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Aan de kant staan …

ANALYSE EN AANPAK VAN
PESTEN (EN CYBERPESTEN)
IN KLAS- EN
SCHOOLCONTEXT
Maurits.wysmans@ucll.be

OMSCHRIJVING
“Pesten is een herhaaldelijk en langdurig
blootstaan aan negatieve handelingen,
verricht door één of meerdere personen
en gericht tegen één of meerdere personen
met de intentie dat slachtoffer te kwetsen .
”
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PLAGEN EN PESTEN
PLAGEN
- Onschuldig
- Gelijke machtsverhouding
- Wisselend slachtoffer
- 1 tegen 1
- Geplaagde blijft in groep
- Weinig nadelige gevolgen
- Vlug vergeten

PESTEN
- Met voorbedachte rade
- Ongelijke macht
- Hetzelfde slachtoffer
- Groep tegen individu
- Isolatie van slachtoffer
- Zware gevolgen
- Moeilijk herstel
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PESTEN : Een gevarieerd palet
“Je wordt vooral gepest om kledij. Je moet dure
dingen dragen om erbij te horen. Ik koop dan
spullen die erop lijken, dat helpt soms”

Ze hebben mijn
beste vriendin
afgepakt

“KOMAAN,
PAK HEM !!”
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Nieuwe vormen
Cyberpesten, hate mail, steaming, …
Definitie = pesten door middel van
nieuwe informatie – en
communicatietechnologieën
Directe en indirect
Klassiek profiel dader (meer ASO) en
slachtoffer ( meer internetgebruiker)
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Cyberpesten (via internet of GSM)
Onderzoek Universiteit Antwerpen toont aan:
• Eén op tien slachtoffer
• Twee op tien dader
• Drie op tien getuige
Vormen : in iemands mailbox inbreken, opzettelijk een virus
doorsturen, iemand beledigen via internet of smartphone, iemand
uitsluiten uit een onlinegroep, private of beschamende dingen
verspreiden, iemand misleiden door te doen of je iemand anders
bent, roddels verspreiden, vertrouwelijke dingen verspreiden, …

Dader en slachtoffer cyberpesten
Dader
Meer tijd in internet
Ouders minder betrokken op het
internet
Meestal ook dader van klassiek
pesten
Meestal anoniem

Slachtoffer
Afhankelijk van internet
Minder vrienden en minder populair
Meer stresssymptomen
Ook vaker bijstaander
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Hoeveel jongeren pesten anderen ?

Nederland
Noorwegen
U.K.
Vlaanderen

B.O.
15-19%
7,4 %
11,5%
15,9%

S.O.
16%
7,0%
6,3%
12,3%

Hoeveel jongeren worden gepest ?
Nederland
Noorwegen
U.K.
Vlaanderen

B.O.
19-23 %
11,6%
27,0%
23,0%

S.O.
6%
5,4%
10,1%
15,2%
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WAAR WORDT GEPEST ?
Op de speelplaats
Op weg van en naar school
Door klasgenoten
Door hogere klas

B.O.
77,5%
2,4%
53,1%
11,0%

S.O.
60,2%
5,1%
50,5%
14-18%

HOE WORDT GEPEST ?
Verbaal
Fysiek geweld
Stukmaken bezittingen
Uitsluitingen

Jongens
54,4%
22,8%
8,8%
10,5%

Meisjes
43,1%
20,2%
9,2%
22,0%
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HOE REAGEREN
LEERKRACHTEN ?
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HOE REAGEREN DE OUDERS ?
Raad geven 36%
Sussen 34%
Naar directie 24%
Enkel luisteren 16%
Schuld bij slachtoffer 10%
Verbaal verdedigen 8%
Fysiek verdedigen 2%
Hulp zoeken 10%
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School-gezin : een natuurlijk spanningsveld
Een onverbrekelijke band tussen
ouders en kind.
Spanningsveld tussen belang
individueel kind en belang van de
klasgroep
Spanningsveld tussen
gezinscontext en schoolcontext
Loyauteitsaspecten
Directie
Team
Ouders-kind
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Belang van communicatie
Men ‘moet’, opvoeden is geen
geïsoleerd gebeuren.
Ouders zijn mondig en hebben ‘rechten
en verantwoordelijkheden’.
Kinderen, ouders én leerkrachten
hebben er baat bij.
Als de school problemen ervaart is dit
belangrijk voor de ouders.
Als de ouders problemen ervaren is dit
belangrijk voor de school.
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Hoe ? Enkele adviezen voor
ouders
-

Maak een afspraak
Loop de deur van de leerkracht
niet voorbij
Bevraag ( i.p.v. beschuldig)
Gun de school even tijd
Maak concrete afspraak ( Wvragen )
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HOE REAGEREN ANDERE KINDEREN ?
-Vinden het vervelend 42-45 %
-Vinden het een beetje vervelend 41-43 %
-Kunnen pestkop niet uitstaan 46-51 %
-Toont begrip voor pestkop 10 %
-Doen mee 31-40 %
-Zouden misschien meedoen 26-32 %
-Doet niet mee 20 %
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SLACHTOFFERS ENKELE KENMERKEN
- Angstig, onhandig en impulsief gedrag
- Concentratieproblemen
- Roepen irritatie op
- Soms (ongewild)provocerend gedrag
- Reageren te sterk op onschuldige storingen
- Angstig,

stil, twijfelen, gevoelig
- Voorzichtig, sentimenteel
- Afkeer van geweld en confrontaties
- Negatief zelfbeeld
- Minder sociale vaardigheden, alleen
- Jongens vaak fysiek zwakker
- Hecht contact met de moeder
- Minder inzicht in groepsregels en -normen
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PESTKOPPEN… ENKELE KENMERKEN
‘Ingebakken’ agressie tegen anderen
Positieve ingesteldheid t.o.v. geweld
Impulsief, regelovertredend gedrag
Behoefte aan dominantie
Gering inlevingsvermogen
Relatief positief zelfbeeld
Fysiek sterker

Misvatting : Pesten als camouflage
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DE KENMERKEN…EEN SAMENVATTING

Agressief

Angstig

Fysiek sterk

Fysiek niet zo sterk

Positief t.o.v. geweld

Afkeer van geweld

Superioriteitsgevoel

Twijfel en onzekerheid

Sociaal onvaardig

Sociaal onhandig en
onvaardig
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AANPAK : ACTIE OP SCHOOL/ SPEELPLAATS
1.Opstellen gedragscode m.m.v. de jongeren
2.Ingrijpen bij pesterijen
3.Sociale Vaardigheidstraining
4.Stimuleren van groepswerk
5.Aandacht voor positieve omgangsvormen
(model)
6. Iedereen doet mee
7.Steunen van de middengroep
8.Preventie van pestproblemen
9.Overleggroep/werkgroep
10. Verhogen van toezicht op ‘vrije momenten’
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ACTIE OP SCHOOL
Efficiënt ingrijpen bij pesterijen
Preventie van pestproblemen
Iedereen doet mee
Initiatieven op het niveau van:
- de school
- de klas
- het individu
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Ontwikkelingsfasen van een (klas)groep
FORMING

STORMING
NORMING

PERFORMING

ADJOURNING
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BASISKENNIS VAN OPVOEDERS/BEGELEIDERS
: GESPREKSTECHNIEKEN
Ingrijpen bij incidenten en
vermoedens
Stoppen incident
Verwijzen naar opvolging

Ondersteunende gesprekken
met slachtoffers
Vermoedens verifiëren
Eventueel verdere hulp
inschakelen

Herstelgesprekken met
pesters
Wijzen op gedragscode
Afspreken van herstelcontract
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Aan de slag : Werkafspraken (lijstje)
In kaart brengen : inventariseren ( wat merken we, hoe veel,
hoe vaak, waar , meldingen, kinderen, ouders, ernst, …
Ontwikkelen plan ( breedspectrum- aanpak kan ook
succesvol zijn)
Wie doet wat, wanneer, met welke bedoeling
Wie betrekken we ( intern – extern)
Wat onderzoeken we verder, waarom en wanneer
Hoe gaan we om met gegevens en gegevensuitwisseling
Wie wordt geïnformeerd
Wie neemt voortouw ?
….
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Specifiek voor speelplaats
Veiligheid bieden
(spel)regels en afspraken
Aandacht voor sfeer en relatie
Observeren en interveniëren
Time-out zone en TAVA-lokaal
Systematische registratie (logboek)
Confronterende gesprekken met dader(s) gericht op
herstel
Inlevende/begeleidende gesprekken met
slachtoffer(s)
Stimulerend tussenkomen/acties voor meer ‘SOVA’
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