vind jij het aardigst?  

- Welk kind in deze groep vind jij het minst aardig?  
- Hoeveel kinderen in deze groep vind jij aardig: meer dan de helft / evenveel 

wel dan niet / minder dan de helft?  

- Van wie krijg je gemakkelijk iets gedaan?  



 
 

B i j l a g e  9 :  d e u r h a n g e r  

 
 



 
 

Voor wie? 
Dit is een methodiek die de opvoeder samen met 1 tot 5 jongeren kan uitvoeren. 
Deze methodiek is ideaal voor de jongeren die nood hebben aan rust. 
 
Tijdsduur 
Min: 10 min 
Max: 30 min 
 
Doel  
Preventief: 

- De jongeren herkent zijn eigen emoties. 
- De jongere geeft zichzelf een time-out in situaties waarin het hem te veel 

wordt. 
 
Uitleg 
Er wordt een deurhanger gemaakt met de jongere. Deze wordt ingekleurd, uitgeknipt 
en geplastificeerd zodat het steviger is. Deze deurhanger kan gebruikt worden in 
situaties wanneer het even teveel wordt voor de jongere. Als de jongere dit in het 
begin zelf niet aangeeft, kan de opvoeder hem hierin begeleiden. Men kan dit 
stapsgewijs doen. Het is logisch dat de jongere niet direct zijn gevoel zal herkennen. 
Het is dan de taak van de opvoeder om tijdig in te grijpen. Na een tijd kan men dit 
ingrijpen zien als een hint waarbij de opvoeder de jongere helpt herinneren aan zijn 
gevoel en wat hij zou kunnen doen. In de laatste stap gaat de jongere zichzelf een 
time-out geven. Een belangrijke tip: geef de jongere een compliment wanneer hij 
zichzelf een time-out heeft gegeven. Waar de deurhanger ophangt, mag er niemand 
op de kamer komen. Bij het maken kan de jongere gebruik maken van de 
aangeboden pictogrammen, zoals een verbodteken, deze zijn terug te vinden in de 
handleiding. De jongeren kan de deurhanger persoonlijk maken.  
 
Benodigdheden 

- Kleurpotloden, stiften, stickers en pictogrammen;  
- het sjabloon van de deurhanger; 
- plastificeerfiches; 

- schaar; 
- de fiche. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Het sjabloon van de deurhanger 



 
 

B i j l a g e  1 0 :  t h e r m o m e t e r  



 
 

Voor wie? 
Dit is een methodiek die de opvoeder samen met 1 jongere uitvoert. Deze methodiek 
is ideaal voor jongeren die gepest worden of zelf pesten. 
 
Tijdsduur  
Min:15 min 
Max: 30 min 
 
Doel 
Preventief:  

- De jongeren krijgen een beter zicht op hun gevoelens. 
- De jongeren reflecteren over hun gevoelens 

- De jongeren geven aan hoe ze de thermometer naar beneden kunnen krijgen. 
- Probleemoplossend: 

- De jongeren geven aan hoe ze de thermometer naar beneden kunnen krijgen.  
 
Uitleg 
De opvoeder gaat samen met de jongere, aan de hand van situaties, de 
thermometers inkleuren. Op elk blad staan 3 thermometers. Er worden 3 
verschillende situaties besproken en de jongere kan zelf aangeven in welke situaties 
hij bijvoorbeeld het meest boos wordt. Hier zal de thermometer volledig gekleurd 
worden.  
Op de lijntjes, op het blad, worden de verschillende situaties ingevuld. Als er een 
thermometer volledig gekleurd wordt, kan de opvoeder hier rekening mee houden. 
De opvoeder kan, samen met de jongere, werken om het kwik in deze thermometer 
terug naar beneden te krijgen. Wanneer het kwik terug gedaald is, weet de opvoeder 
dat de jongere niet meer boos is in deze situatie. 
Door middel van deze thermometer kan de opvoeder aan de jongere het verschil 
tussen pesten en plagen duidelijk maken. Sommige jongeren vinden bijvoorbeeld 
kietelen een vorm van pesten, maar dit is een vorm van plagen. Dit kan de opvoeder 
afleiden aan de hand van een ingekleurde thermometer. Voorbeelden van situaties 
die je kunt raadplegen om de thermometer te gebruiken, zijn terug te vinden in de 
handleiding. 
 
Benodigdheden 

- Kleurpotloden en/of stiften; 
- het sjabloon van de thermometer: een bloem voor de meisjes en een gitaar 

voor de jongens; 

- een pen; 
- de fiche; 

- de handleiding. 

- Handleiding 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Situaties die je kunt raadplegen 
 
Emotie boos: 

– Wanneer iemand, iemand anders slaat. Hoe boos word ik dan? 
– Wanneer mijn vriend mij slaat, hoe boos word ik dan? 

– Wanneer ze mij uitlachen, hoe boos word ik dan? 
– Jij bent rustig op je kamer muziek aan het luisteren en je hoort iemand 

kloppen op je kamerdeur. Wanneer je de deur open doet, zie je dat er 
niemand voor je deur staat. Je hoort dat er iemand aan het giechelen is. Hoe 
boos word je in deze situatie? 

 
Plagen en pesten 

– Wanneer iemand mij kietelt en die persoon weet dat ik er niet tegen kan, hoe 
boos word ik dan? 

– Wanneer iemand mij uitlacht als ik per ongeluk iets laat vallen, hoe boos word 
ik dan? 

– Wanneer iemand mijn pet afneemt en niet terug geeft hoe boos word ik dan? 
 
Plagen en pesten 

– Wanneer iemand mij niet laat meespelen? 

– Wanneer iemand op mijn vaste plaats gaat zitten? 
– Wanneer iemand op mijn kamer komt terwijl ik alleen wil zijn? 

 
Emotie boos/verdrietig 

– Je bent op school en de bel gaat. Je wil geen straf krijgen van de leerkracht en 
daarom loop je vlug naar je klasgenoten om mooi in een rij te kunnen staan. 
Je loopt zo hard, dat je struikelt en op de grond valt. Je klasgenoten zien dit 
gebeuren en lachen je uit. Hoe boos of verdrietig word je in deze situatie? 

– Je komt in de leefgroep en je ziet dat de anderen een gezelschapsspel aan 
het spelen zijn. Jij zou graag dat spel willen spelen en je vraagt aan de 
anderen of je mee mag doen. De anderen zeggen dat ze niet willen dat je 
meespeelt. Hoe boos of verdrietig word je in deze situatie? 

 
 
 
 



 
 

Het sjabloon van de thermometer 

 



 
 

Het sjabloon van de thermometer 



 
 

B i j l a g e  1 1 :  G - s c h e m a  

 



 
 

Voor wie? 
Dit is een methodiek die de opvoeder samen met 1 jongere uitvoert.  
Deze methodiek is ideaal voor jongeren die gepest worden, anderen pesten of 
toekijken op pesterijen. 
 
Tijdsduur 
Min: 15 min 
Max: 30 min 
 
Doel 
Probleemoplossend:  

- De jongeren krijgen inzicht in verband met de pestsituatie. 
- De jongeren benoemen hun gevoelens, gedachten en de gevolgen hiervan. 

 
Uitleg 
Na een pestsituatie gaat de jongere, met behulp van een opvoeder, het schema 
invullen. Er wordt gekeken in welke situatie dit is gebeurd en wat hun gedachten en 
gevoelens hierbij waren. Daarna wordt hun gedrag besproken, er wordt gekeken wat 
het gevolg was van zijn gedrag en wat er veranderd kan worden om een dergelijke 
situatie te vermijden. Dit wordt gedaan aan de hand van vragen of, voor de jongeren 
die schoolse vaardigheden missen, aan de hand van pictogrammen.  
 
Benodigdheden 

- Het sjabloon van het G-schema; 
- een pen; 

- de fiche; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebeurtenis: 
o Wat is de situatie? 
o Waarover maak ik mij 

druk? 
 

 

Gedachten: 
o Wat gaat er in mijn hoofd 

om? Wat denk ik allemaal? 
o Wat moet er gebeuren? 
o Wat mag er absoluut niet 

gebeuren? 
 

 

Gevoelens: 
o Hoe voel ik mij? 
o Heb ik ergens pijn? 
 

 

Gedrag: 
o Hoe heb ik mij gedragen? 
o Was mijn gedrag goed? 
o Was mijn gedrag fout? 
 

 

Gevolg: 
o Wat gaat er nu gebeuren? 
o Wat zou er zijn als dit niet 

was gebeurd? 
 

 

Verandering: 
o Wat kan ik doen zodat dit 

niet meer gebeurd? 
o Wat is mijn huiswerk in 

verband wat er gebeurd is? 
 

 



 
 

B i j l a g e  1 2 :  d e  l a d d e r  

 



 
 

Voor wie? 
Dit is een methodiek die de opvoeder samen met 1 jongere uitvoert. Deze methodiek 
is ideaal voor de jongere die gepest wordt, zelf pest of toekijkt. 
 
Tijdsduur 
Min: 10 min 
Max: 30 min 
 
Doel 
Preventief: 

- De jongeren geeft een beeld/overzicht van de machtsverhoudingen binnen en 
tussen de leefgroepen. 

- De jongeren geeft aan wie er boven en onder hen staat en waarom dit is. 
 
Uitleg 
De opvoeder gaat in gesprek met de jongere. Hij stelt een aantal vragen zoals: 

- Naar wie uit de groep luister je onmiddellijk als die iets zegt? 
- Van wie trek je je niets aan? 

- Met wie kan je goed opschieten? 
- Met wie kan je niet goed opschieten? 

- Wie luistert er naar jou? 
- Naar wie kijk je op? 

- Naar wie kijk je helemaal niet op? 
- -… 

Naargelang de antwoorden van de jongere gaat de opvoeder samen met de jongere 
kijken wie er boven of onder hem staat. Personen die geen invloed op deze jongere 
uitoefenen en omgekeerd worden langs de jongere geplaatst. 
 
Benodigdheden 

- Het sjabloon van de ladder; 

- een pen; 
- de fiche. 



 
 

 



 
 

B i j l a g e  1 3 :  s o c i o g r a m  



 
 

Voor wie? 
Dit is een methodiek voor de opvoeders van alle leefgroepen. De methodiek is voor 
opvoeders die graag een beeld willen hebben over de groep en de onderliggende 
relaties. 
 
Tijdsduur 
Min: 15 min 
Max: 30 min 
 
Doel 
Preventief: 

- De opvoeders krijgen een beeld van de groepsindeling en de onderliggende 
relaties. 

 
Uitleg 
De opvoeder stelt aan de hand van observatie een sociogram op over de leefgroep. 
Dit doet hij aan de hand van lijnen en/of symbolen. Deze hebben een bepaalde 
betekenis.  
Meisjes worden aangeduid met een driehoek en jongens met een rondje. 
Een dunne pijl met één pijl geeft een keus aan (bijv. jongen 3 kiest jongen 4), een 
dikke pijl met twee pijlen is een wederkerige keus (bijv. jongen 4 kiest jongen 15 en 
15 kiest 4). 
 
Benodigdheden 

- Een pen; 

- papier; 
- de fiche. 

 

 

 

 



 
 

V o o r b e e l d :

Gaëlle 

Sarah 

Ine 

Sam 

Karen 

Sofie 



 
 

B i j l a g e  1 4 :  E n q u ê t e  v o o r  d e  o p v o e d e r s  

 



 
 

Voor wie? 
De enquête is een methodiek voor de opvoeders van alle leefgroepen. 
 
Tijdsduur 
Min: 5 min 
Max: 10 min 
 
Doel 
Probleemoplossend: 

- De opvoeders denken na over het pestgedrag in de leefgroep. 
- De opvoeders denken na over nieuwe methodieken. 

- De opvoeders bespreken in team hun bevindingen van de methodieken. 
 
Uitleg 
In de enquête worden vragen gesteld over de methodieken die aanwezig zijn in de 
pestdoos. Deze vragen worden gesteld om al dan niet methodieken bij te sturen of 
na te denken over nieuwe relevante methodieken. Het sjabloon van de enquête is 
terug te vinden in de handleiding.  
 
Benodigdheden 

- Een pen; 

- het sjabloon van de enquête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Het sjabloon van de enquête 
 
Beste opvoeder,  
 
Deze enquête is ontworpen om u te laten nadenken over welke methodieken er 
eventueel bij in de pestdoos kunnen. De enquête wordt als voorbereiding gemaakt 
voor een team, zodat dit een agendapunt kan zijn op de vergadering. Indien het niet 
mogelijk is om dit op de vergadering te bespreken, willen we toch aangeven dat het 
zinvol kan zijn om hier individueel bij stil te staan. Op deze manier willen we dit 
levend houden en hier af en toe de aandacht op vestigen. We zouden graag willen 
dat er blijvend wordt gewerkt aan de pestdoos zodat deze up to date blijft. 
 
Vraag 1 
Wordt er sinds de komst van de pestdoos minder gepest? 

o Ja, aanzienlijk minder 
o Ja, het is een beetje geminderd 
o Nee, evenveel 
o Nee, er wordt nu zelfs meer gepest 
o Dit is mij nog niet opgevallen 

 
Vraag 2 
Bij welke methodieken kunnen er eventuele aanpassingen gebeuren? Welke 
aanpassingen had u dan in uw gedachte? 

o De ladder 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o De thermometer 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o Het g-schema 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o De duplo 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o Het bosspel/ganzenbord 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o De deurhanger 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o Het sociogram 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o De bakjesmethode 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o De respectmeter 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 



 
 

o De vestjesmethode 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o Andere 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Vraag 3 
Als u een nieuwe methodiek in de pestdoos wilt steken, aan welke voorwaarden 
moet deze dan voldoen?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Vraag 4 
Op welke manier kan dit actief uitgewerkt worden? Wat vinden de jongeren leuk om 
te doen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Vraag 5 
Op welke manier kan dit aangepast worden aan het niveau van uw leefgroep? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
We zouden u graag willen bedanken voor het vrijmaken van uw tijd om deze enquête 
in te vullen. 
 
Veel succes met de uitwerking, 
 
Het pestbeleid-team 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B i j l a g e  1 5 :  S u g g e s t i e s  



 
 

Domino 
 
Voor wie? 
Dit is een spel die de opvoeder samen met een 4-tal jongeren uitvoert. Deze 
methodiek is om jongeren op een spelende manier het thema pesten aan te reiken.  
 
Tijdsduur 
Min: 10 min 
Max: 20 min 
 
Doel 

- De jongeren zijn op een spelende manier betrokken bij het thema „pesten‟. 
- De jongeren benoemen verschillende vormen van „pesten‟ via afbeeldingen. 

- De jongeren praten over het thema „pesten‟. 
 
Uitleg 
De domino kaarten worden verdeeld over de groep. Wanneer de groep oneven is 
dan leggen we de overgebleven kaarten op een hoopje. Deze hoop kan je 
raadplegen als je geen kaart kan opleggen. Het is de bedoeling dat de jongeren zo 
snel mogelijk hun kaarten kwijt zijn. Dit doen ze door middel van de kaart op te 
leggen met dezelfde afbeelding als de kaart die aan bod komt. De opvoeder moet 
tijdens dit spel erop toe zien dat de jongeren hun beurt afwachten en het spel correct 
spelen. Hij kan bijvragen stellen aan de jongeren om pesten bespreekbaar te maken. 
Zo kan zij vragen stellen over: 

- Wat zie je op deze afbeelding? 

- Denk je dat dit pesten of plagen is? 
- Zou jij het leuk vinden als je geduwd werd? 

- Welke vorm van pesten zien we hier? 
 
Benodigdheden 

- Doosje met domino kaarten; 
- de fiche. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Het pestkwartet 
 
Voor wie 
Dit is een spel die de opvoeder samen met een 4-tal jongeren speelt.  
 
Tijdsduur 
Min: 10 min 
Max: 20 min 
 
Doel 

- De jongeren zijn op een spelende manier betrokken bij het thema „pesten‟. 
- De jongeren benoemen verschillende vormen van „pesten‟ via afbeeldingen. 

- De jongeren praten over het thema „pesten‟. 
 
Uitleg 
Om het spel goed te laten verlopen kun je best even voor je begint even alle kaarten 
tonen en elke kwartet stuk voor stuk even toelichten. Als dit alles gebeurt is schud 
dan de kaarten. Iedereen krijgt vijf kaarten. Wat over is komt op een stapel te liggen. 
Als iemand al een kwartet heeft, legt hij dit open op tafel. De speler links van de deler 
begint en vraagt een medespeler een kaart die hij nodig heeft om een kwartet te 
maken. Dit moet dan wel een kaart zijn van een kwartet waar hij al een kaart van 
heeft. Als de andere speler die kaart heeft, dan moet hij deze kaart afgeven en gaat 
de eerste speler door met kaarten te vragen. Heeft de speler de gevraagde kaart 
niet, dan is de beurt voorbij en wordt er een kaart van de stapel gepakt. De speler 
aan wie het laatst een kaart gevraagd is, is nu aan de beurt. Het spel is gedaan als 
de kwartetten bekend zijn gemaakt. 
 
Benodigdheden 

- Doosje met domino kaarten (11 setjes van elk 4 kaarten); 

- de fiche; 



 
 

B i j l a g e  1 6 :  O n d e r z o e k  v i a  e e n  e n q u ê t e  



 
 

Telefonische enquête 
 
We hebben een telefonische enquête afgenomen omdat we het belangrijk vonden 
om onderzoek te doen naar de bevindingen van de opvoeders. We hebben een 
enquête afgenomen over de verschillende methodieken die we in de pestdoos willen 
steken.  
 
Wat is een telefonische enquête? 
Wij hebben een enquête gemaakt voor de opvoeders van de leefgroepen: het 
westerhuis, St. Janbergsesteenweg 87, St. Janbergsesteenweg 89, A. 
Meulemanslaan, Groenveldstraat 104 en T‟Zuid. We hebben ervoor gekozen om 
deze enquête telefonisch af te nemen omdat dit zeer tijdbesparend is. Zo konden we 
te weten komen of de opvoeders onze ideeën van de verschillende methodieken 
goed vinden. Doordat we gebruik maken van een telefonische enquête, wordt de 
theorie hiervan kort even toegelicht. 
 
Bij telefonische ondervragingen is er een zeer grote snelheid waarmee informatie 
wordt verzameld. Dit was voor ons doorslaggevend om een telefonische enquête te 
doen. Een ander belangrijk voordeel van de telefonische enquête zijn de lage kosten 
van onderzoek. 
Deze enquête is ook aan een aantal beperkingen onderworpen. De respondent kan 
gemakkelijk de hoorn neer leggen. Daarom moet de respondent extra gemotiveerd 
zijn om deel te nemen aan het telefoongesprek, de vragen mogen niet te moeilijk zijn 
en het gesprek mag niet te veel tijd in beslag nemen (Gielen, 2008).  Degene die de 
enquête afneemt, moet zeer duidelijk uitleggen wat dat hij wil weten van de 
respondent, dit omdat het niet visueel voorgesteld kan worden.  
 
Voor- en nadelen van gesloten vragen 
Onze enquête bestaat alleen maar uit gesloten vragen en daarom dat wij even de 
voor- en nadelen van gesloten vragen willen beschrijven. 
 
De voordelen van gesloten vragen zijn: 

 Ze zijn makkelijk te beantwoorden; 

 Ze zijn makkelijk te verwerken; 

 Enquêteurs slagen er meestal in om het antwoord letterlijk weer te geven. 
(Gielen, 2008) 

 
Gesloten vragen hebben ook nadelen. 

 De antwoorden zijn niet spontaan: de respondent behandelt niet uitvoerig wat 
hij belangrijk vindt; 

 De antwoorden zijn niet genuanceerd: de schakeringen in gedachten en 
gevoelens kunnen verloren gaan; 

 De respondent vertelt het niet altijd met zijn eigen woorden; 

 Niet alle antwoorden zijn bruikbaar. (Gielen, 2008) 
 

De vragenlijst  
De volgende vragen zullen aan de opvoeders van MPC Ter Bank via de telefoon 
gesteld worden. We leiden deze enquête in door hen eerst uit te leggen dat deze 
enquête gaat over methodieken rond pesten voor ons project. Daarna wordt een voor 
een de methodiek uitgelegd en wordt er gevraagd of ze hiermee akkoord gaan. Om 



 
 

een beter zicht te krijgen op de antwoorden, worden deze in staafdiagrammen 
geplaatst. 

 
Vraag 1: 
Zouden jullie het goed vinden om te werken met een ganzenbord in de leefgroep? 
We vertellen hen ook dat er een variant is van deze methodiek en dat is „het 
bosspel/terreinspel. 

Vraag 1

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
In alle leefgroepen vinden ze dit een goede methodiek. Het zal niet voor alle 
jongeren haalbaar zijn, maar indien men opdeelt in subgroepjes is het spelen van 
een ganzenbord mogelijk.  
 

      Vraag 2: 
Ziet u het zitten om een respectmeter op te hangen in de leefgroep? 

Vraag 2

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
In de meeste leefgroepen vinden de opvoeders dit een bruikbare methodiek. Door 
het toevoegen van een groepsbeloning, wordt het gewenst gedrag gestimuleerd. 
Enkel in de leefgroep st. Janbergsesteenweg 87 vindt dit geen goede methodiek 
omdat dit niet past binnen hun werking.  
 

      Vraag 3: 
Vindt u het nuttig om te werken in de leefgroep rond „sociale vaardigheden‟, 
denkfouten, normen en waarden en begrippen. 



 
 

Vraag 3

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
De meeste opvoeders zien dit zitten. Ze geven aan dat ze hier wel hun eigen 
draai moeten geven vb: werken met 3 à 4 jongeren. In een paar leefgroepen 
zullen niet alle thema‟s gebruikt kunnen worden. De opvoeders van de st. 
Janbergsesteenweg 87 zien deze groepsmethodiek niet zitten aangezien zij liever 
met individuele methodieken werken. 

 
      Vraag 4: 

Vindt u het goed om te werken in de leefgroep rond het thema „machtsverschil‟ 
a.d.h.v. een ladder? 

Vraag 4

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
Het Westerhuis geeft aan, deze methodiek niet te zien zitten aangezien dit te 
moeilijk gaat zijn voor de meeste jongeren.  In de meulemanslaan en in ‟t Zuid is 
dit op het moment geen bruikbare methodiek maar zou in de toekomst handig zijn 
om naar terug te kunnen grijpen. In de andere leefgroepen is dit haalbaar, maar 
niet voor alle jongeren. 

 
 
 



 
 

Vraag 5: 
Wat denkt u van de methodiek „de deurhanger‟?  

Vraag 5

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
De opvoeders van de St. Janbergsesteenweg 87 vinden deze methodiek niet 
nodig. De jongeren kunnen mondeling aangeven wanneer ze nood hebbenHet 
was te kinderachtig voor hun jongeren en  omdat deze te kinderachtig was voor 
de jongeren. Voor de andere leefgroepen is dit wel een goede methodiek omdat 
dit eenvoudig en haalbaar is. Toch zal dit niet door iedere jongere gebruikt 
worden. 
 

      Vraag 6: 
Ziet u het zitten om geregeld een sociogram te bekomen van de leefgroep? 

Vraag 6

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
In elke leefgroep zien de opvoeders het nut van deze methodiek en willen hier 
gebruik van maken. 



 
 

Vraag 7: 
Vindt u het haalbaar om deze „duplo –methodiek‟ te gebruiken in de leefgroep? 

Vraag 7

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
Hier liggen de uitkomsten verdeeld. Het Westerhuis, Meulemanslaan en ‟t Zuid 
zien deze methodiek zitten, omdat hier herkenning is voor de jongeren (therapie). 
Wanneer een jongere samen met zijn persoonlijke begeleider hieraan kan 
werken, is dit zeker mogelijk.  
St. Janbergsesteenweg 87, St Janbergsesteenweg 89 en groenveld zien het niet 
zitten om met deze methodiek aan de slag te gaan. De eerste niet omdat dit te 
kinderachtig is, de tweede niet omdat dit te veel tijd in beslag neemt en de derde 
niet omdat hier personen met autisme en hechtingsstoornissen in de groep zitten. 
 

      Vraag 8: 
Vindt u het haalbaar om te werken met de vestjesmethodiek in de leefgroep, 
waarbij rollenspelen worden getoond? 

Vraag 8

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
3 van de 6 leefgroepen zien deze methodiek niet zitten. De voorname hoofdzaak 
is de rollenspelen die te moeilijk zijn voor de jongeren. Groenveld, 
Meulemanslaan en St. Janbergsesteenweg zien dit wel zitten wanneer er in 
subgroepjes gewerkt kan worden.  

 
 



 
 

     Vraag 9: 
Denkt u dat het werken met een G-schema een goede methodiek is om het 
pestgedrag bespreekbaar te maken? 

Vraag 9

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
Bij de afname van de enquête bij van Meulemanslaan, is deze vraag niet aan bod 
gekomen wegens tijdsgebrek. Alle andere opvoeders van de leefgroepen zien 
deze methodiek zitten, maar niet met alle jongeren. Het G-schema past binnen de 
gesprekken met de jongeren. 
 
Vraag 10: 
Vindt u het goed om individueel met een jongere te werken met de thermometer? 

Vraag 10

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
2 van de 6 leefgroep zien deze methodiek niet zitten omdat dit te moeilijk is voor 
de jongeren. Zij hebben moeite met hun gevoelens te verwoorden, er wordt teveel 
verwacht van hen. De andere opvoeders vinden deze methodiek wel haalbaar en 
nuttig voor hun leefgroep. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 Vraag 11: 
Heeft u nog andere suggesties in verband met methodieken rond pesten? 

Vraag 11

ja Nee 

Antwoorden

Westerhuis

St. Janbergsesteenweg

89

Meulemanslaan

t Zuid

Groenveld

St. Janbergsesteenweg

87

 
St. Janbergsesteenweg 89: het is belangrijk dat de jongeren over pesten kunnen 
praten en dat er goede voorbeelden van pesten in bepaalde methodieken moeten 
zitten. 
De andere opvoeders hadden geen verdere suggesties. 
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D E  V O O R B E R E I D I N G S F A S E  

 SITUATIESCHETS EN PROBLEEMSTELLING 

In de leefgroepen wordt er vaak gepest. Dit probleem is besproken geweest op de 
jongerenraad, die bestaat uit 1 à 2 jongeren die representatief zijn voor hun 
leefgroep. Deze raad bestaat uit jongeren tussen de 10 à 20 jaar. Uit deze 
jongerenraad kwam als besluit dat de jongeren zelf wel iets willen doen aan dit 
pestgedrag. De opvoeders die in de leefgroepen staan hebben daarom enkele 
bestaande pestprogramma's gebruikt maar deze matchen niet met de groep. 
Hierdoor werd het pestgedrag eigenlijk niet verholpen noch verminderd. 
De opvoeders kregen geen antwoord op dit pestgedrag en zouden graag iets hebben 
wat ze in de groep kunnen gebruiken.  
Na afronding van dit project zou er door ons een draaiboek en een projectbundel  
ontwikkeld moeten worden. Met het draaiboek bedoelen we een bundel vol met 
methodieken waarmee de opvoeders aan de slag kunnen zonder al te veel uitleg. 
Want het draaiboek moet laagdrempelig zijn. Als we het hebben over methodieken 
dan peilen we op educatieve vormen/ spelen rond pesten. Deze methodieken gaan 
we in hoeverre het mogelijk is toepassen op de jongeren in MPC Ter Bank, en 
nadien gaan we dit evalueren. 
De projectbundel zal bestaan uit 2 delen. In het eerste deel zal uitleg te vinden zijn   
over de problematieke van onze doelgroep, maar zal ook het theoretische deel van 
pesten aangepakt worden om dan zo over te kunnen gaan naar deel 2. Deel 2 zal 
dan handelen over de pestmethodieken die we gaan toepassen in Ter Bank. Over 
deze 2 delen heen zal ook een duidelijke link zijn naar onze internationale studie. 
 

2 PROJECTDOELSTELLING 

2.1 Algemene doelstelling 

De algemene doelstelling is dat de opvoeders een antwoord bieden naar de jongeren 
toe en dat ze zelf met het pestprogramma kunnen werken. Ze willen de jongeren 
alerter en weerbaarder maken tegen het pesten. Ook is het belangrijk om de 
jongeren te laten inzien wat het verschil is tussen plagen en pesten. 
 
 



 
 

2.2 Werkdoelstellingen 

 We gaan een pestdoos maken met een draaiboek en materiaal voor de 
uitwerking van de methodieken rond pesten. Met een draaiboek bedoelen we 
een handleiding waarin er een hoofdstuk zal zijn voor elke 
leefgroep/clustergroep. In dit hoofdstuk kan de begeleider uitleg lezen over de 
verschillende soorten methodieken die hij kan gebruiken bij zijn leefgroep. Met 
deze methodieken kan hij werken aan het pesten in de leefgroep. Het 
materiaal dat hij hier voor nodig heeft, zal terug te vinden zijn in de pestdoos. 

 

 Per hoofdstuk in het draaiboek zal er een onderverdeling zijn in de pestkop, 
de gepeste, de middengroep en de hele leefgroep. Per onderverdeling zal er 
een methodiek beschreven staan, aangepast aan het niveau van de 
leefgroep/clustergroep.  
 

 De uitleg van de verschillende methodieken bestaat uit: 
- algemene uitleg 
- voor wie de methodiek bedoeld is (bv: de gepeste) 
- hoe het uitgevoerd moet worden 
- de spelregels  
- het nodige materiaal 
 

 Één van de methodieken die we in de pestdoos gaan steken is een methodiek 
rond het maken van sociogrammen. Hierover zal er dus duidelijke uitleg te 
lezen zijn in het draaiboek over wat een sociogram nu net is en hoe je er één 
kan maken. Deze methodiek wordt niet uitgevoerd met de jongeren maar is 
een hulpmiddel voor de opvoeders om een overzichtelijker beeld te kunnen 
krijgen van de leefgroep. 

 

 Het draaiboek dient flexibel te zijn zodat het op verschillende niveaus kan 
gebruikt worden. Het wordt daarom aangepast aan de leefgroep waar het 
gebruikt wordt. 

 

 Het draaiboek moet laagdrempelig zijn. Dit houdt in dat de 
opvoederbegeleider een handleiding heeft om met de methodieken aan de 
slag te gaan zonder dat het hem te veel moeite en tijd kost. 

 

 Het accent van de methodieken (bv: spel, vragenlijst, bètaprenten,…) ligt op 
het ontspannende maar de jongeren zijn toch lerenderwijs bezig rond het 
thema pesten. 

 

 We vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren. Hiervoor gaan we 
jongerenraden bijwonen om te kijken hoe ze reageren op bepaalde zaken en 
zo kunnen we eventuele aanpassingen doen. 

 

 De theorie moet voldoende afgebakend zijn en gelinkt kunnen worden aan de 
praktijk. De methodieken die gebruikt worden, moeten voldoende theoretisch 
onderbouwd zijn. 

 



 
 

 De ervaringen die we tijdens de internationale studie opdoen, moeten in het 
hele werk zichtbaar zijn. 

 
Enkele doelstellingen van MPC Ter bank: 
 
De eerste doelstelling van het pestbeleid is het creëren van een pestvrij klimaat in de 
leefgroepen. Om dit te bereiken: 

 ... wordt in de dagdagelijkse werking van de leefgroepen veel aandacht 
besteed aan het gevoel van verbondenheid tussen de leefgroepbewoners of 
meer basaal aan het verdragen van nabijheid van de anderen. 

 ... worden in iedere groep duidelijke regels opgesteld over wat wel en 
niet getolereerd wordt in het gedrag ten opzichte van anderen (welke woorden 
beschouwd als scheldwoorden, welk gedrag wordt gezien als pesten, wat 
wordt gezien als uitsluiting,...). Deze regels worden regelmatig onder de loep 
genomen. Dit gebeurt op een manier die aangepast is aan het cognitieve 
niveau van de kinderen (evt. met visuele ondersteuning). 

 ... in gesprek met de kinderen worden zaken besproken als 'wat pesten 
is', 'wat zijn de consequenties van pesten',etc... Hiervan kan door de groep 
zelf een neerslag gemaakt worden (contract, anti-pest poster,...) die duidelijk 
zichtbaar aanwezig blijft in de leefgroep. 

2.3 Doelgroep 

De doelgroep die verblijft in MPC Ter Bank zijn kinderen en jongeren van 3 tot 20 
jaar. Maar deze doelgroep is veel te ruim voor ons projectuitwerking. Vandaar dat we 
onze doelgroep afbakenen volgens de populatie waar we onze methodieken op 
kunnen testen. Dit zijn namelijk de jongeren van de jongerenraad die een leeftijd van 
10 tot 20 jaar hebben. Om nog specifieker te zijn kiezen we voor de leefgroepen met 
de jongeren van 12 tot 20 jaar verblijven. Deze keuze maken we zodat we ons volop 
kunnen focussen op de puberteitsfase waar zij zich in bevinden. Deze jongeren 
kampen met  
een licht tot matige verstandelijke handicap met  daarbij eventuele emotionele en/ of 
gedragsproblemen en of ontwikkelingsproblemen. 
MPC Ter Bank heeft een specifieke leefgroep waar jongeren met autisme verblijven 
namelijk de kubus. Dit beteket niet dat er in de andere leefgroepen geen jongeren 
met autisme zitten, vaak hebben deze jongeren een complexe problematiek met 
kans op meerdere stoornissen zoals bijvoorbeeld een licht verstandelijke handicap 
en een aandachtstekort stoornis 
 

Binnen Ter bank vestigen zich 11 heterogene leefgroepen. Deze leefgroepen kunnen 
we per 2 per niveau samennemen. Wij werken voor ons project met de volgende 6 
leefgroepen. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Leefgroep : ’T zuid 
In deze leefgroep wonen jongeren met 
een licht en matig mentale handicap 
tussen de 12 en 20 jaar. De meeste van 
hen hebben een gedragsprobleem of 
een ontwikkelingsstoornis.  
 

Leefgroep : Westerhuis 
Hier worden jongens en meisjes begeleid 
met een leeftijd tussen de 12 en 20 jaar. 
Al deze jongeren hebben een matig 
mentale handicap en gedrags – en 
emotionele problemen. 
 

Leefgroep : St. Jansbergsesteenweg 89 
In deze leefgroep verblijven jongens en 
meisjes met een matig mentale 
handicap. Ze hebben geen bijkomende 
gedrags – of emotionele problemen. Hun 
leeftijd is tussen de 12 en 20 jaar.  

Leefgroep : A. Meulemanslaan 
Hier wonen uitsluitend jongens en 
meisjes met een matig verstandelijke 
handicap. Met een leeftijd tussen de 12 
en 20 jaar. 
 

Leefgroep: Groenveldstraat 104 
Hier verblijven uitsluitend jongens van 12 
tot 20 jaar met een licht verstandelijke 
handicap en bijkomende 
gedragsproblemen.  
 
 

Leefgroep : St. Jansbergsesteenweg 87 
Hier worden jongeren begeleid tussen de 
12 en 20 jaar. Zij hebben een licht 
verstandelijke handicap of gedrags- en 
emotionele problemen.  

 

2.4 Einddoel 

Het einddoel is een draaiboek en een projectbundel ontwikkelen. Het draaiboek is 
opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een clustergroep. 
Elke leefgroep/clustergroep heeft eigen methodieken waarbij hij handelt rond het 
hoofdthema pesten. We hebben het hier over het hoofdthema pesten omdat we ook 
een deeltje van plagen gaan gebruiken bij onze methodiek. Vaak weten de jongeren 
niet het verschil tussen plagen en pesten. We vinden het daarom belangrijk dat ze dit 
verschil leren kennen. Eens ze dit inzicht gekregen hebben kunnen we verder 
werken rond pesten. Soms denken kinderen gepest te worden terwijl dit dan niet 
werkelijk pesten is. 
De opvoeders kunnen voor zichzelf uitmaken of zij willen werken met de pestkop, de 
gepeste, de middengroep of de hele leefgroep.  
Al de nodige uitleg over de methodieken kunnen ze lezen in het draaiboek. Er wordt 
ook altijd vermeld welk materiaal er nodig zal zijn. Deze materialen zijn te vinden in 
de pestdoos. Elke methodiek mag maar een half uur duren wegens het laag 
concentratievermogen van de jongeren en zal aangepast zijn al het niveau van de 
clustergroepen.  
De projectbundel bestaat uit een theoretisch luik over pesten. In dit luik doorgronden 
we theorieën die te maken hebben met pesten, maar zal ook de problematiek van de 
doelgroep even kort weergegeven worden. Daarnaast zullen ook de methodieken die 
we voor Ter Bank gaan uitwerken, kort uitgelegd worden.  

2.5 Smart 

Specifiek: 
Wij gaan specifiek in op onze algemene doelstelling door deze op te delen in 
werkdoelstellingen, ook houden we rekening met de verschillende niveaus van de 
leefgroepen. We gaan voor elke leefgroep een voor hun aangepast methodiek 



 
 

gebruiken dat aansluit bij hun leefwereld. We gaan uit van de noden van de cliënt 
zoals bijvoorbeeld bètaprenten. Wat er onder de jongeren leeft zal ons vertrekpunt 
zijn voor het realiseren van ons product. We testen dit alles bij de jongerenraad en zo 
kunnen we zien of het aanslaat of niet. 
 
Meetbaar: 
Ons projectdoelstelling zal meetbaar zijn als we een concreet draaiboek om handen 
hebben met daarin (tastbare) methodieken. 
 
Acceptabel/Aanwijsbaar: 
Aangezien de opvoeders aan de slag zullen gaan met het draaiboek, wordt er 
verwacht dat ook zij akkoord gaan met de verschillende methodieken die er gebruikt 
worden. Dit kunnen we te weten komen doordat we het vooraf gaan testen, 
evalueren en aanpassen in overleg met de opvoeders. 
 
Realistisch: 
De doelen zijn haalbaar doordat we op 1 van de jongeren van de leefgroep de 
methodiek gaan toepassen en zo gaan kijken hoe hij daarop reageert. Daarna 
kunnen we de methodiek nog op punt stellen indien dit niet het geval is.  
 
Tijdsgebonden: 
We willen het draaiboek/methodieken klaar hebben voor de kerstvakantie. Voor we 
kunnen zeggen dat het klaar is, gaan we de methodieken testen op 15 december op 
de jongerenraad. Nadat we dit getest hebben, gaan we het evalueren. Hierna kunnen 
eventueel nog kleine aanpassingen gebeuren.  
 
We gaan de toestemming aan Eric vragen om het product al eens te testen tijdens 
de meidenclub, zodat we toch al een idee hebben en het meerdere malen kunnen 
uitproberen. 
 

3 PRODUCTEN EN RESULTATEN 

De theoretische basis voor onze projectbundel gaan we uitwerken door het 
inzamelen van informatie. In het begin gaan we algemene informatie zoeken rond 
pesten, emotionele- gedragsproblematiek, licht en matig mentale handicap,,...  
De informatie gaan we halen uit boeken, internet, cursussen, videofragmenten, 
voorlichtingsprogramma's, informatie van Ter Bank, infodiensten, opvoedingswinkels 
en de evaluatie van de methodieken.  
 
Rond het thema pesten vertrekken we vanuit de jongerenraad. Hier gaan we kijken 
wat er in de jongeren omgaat en wat er leeft binnen de groep.  
 
Hieruit zullen bepaalde subthema‟s  naar boven komen zoals bijvoorbeeld 
cyberpesten,  waardoor we het thema pesten afbakenen aan wat relevant is voor de 
doelgroep. 
 
De vorm van het resultaat dat we willen bereiken is een draaiboek aangepast aan de 
verschillende niveaus. Dit alles is goed theoretisch onderbouwd. Elke leefgroep heeft 



 
 

een eigen aangepaste methodiek die de opvoeder kan gebruiken voor het werken 
rond het pestgedrag in de leefgroep. 
Het draaiboek zal concreet uitgeschreven zijn zodat de opvoederbegeleider er 
gebruik van kan maken zonder veel voorafgaande moeite en tijd. De methodiek op 
zich mag maar een half uur duren wegens het laag concentratievermogen van de 
kinderen/jongeren. 
 
De kwaliteit gaan we testen door regelmatig feedback te vragen aan de 
projectbegeleider, de theoretisch begeleider en de procesbegeleider. We gaan 
regelmatig contacten hebben met de voorziening waar we dit alles kunnen evalueren 
en bespreken. Het product kunnen we testen door het te proberen in de 
jongerenraad en de meidenclub. Na deze bijeenkomsten gaan we evalueren wat er 
goed ging en wat niet, aangepast aan de verschillende niveaus, en of ze het leuk 
vinden of niet,...  

4 ORGANISATIE VAN HET PROJECT 

Zaken die we gaan ondernemen om het project tot een goed einde te brengen: 

 Aan de jongerenraad en meidenclub deelnemen. 
De jongerenraad vindt 1 keer per maand plaats van 19u - 20.15u 
De meidenclub vindt 2 keer per maand plaats van 15.45u – 17.45 

 IS 
De internationale studie duurt 1 week. 

 Vergaderingen 
We plannen 2 à 3 vergaderingen per week, inclusief de werkvergadering die al 
gepland zijn. Eén vergadering zal maximum 3u duren. 

 Bibliotheek van Gent waar ze allerlei voorlichtingsprogramma‟s uitlenen. 
Voor dit bezoek voorzien we een halve dag. We gaan hier 
voorlichtingsmateriaal bekijken en eventueel uitlenen om een keer te proberen 
zodat we ideeën opdoen. 

 Spel uitvoeren met een aantal jongeren. 
Het spel mag maximum 30min duren aangezien de jongeren zich niet lang 
kunnen concentreren 

 Spel evalueren 
We rekenen 2 uur per evaluatie. Hierin wordt het aanbrengen van nieuwe 
ideeën, aanpassingen die moeten gebeuren,... gerekend. 

 Theorieën opzoeken, voorbeelden opzoeken,...Voor het opzoekingwerk 
rekenen we 3 weken. Na deze 3 weken moet het theoriegedeelte afgerond 
zijn. 

 Verslagen maken  
Hiervoor rekenen we 2 uur per verslag dat gemaakt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Weekplanning: 

Week 40 - Projectplan afmaken op 29.09.2009 
- Bezoek aan de Ter Bank op 

28.09.2009 

Week 41 - Toelichting van het projectplan + 
Formeel overleg 05.10.2009 

- Afspraak met de theoretische 
begeleider op 05.10.2009 

- Opzoekwerk theorie 
- Vergadering 
 

Week 42 - Meidenclub op 13.10.2009 van 
15.45-17.45 

- Werkvergadering op 16.10.2009 
- Bespreking IS 
- Theorie verwerken 
- Vergadering 

Week 43 - Voorstellen IS op 20.10.2009 
- Werkvergadering op 20.10.2009 
- Theorie opzoeken 
- Vergadering 
- Voorbereiden jongerenraad 
- Afspraak theoretisch begeleider 

Week 44 - Formatief overleg proces + 
peerassessment 1 op 27.10.2009 

- Jongerenraad op 27.10.2009 
- Definitief IS op 20.10.2009 
- Vergadering 
- Evalueren jongerenraad 

Week 45 - Theorie selecteren o.b.v. 
jongerenraad 

- Theorie afwerken 
- Vergadering 
- Afspraak theoretische begeleider 

Week 46 - Meidenclub op 10.11.2009 van 
15.45 tot 17.45uur 

- IS  
- Verslagen maken 
- Evaluatie IS 
- Brainstormen methodiek 

Week 47 - Jongerenraad op 17.11.2009 
- Vergadering 
- Afspraak theoretisch begeleider 
- Verder uitwerken methodiek 

 
 



 
 

Week 48 - Formatief overleg op 24.11.2009 
- Meidenclub op 24.11.2009 van 

15.45 tot 17.45 uur. 
- Vergadering 
- Methodiek 

Week 49 - Formatief overleg  proces + 
peerassessment 2 op 01.12.2009 

- Werkvergadering 
- Vergadering 
- Methodiek 

Week 50  - Meidenclub op 08.12.2009 van 
15.45 tot 17.45 uur. 

- Uitproberen methodiek 
- Evalueren methodiek 
- Vergadering 

Week 51 - Testen methodiek jongerenraad + 
evalueren 

- Vergadering 
- Evaluatie projectbegeleider 
- Alles af  

 
 
 

 Leider Verslaggever 

2de vergadering Sarah Sofie 

3de vergadering Sofie Gaëlle 

4de vergadering Gaëlle Ine 

5de vergadering Ine Karen 

6de vergadering Karen Sarah 

 

7de vergadering Sarah Sofie 

8ste vergadering Sofie Gaëlle 

9de vergadering Gaëlle Ine 

10de vergadering Ine Karen 

11de vergadering Karen Sarah 

 

12de vergadering Sarah Sofie 

13ste vergadering Sofie Gaëlle 

14de vergadering Gaëlle Ine 

15de vergadering Ine Karen 

16de vergadering Karen Sarah 



 
 

Deze lijst wordt telkens herhaald. 
Tijdens elke vergadering gaan we een variaronde inlassen zodat er kan gezegd 
worden wat goed gaat, wat niet, tijd voor feedback, dingen die van het hart  
moeten, ... Ook gaan we het groepsproces evalueren a.d.h.v. de roos van Leary, 
kernkwadranten, teamrollen van Belbin,… Daarnaast vragen we ook feedback aan 
Erik, Marjolijn en Bart. 
 

5 MIDDELEN 

De kosten van en terug naar de projectplaats worden uitgesloten. 
Alle kosten in opdracht van de projectleiders worden vergoed op basis van de 
wettelijke tarieven.  
Middelen als kopieermachine, werkruimte, computer,… wordt voor de studenten 
voorzien wanneer zij een bezoek brengen. 
 

6 COMMUNICATIE 

De personen die deelnemen aan het project zijn: 
- Wijzelf, we gaan een draaiboek realiseren, testen met de jongeren, ons 

inleven in de leefwereld van de jongeren, verslagen maken, vergaderen,… 
- De jongerenraad en de meidenclub. Deze bijeenkomsten gaan wij volgen 

zodat wij meer te weten komen over de leefwereld van de jongeren. We gaan 
het product hier ook testen zodat we weten hoe zij hierop reageren. 

- De opvoeders van MPC Ter Bank. Zij gaan het draaiboek moeten gebruiken. 
Hun mening zeggen of ze het zo direct kunnen gebruiken of het nog 
uitgebreider moet. Ze geven ons de kans om dit te realiseren. 

- Projectbegeleider: Erik gaat ons begeleiden en informatie geven tijdens dit 
project. 

- Procesbegeleider: Marjolijn gaat ons teamgebeuren bekijken en onze groep 
begeleiden tijdens het project. Wat loopt er goed, wat niet, zijn er eventuele 
wrijvingen in de groep,… 

- Theoretisch begeleider: Hij gaat ons begeleiden bij het theoretisch 
onderbouwen van de praktijk. Wat we misschien anders kunnen doen, welke 
informatie we kunnen gebruiken, waar we relevante informatie kunnen vinden.  

 
Marjolijn, Bart en Eric gaan af en toe met ons samen zitten zodat we hen kunnen 
vertellen waar we momenteel mee bezig zijn. Zij zullen op deze momenten feedback 
geven over ons werk. 
 
Onze groep gaat informatie krijgen tijdens de jongerenraad, uit boeken, internet, 
vergaderingen, afspraken met leerkrachten,… 
 
Tijdens de IS zullen we contacten hebben met andere voorzieningen om te kijken 
hoe ze daar omgaan met pestgedrag. We gaan hier een vergelijkende studie rond 
maken. 
Ook gaan we een bezoek brengen aan de bibliotheek in Gent, waar er veel 
voorlichtingsprogramma‟s beschikbaar zijn. 
 
 



 
 

Enkele afspraken die we met de groep hebben gemaakt: 
- De groep verwittigen bij ziekte of andere redenen van afwezigheid. 
- Taken op tijd klaar hebben en 2 dagen op voorhand doorsturen naar de 

anderen van de groep 
- Goede taakverdeling 
- De naam van het document: Vergadering + datum 
- Het verslag wordt eerst doorgestuurd naar de anderen voor feedback. Als het 

verslag goed is wordt er alleen geantwoord op de persoon zelf, anders wordt 
er naar iedereen gestuurd zodat de verslaggever niet twee keer dezelfde 
commentaar krijgt. 

- Agendapunten 2 dagen op voorhand naar de leider sturen als je nog bepaalde 
zaken wil bespreken 

- Project moet voor de kerstvakantie af zijn. 
- Verdeling leiderschap en verslaggeving 
- Voor de besluitvorming gaan we zoveel mogelijk voor een consensus gaan. 

Als dit echter niet mogelijk is gaan we rekening houden met de meerderheid. 
- De communicatie onderling zal gebeuren via e-mail, toledo, schriftelijk, 

mondeling. Elk document wordt naar Gaëlle doorgestuurd en zij gaat dit 
bijhouden op haar computer. Zij gaat van al deze afzonderlijke documenten 1 
groot document maken. 

 
We hebben ook een kleine evaluatie gemaakt van onze groep.  
 
Sarah: 

- Ze is een groepswerker en relatiegericht.  
- Ze kan goed omgaan met discussies, ze staat open voor ieders mening.  
- Ze wil graag groeien in rapporteren en in besluit vormingen maken.  
- Ook geeft ze aan dat ze soms chaotisch kan zijn. 

Sofie:  
- Ze is sterk in de communicatie met andere groepsleden.  
- Ze stelt zich open op voor andere. 
- Ze is sterk in geschreven tekst op stijl en taalfouten controleren en verbeteren 
- Ze wil graag groeien in doelen en besluiten formuleren  
- Ze wil graag groeien in negatieve feedback geven aan andere teamleden 

Karen:  
- Ze is sterk in informatie verzamelen. 
- Ze is sterk in taakgericht werken. 
- Relatiegericht werken doet ze graag. 
- Doelen formuleren is voor haar een groeipunt. 

Gaëlle: 
- Ze is een groepswerker. 
- Ze is sterk in structureren en formuleren. 
- Ze wil graag groeien in doelen formuleren en negatieve feedback geven aan 

andere teamleden. 
Ine: 

- Ze is sterk in structuur brengen  in de groep. 
- Ze is strek in informatie opzoeken . 
- Ze is iemand die uitdaging ziet in thema‟s die moeilijk toegankelijk zijn. 
- Ze vindt het moeilijk om feedback over haar eigen handelen te vragen 
- Ze wil graag groeien in rapporteren  



 
 

 7 DE REALISATIE OF IMPLEMENTATIE 

Na al het denkwerk en de uitgebreide voorbereiding gaat de projectgroep het project 
uitvoeren in al zijn aspecten. Het wordt geïmplementeerd in de projectorganisatie.  
 

8 EVALUATIE EN NAZORG 

Hierbij zal nagegaan worden of het project geslaagd is of niet. Zijn de producten 
ontwikkeld? Zijn de voorziene resultaten behaald? Er wordt ook een kritische 
evaluatie opgenomen in het projectboek, waar verschillende items aanbod komen. 
 
 



 
 

B i j l a g e  1 8 :  E r v a r i n g e n  I . S .  



 
 

Na een lange zoektocht naar voorzieningen die matchten met onze doelgroep en 
vraagstelling van MPC Ter Bank, kunnen we toch zeggen dat we tevreden zijn met 
onze ervaringen van Nederland. We gingen met het idee om 3 voorzieningen te 
bezoeken maar we hebben er 5 bezocht. 
 
Hieronder beschrijven we onze internationale ervaring. 
 
Op 2 november waren we allemaal klaar om naar Nederland te gaan. Iedereen 
vertrok met volle moed en veel nieuwsgierigheid naar Nederland. Onze eerste 
bestemming was Simpelveld, meer bepaald de voorziening het Gastenhof. Om 13 
uur hadden we daar een afspraak met Frieda Hoogendoorn. We kwamen mooi op 
tijd aan in de voorziening en werden vriendelijk onthaald. Frieda vertelde ons over de 
werking van hun voorziening en wat ze al hadden gedaan rond pesten. Ze vond het 
een mooi initiatief om iets uit te werken rond pesten voor deze doelgroep. Zelf had ze 
weinig methodieken die ze ons kon aanreiken om mee aan de slag te gaan. Ze 
vertelde ons dat er veel gedragsregels zijn in hun voorziening, bv hoe moet ik 
respectvol omgaan met andere personen. Ze wist ons ook te vertellen dat de 
jongeren allemaal een individueel plan hadden waar ze stapsgewijs  dingen leren, 
bijvoorbeeld leren samen spelen.  
Daarna heeft ze ons vertelt over de weerbaarheidstrainingen die georganiseerd 
worden in hun voorziening. Het was jammer dat ze ons niet duidelijk kon zeggen 
welke training er werd aangeboden, zoals bijvoorbeeld de training „Rots en water‟.  
Ze vertelde ons over een speltherapeute die in het Gastenhof werkt rond gevoelens, 
spelen, enz. met de jongeren, maar deze persoon was helaas niet aanwezig om haar 
methodieken te bekijken. Ze heeft ons wel beloofd om het telefoonnummer te mailen 
van de speltherapeute zodat we haar toch konden vragen wat we wouden.  
 
Hierna zijn we naar een leefgroep gaan kijken, daar hebben we een leuke methodiek 
gezien, namelijk de respectmeter. Dit is een methodiek die gebruikt wordt voor heel 
de groep. Wanneer ze zich houden aan de afspraken mogen ze een muntje in de 
respectmeter steken. Als ze een bepaald aantal bereikt hebben, worden ze  beloond 
met een groepsactiviteit. Deze methodiek is nuttig omdat zowel afspraken worden 
weergegeven en er teambetrokkenheid is.  
 
Toen ons bezoek erop zat hadden we een gemengd gevoel. We hadden gehoopt dat 
we meer methodieken te zien kregen. Maar wat we gezien hebben zullen we zeker 
opnemen. We lieten onze moed niet zakken en gingen richting Rotterdam om onze 
slaapplaats te zoeken. Want het was toch een eindje rijden voordat we in Rotterdam 
waren. Eens we er waren begon onze zoektocht naar een parking. Daarna zijn we 
ons gaan inchecken in hostel „Stay Okay‟. Het was een mooie gezellige kamer waar 
we hebben overnacht. 
 
Op onze tweede dag zijn we vroeg opgestaan en onze koffertjes gepakt om door te 
reizen naar Krimpen. We hadden de avond ervoor opgezocht hoelang we zouden 
rijden en dit was ongeveer een kwartiertje. Eens we aangekomen waren in Stek 
Jeugdhuis de Lansingh merkten we op dat ze niets wisten van ons bezoek.  Maar de 
Nederlanders waren zeer gastvrij en lieten ons binnen. Ze vroegen of we even 
konden wachten omdat ze gingen bespreken wat ze konden doen. Ze vertelde ons 
dat de bestendigde persoon die de informatie aan ons zou geven ziek was gevallen. 
Maar niet getreurd we hebben zeer goede informatie gekregen van een opvoedster 



 
 

ter plaatse en de gedragstherapeute. Zij hebben ons een kaft vol met methodieken 
laten zien en enkele facetten gekopieerd met bruikbare methodieken voor onze 
populatie. Hier zijn enkele voorbeelden van methodieken die in de kaft zaten: het 
stoplicht, thermometer, enquêtes , tekeningen, enz. We hebben folders gekregen van 
weerbaarheidstrainingen en een e-mailadres van een persoon die de trainingen 
geeft. Het was een zeer zinvol bezoek. 
 
Toen we buitenkwamen zagen we dat tegenover de leefgroep een schooltje lag. We 
hebben ons niet bedacht en elke kans die we konden grijpen gegrepen. We stapten 
het schooltje binnen en de directrice stond ons direct te woord. Zij vertelde ons dat 
ze werken met de bakjesmethode van Luc Koning. Hij is in Nederland zo bekend als 
wij Gie Deboutte kennen in België. De bakjesmethode is een methodiek met 
verschillende kaartjes en kleuren. Iedere kleur had zijn betekenis zo stond groen 
voor de begrippen, enz. De directrice had ons het adres gegeven van Luc Koning. Hij 
woonde niet ver van de school af. We dachten we kunnen het maar proberen, een 
neen hebben we, een ja kunnen we krijgen. Tijdens de autorit naar zijn woning 
hebben we snel enkele vragen geformuleerd.  Eens we aangekomen waren belden 
we vol spanning aan. We moesten even wachten maar niet veel later kwam hij de 
deur opendoen. Hij was geschrokken dat ineens 5 dames van België aan zijn deur 
stonden. Hij vond het jammer dat we geen afspraak hadden gemaakt met hem, maar 
liet  ons toch binnen en gaf ons veel informatie. Hij heeft ook veel nuttige informatie 
gekopieerd voor ons. Het geluk zat ons mee deze dag. 
 
Na het bezoekje met Luc Koning zijn we teruggekeerd naar Rotterdam om iets 
lekkers te eten. Na het eten zijn we vertrokken naar Mirelle Valentijn om een 
interview met haar af te nemen. Samen met haar hebben we enkele rollenspelen 
gedaan en ze heeft ons veel didactisch materiaal laten zien. Zo heeft ze ons ook 
verteld dat er verschillende types zijn van gepest kind enz. 
 
We kunnen besluiten dat we uit onze internationale studie nieuwe inzichten hebben 
gekregen. We hebben samen een leuke reis beleefd in Nederland. Tijdens onze reis 
zijn we als team dichterbij elkaar gekomen. We gaan er gewoon voor met volle 
moed! 
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Het interview met Mirelle Valentijn 
 
Voorstelling van Mirelle Valentijn 
Op 3 november om 16.00 uur hadden we onze laatste afspraak van die dag met 
Mirelle Valentijn. Zij heeft ons bij haar thuis ontvangen en ons nodige informatie 
gegeven over pesten. Mirelle is namelijk een docent aan de stichting „omgaan met 
pesten‟. Dit betekent dat ze een trainer is die personen leert omgaan met pesten, 
sociale weerbaarheid en faalangstreductie. 
Ze vertelt ons dat de trainingen die gegeven worden niet de naam hebben „leer mij 
omgaan met pesten‟. Ze gebruiken liever de naam: “ik-sta-sterk-training” omdat „leer 
mij omgaan met pesten‟ negatief klinkt. 
Zijzelf is begonnen met trainingen te geven over omgaan met pesten in 2002. Ze 
merkte dat dit probleem steeds vaker voorkwam.  
 
Vormen van pesten 
We stelde Mirelle Valentijn de volgende vraag: “Welke vormen van pesten komen het 
meeste voor?”  
Ze vertelde dat digitaal pesten meer en meer voor komt. De technologieën gaan 
vooruit gaan en dat is positief, maar dat de pestkoppen hieruit profijt halen is 
negatief. Met digitaal pesten bedoelen we vooral dat er meer filmpjes gemaakt 
worden over het gepeste kind en deze verspreid worden op het internet. Er worden 
wachtwoorden afgetroggeld van de kinderen. Wanneer ze het wachtwoord hebben 
kunnen ze, onder de naam van het gepeste kind, dingen zeggen en verspreiden 
bijvoorbeeld via MSN. Chatten wordt veel gebruikt bij pesterijen. De pestkop 
bedreigt, via een chat- confrontatie, het slachtoffer. Mailtjes sturen naar het gepeste 
kind komt de laatste jaren minder voor. 
 
Het verschil tussen jongens en meisjes bij pesten 
We vroegen aan Mirelle of jongens en meisjes op een verschillende manier anderen 
pesten. 
Ze gaf aan dat Jongens en meisjes verschillend zijn op vlak van pesten. Zo zullen 
jongens eerder fysiek pesten door bijvoorbeeld te slaan, te schoppen, te bijten enz. 
Terwijl meisjes zich daarentegen eerder achterbaks gedragen zoals bijvoorbeeld 
roddelen, negeren enz. Wanneer we het hebben over roddelen dan gaat het meestal 
over onderwerpen zoals kleding, uiterlijk, gedrag, enz. De laatste tijd vinden 
sommige jongeren het leuk om andere kinderen te pesten over bepaalde nieuwe 
snufjes. Sommige kinderen die geen MP3, Playstation, Nintendo of Wii hebben, 
worden uitgesloten. Door de economische crisis zal deze vorm van pesten meer voor 
komen dan voorheen.  
 
Hoe omgaan met de pestkop, de gepeste, de meeloper en de toekijker? 
We vroegen aan Mirelle hoe dat er kan worden omgegaan met de verschillende 
rollen. Bij de verschillende rollen bedoelen we de pestkop, de gepeste, de meeloper 
en de toekijker. Mirelle heeft ons laten kennismaken met de vestjesmethodiek die zij 
vaak toepast. 
Ze vertelde dat het belangrijk is om te kijken naar de ruimte die de persoon in neemt 
in zijn rol. Zo zal de pestkop de ruimte van de gepeste overnemen, zodat de gepeste 
zich heel klein voelt. Telkens heeft het gepeste kind het vestje aan. Zodat er een 
duidelijk verschil is in het omgaan met de pesterijen. Voor de uitleg van de 
vestjesmethodiek willen we verwijzen naar deel 2 „de implementatie‟. 



 
 

 
Mirelle legde ons ook nog een andere methodiek uit die je kan toepassen op het 
gepeste kind. 
Wanneer we werken met het gepeste kind dan werken we met onderstaande 
tekening. De interpretatie van deze tekening is voor iedereen persoonlijk. 
 
Wat wil ik niet….. 
Niet Niet Niet 

Niet   
Niet 
Niet 
Niet  
 

Na de uitleg van deze methodieken vertelde Mirelle ons dat er verschillende types 
zijn bij elke rol. 
 

 Het gepeste kind 
 
Er zijn 4 types van het gepeste kind. 

- Driftig: zij reageren uit onmacht, ze verzwijgen hun gevoelens, kroppen alles 
op. 

- Smeken: ze smeken de pestkop om te stoppen, waardoor de pestkop er profijt 
uit haalt en de gepeste vuile karweitjes laat uitvoeren in zijn plaats. 

- Angstig, verdrietig 
- Clown: Clownesk gedrag wil zeggen dat je de clown uithangt, je maakt er een 

grap van. Een grap over de pesterij, een grap over jezelf. De gepeste lacht er 
om of lacht het weg. De gepeste geeft daardoor zijn grenzen niet aan. De 
pestkop krijgt de toestemming van de gepeste om hiermee door te gaan. 
Soms zie je hierbij ook clowneske bewegingen, bijvoorbeeld onrustig, 
wiebelen enz. 

 
Bij al deze rollen mist het gepeste kind de vaardigheid om de ruzie uit te praten of om 
hulp te vragen. De gepesten moeten leren meer zelfvertrouwen te krijgen en een 
goede lichaamshouding aan te nemen wanneer ze spreken tegen de pestkop. 
 

 De pestkop 
 
Er zijn 2 types van pestkoppen. We hebben de openlijke en de achterbaks/verborgen 
pestkoppen. Bij de achterbakse pestkop merken we veel wenselijk gedrag op. Ze 
hebben zelfvertrouwen nodig. Om met deze pestkoppen te werken, is het belangrijk 
om het pestgedrag te veranderen zodat ze meer inlevingsvermogen krijgen en een 
relatie aangaan zonder macht. 
Het is belangrijk om eerst met de gepeste persoon te werken zodat de ruimte van de 
pestkop kleiner wordt. 
 

 De  meeloper 
 
Er zijn passieve en actieve meelopers. De passieve meeloper is eerder een dromer 
en denkt: “als ik mee doe dan word ik niet gepest”. Terwijl de actieve meeloper de 
pestkop gaat helpen met pesterijen uit te halen bij het gepeste kind. De actieve 

 
Wat wil ik 

  



 
 

meeloper wil er beter uit worden, hij is bewust van zijn rol. Deze personen moeten 
leren meer verantwoordelijkheid dragen naar de groep toe. We kunnen vaststellen 
dat de meelopers de grootste groep is als we het hebben over pesten. 
 

 De helper van het gepeste kind 
 
Deze persoon is een sterke persoon. Hij durft het gepeste kind te helpen door hem te 
troosten. Jammer genoeg kunnen we vaststellen dat „helpers‟ weinig voorkomen. 
Hun kwaliteiten zijn: een goede lichaamstaal en veel zelfvertrouwen. 
 

 De omstanders 
 
Wanneer we het hebben over de omstanders dan hebben we het over de ouders, de 
leerkrachten, de leidsters van vereniging enz. Deze personen hebben vaak een grote 
invloed op het kind. Wanneer het kind weet dat hij bij zijn ouders kan praten over 
pesten, dan voelt hij zich veilig. Helaas merken we soms dat deze omstanders zelf 
bang zijn om in te grijpen. 
 
Trainingen individueel en in groep 
Mirelle vertelde ons dat er verschillende trainingen zijn in verband met het thema 
pesten. 
 

 Individuele training 
 
Individuele trainingen zijn op maat van het kind. We kunnen dan specifiek werken 
aan de vraag van het kind. Bijvoorbeeld als er een gepest kind naar de training komt 
die het type heeft van driftig reageren, dan kan men hier individueel op ingaan door 
de juiste vaardigheden aan te leren. 
 

 Groepstraining 
 
Wanneer je in groep werkt, merken de kinderen op dat ze niet de enige zijn die 
gepest worden of een meeloper zijn. De groepssessies duren 10 lessen en elke les 
duurt 1uur. De lessen gaan altijd vooraf met een ouderraad zodat de trainer goed 
weet wat er leeft in de groep. Na 5 lessen komt de trainer weer samen met de 
ouders, omdat de ouders dan al vaak een evolutie zien. De ouders merken op dat zij 
degene zijn waarop het kind oefent om zijn vaardigheden te leren. 
 

 Projecten op scholen 
 
Wanneer je op school werkt met het thema „pesten‟ is het belangrijk dat je een goede 
groepsverdeling maakt. Je kan alle gepeste kinderen samen zetten en alle 
pestkoppen, maar dat is meestal niet zo reëel want vaak zijn er maar enkele gepeste 
kinderen in de klas. Vandaar is het belangrijk om een goed evenwicht in de groep te 
maken. Zet nooit een gepest kind bij alle pestkoppen samen. 
 
Leuke ideeën 
Na de informatieve uitleg heeft ze ons nog enkele tips gegeven voor ons project die 
wij kunnen gebruiken: 

 Werk met groene spelen, dit zijn spelen zonder winnaar en verliezer 



 
 

 Werk met heel de groep zodat ze erkenning voelen 

 Werk met de pestkop rond het inlevingsvermogen 

 Werk zoveel mogelijk visueel, bijvoorbeeld met gezichtjes.  
De pestkop moet via de gezichtjes aan geven wanneer hij stopt met pesten. 

 Rollenspelen 

 Bij de verdelingen van de groepen, niet aangeven wie de pestkoppen zijn en 
wie de gepesten. 

(M. Valentijn, trainer aan de stichting „omgaan met pesten‟, persoonlijke 
communicatie, 3 november 2009) 
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Donderdag 12 november om 16.30u hadden we met Gie Deboutte afgesproken in 
het provinciehuis in Hasselt. 
We hebben enkele vragen gesteld waarop hij steeds een duidelijk antwoord heeft 
gegeven. We hebben verschillende vragen gesteld. 
 
Worden kinderen met een handicap sneller gepest dan kinderen zonder een 
handicap? 
Als eerste gaf Deboutte een definitie van pesten. Zijn definitie:  
“Er is sprake van pesten wanneer iemand langdurig en aanhoudend het slachtoffer 
is van gewelddadig gedrag van een of meer personen (fysiek, psychisch, sociaal, 
materieel). Dit gedrag heeft tot doel of gevolg dat het slachtoffer schade wordt 
toegebracht (kwetsen, ondermijnen, angstig maken …). Het slachtoffer kan zich 
meestal niet verdedigen (machtsonevenwicht). Als er al aanleiding toe wordt 
gegeven, dan nog staat die niet in verhouding tot wat het slachtoffer overkomt. 
Pestgedrag heeft in veel gevallen een sociale functie. Pesterijen gebeuren immers 
in een omgeving waar mensen elkaar vaker zien. Het vernederen of kwetsen van het 
slachtoffer drukt ook betekenissen uit naar de omgeving (machtsverhouding, 
normen, omgangscode, …)” 
 
Hierin geeft hij 5 belangrijke kenmerken van pestgedrag weer.  
Hij zegt dat zwakker begaafde kinderen niet specifiek dit gedrag gaan vertonen, 
maar wel gedrag dat sterk tegen deze definitie gaat aanleunen.  
Deboutte zei dat de stressfactor en de mate van dat je je onveilig voelt, gaat bepalen 
of iemand gaat pesten of niet. 
Het gevoel van onveiligheid hangt af van de leiderschapsstijl : 

 Autoritaire stijl : dit is als het ware de bruut, geeft veel spanning bij de 
kinderen, ze krijgen als het ware geen vat op de opvoeder. 

 Laissez -faire : deze stijl neemt zijn verantwoordelijkheid niet ten opzichte van 
de jongeren. Ze hebben geen regie. 

 
Deboutte zei dat er twee typen zijn wanneer we spreken over de „stressfactor‟. 

 Schildpad : zij gaan door de stressfactor bleek uit slaan, ze gaan blokkeren. 

 Tijger : zij gaan rood aanlopen en een aanvallende positie innemen. 
Met deze eigenschappen ben je geboren, maar het is belangrijk als opvoeder dat je 
gaat kijken waarom deze persoon aanvallend of net angstig gaat reageren.  
De belevingskenmerken (boos, blij enz.) spelen hierbij een rol. Het is belangrijk dat je 
gaat kijken wat deze kenmerken voedt en wat de aanleiding ervan is. 
Als opvoeder moet je gaan kijken wat de behoefte/noden van het kind zijn.  
 
Als besluit op deze vraag vertelde Deboutte dat kinderen met een handicap 
potentieel sneller het slachtoffer zijn van pesterijen omdat ze een aantal 
competenties niet hebben, ze lopen achter. De pestkop is vaak dan degene die voor 
loopt op het slachtoffer, ze zijn iets sneller. Dit gaan de pestkoppen merken en 
daarom kiezen ze ervoor om die persoon te pesten. Natuurlijk is dit ook afhankelijk 
van de groep en de leider (opvoeder). Hoe kneedbaarder en hoe meer diversiteit de 
groep heeft, hoe bespreekbaarder dit onderwerp is. 
Deboutte zei ook dat wanneer de leider meer rekening gaat houden met de 
zwakkeren in zo‟n kneedbare groep, de groep dat ook gaat doen.  
 



 
 

Komt pesten meer voor op school dan in bijvoorbeeld een jeugdbeweging? 
Deboutte vertelde ons dat pesten meer voor komt op school. Wanneer je 
ingeschreven bent in een school, moet je blijven gaan. Als je echter enkele dagen 
niet naar school gaat, word je op het matje geroepen. Je bent namelijk schoolplichtig. 
Bij een jeugdbeweging kan je wel thuis blijven. Je moet niet blijven gaan. Ze kunnen 
zich hierdoor onttrekken van de pesterijen.  
 
Zijn er nog redenen waarom iemand gepest wordt? 
Zoals Deboutte al zei, zijn er personen die trager en sneller ontwikkelen als anderen. 
Je kan in de ontwikkeling drie fases onderscheiden: 

 7 – 9 jaar : impulsieve fase 

 9 – 11 jaar : zelfdefensieve fase 

 12 – 15 jaar : conformistische fase 
Als je deze 3 leeftijden allemaal samen zet, krijg je problemen. Het kan zijn dat 
iemand van 11 jaar voor is in zijn ontwikkeling en al in de volgende fase zit terwijl de 
rest nog in de zelfdefensieve fase zit. Dit geeft natuurlijk problemen.  
Het gevolg hiervan zijn pesterijen. Het is belangrijk dat je dit als opvoeder op merkt. 
De opvoeder moet zeggen dat pesten niet kan. De opvoeder mag niet denken dat ze 
wel uit deze fase groeien. 
In het speciaal onderwijs heb je dan ook nog enkele aanlokkers: 

 Minder sterk op vlak van sociale vaardigheden 

 Excentriek 

 Weinig of geen vrienden 
 
Pestkoppen hebben een zintuig voor personen op te sporen met een laag zelfbeeld. 
Dit komt doordat ze allergisch zijn voor deze personen. Ze hebben hun eigen 
kwetsbaarheid verstopt, ze hebben als het ware er een fort rond gemaakt. Doordat 
ze zien dat iemand anders zich zo gedraagt, gaan ze hen aanpakken en dus pesten. 
Het laagzelfbeeld van de personen is de uitlokfactor voor de pesterijen. 
Er zijn ook uitzonderingen op deze regel. Het gaat niet altijd om een laag zelfbeeld. 
Soms worden ook sterke jongeren en zelfzekere jongeren gepest omdat ze op 
niemand kunnen terugvallen. Dat maakt hen dan zwak. 
Wat is jouw visie op pesten? 
Deboutte vertelde dat hij tegen de harde aanpak is. Hij gaat voor de herstelgerichte 
aanpak. Deze aanpak is zowel sturend als ondersteunend.  
Binnen deze aanpak zijn er drie pijlers:  

 Het slachtoffer : Je gaat als eerste werken met de gepeste. Dit omdat deze 
persoon vaak meer gaat vertellen over het voorval dan de pestkop. Het is 
hierbij belangrijk dat je aandachtig naar de gepeste gaat luisteren en hem 
respecteert.  

 Daarna ga je werken met de pestkop. Voor deze persoon ga je initiatieven 
zoeken die in zijn bereik liggen. Je moet de jongeren laten luisteren naar hun 
eigen noden en behoefte aan de hand van een beloningssysteem. De 
aanleiding van zijn agressie is vaak door een onderliggend probleem, meestal 
is dit probleem „faalangst‟. Je gaat dan samen met de jongere dit bespreken. 
Wanneer hij voelt dat de agressie opkomt en bijgevolg zich verwijderd uit de 
groep, ga je hem bijvoorbeeld een bloem geven op zijn beloningskaart. Het is 
heel belangrijk dat je deze bloem niet wegneemt, want wanneer het hem eens 
niet lukt, kan hij zo visueel zien dat hij het eens wel kon. Dat geeft hem moed.  



 
 

 De ouders : zij zijn vaak degene die als eerste kunnen weergeven wanneer er 
veranderingen in het gedrag hebben plaats gevonden. Zo kun je zien hoelang 
de pesterijen al bezig zijn.  

Let op : je kan ook een aanvallend slachtoffer hebben. Zij hebben meestal alles zo 
opgekropt dat ze plots kunnen ontploffen. 
 
Vind u het goed dat pesten steeds meer in de media komt? Dit door bijvoorbeeld tv-
series? 
Deboutte vertelde dat hij dit goed vindt, ook al gaat het vaak alleen maar om het 
thema in het geheel en niet om de achterliggende factoren. Het zorgt er wel voor dat 
het thema „pesten‟ steeds meer en meer bespreekbaar wordt. 
 
Welke vorm van pesten komt het meeste voor? 
Deboutte gaf aan dat op de eerste plaats verbaal pesten staat. Op de tweede plaats 
staat bij jongens fysiek pesten en bij meisjes sociaal pesten. Jammer genoeg 
veroorzaken al deze pesterijen schade. Sinds kort is cyberpesten (voor 90%) als 
variant op gewoon pesten gekomen. 
 
Heeft u enkele tips of weet u enkele methodieken die kunnen helpen om het pesten 
in een groep te verminderen? 
Deboutte vertelde dat het al eerste belangrijk is om te weten dat het niet de 
methodieken zijn die het maken, maar de mensen die het doen. Als de relatie tussen 
het kind en de opvoeder niet fundamenteel goed is, zal de methodiek niet werken. 
Een fundamenteel goede relatie kan je koppelen aan de vijf kapstokken van 
Patterson. Deze zijn: 

 Betrokkenheid tussen de gepeste en de opvoeder 

 De opvoeder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van de 
gepeste 

 Oplossingsgericht werken 

 Monitoring 

 Grenzen bewaken 
 
Het is belangrijk dat in onze methodieken zowel de nadruk ligt op het individuele als 
op het groepsgebeuren.  
 
Enkele methodieken die Deboutte aangeeft zijn : 

 Peermediation 

 Non-agressie contract (gruigrock) 

 Preventiepiramide, bijvoorbeeld gevoelsdoos 

 Welbevinden versterken, bijvoorbeeld Mandalas 
 
We kunnen hieruit besluiten dat we moeten kiezen voor een methodiek die zowel 
oplossingsgericht (kwaliteiten van het leefklimaat) als specifiek (rechtstreeks over 
pesten) is.  
(G. Deboutte, auteur van boeken over „pesten‟, persoonlijke communicatie, 12 
november 2009) 

 


