Folder Pesten (GGD)
PESTEN
Vooraf,
Over pesten bestaan verschillende onjuiste relativerende veronderstellingen:
 Je leert je verdedigen
 Je wordt er sterker van.
De realiteit is anders. Pesten is duidelijk anders dan plagen. Plagen gebeurt op
gelijkwaardig niveau. Een plager wil de ander niet beschadigen. Pesten gaat verder.
Het is het langdurig uitoefenen van geestelijke en/of lichamelijk geweld, door een
persoon of door een groep(je), tegen een eenling die zich moeilijk kan verdedigen.
Slachtoffers.
Elk kind kan het mikpunt van een groep worden. Het treft vooral kwetsbare kinderen
die zich niet goed kunnen verdedigen en wat hulpeloos reageren op pesterijen.
Kinderen die het slachtoffer zijn, hebben in de groep meestal een lagere sociale
status. Ze staan óf laag in de onderlinge waardering, óf ze roepen juist
jaloeziegevoelens bij anderen op. Ze zijn veelal ook fysiek zwakker. Zelfs in hun
eigen gezinssituatie verkeren deze kinderen nogal eens in een zondeboksituatie.
Overplaatsing naar een andere groep met een andere samenstelling helpt slechts
zelden. Het blijkt dat wie in de ene groep het mikpunt is, of wordt afgewezen, ook in
de andere groep een verhoogd risico loopt.
Een frequent gepest kind gaat zich onzekerder voelen en weet niet wat hij terug
moet zeggen of doen. Het pesten gaat dan door, van kwaad tot erger.
Een frequent gepest kind is niet bij machte zich aan die positie te onttrekken en
probeert er dan maar het beste van te maken door zich in z'n positie te schikken.
Hij durft het ook vaak niet te melden, uit angst voor represailles.
 De schoolprestaties gaan achteruit.
 Er ontstaan concentratieproblemen, enge dromen en nachtmerries.
 Er ontstaan sociaal-emotionele problemen.
Een gepest kind heeft dringend hulp nodig om aan zijn zelfbeeld, zekerheid en
sociale vaardigheid te bouwen
Pestkoppen.
Meestal pesten kinderen omdat ze zich willen bewijzen, of omdat ze ergens bij willen
horen (acceptatie en waardering door de groep). Een pestkop wil vaak eigen
onmacht en zwakte verbergen. Ze voelen zich zelf vaak onzeker en ongelukkig in hun
eigen leer- en leefsituatie. Ze hebben vaak een negatief zelfbeeld, dat ze willen
overschreeuwen tegenover een leerling die ze als zwakker beschouwen. Zo proberen
ze zelf een hogere plaats in de groep te verwerven. Ze staan positief t.o.v. geweld,
ze zijn impulsief en dominant, vaak gewend hun zin te krijgen. Pestgedrag lijkt macht
en aanzien te geven, maar er zit ook een andere kant aan. Het blijkt namelijk dat
pestkoppen te maken krijgen met slechte schoolprestaties, een grote kans op
criminaliteit, een agressief karakter en gevoelens van eenzaamheid. Een pestkop
heeft hulp nodig, om te bouwen aan zijn zelfbeeld.

Aan zijn inlevingsvermogen in gevoelens van anderen, zijn sociale vaardigheid. Een
pestkop moet leren inzien dat zijn gedrag zijn positie en waardering in de groep
verslechtert.
Meelopers.
Meelopers zijn bang om zelf het slachtoffer te worden. Ze kiezen voor zekerheid de
kant van de pestkop. Ze zijn te zwak, te onzeker of te laf om iets tegen te pester te
ondernemen. Ze ondervinden nadelige effecten als schuldgevoel en de negatieve
sfeer in de groep. Ze weten dat het niet zo hoort, hebben ook medelijden, maar
voelen zich machteloos.
Meelopers moeten leren dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het pestgedrag. Ze
moeten leren op te komen voor de zwakke in deze samenleving. Ze moeten leren op
te komen voor de afgesproken regels en gedragscode die de opvoeder (leerkracht)
met de groep afspreekt.
Wat te doen?
Hulp moet nooit alleen op de zondebok of alleen op de pestkop gericht zijn. Een
pestprobleem gaat de hele groep aan. Het is een zaak van ouders, leerkrachten en
kinderen.
't Is belangrijk dat ouders en leerkrachten de ogen en oren open hebben voor
diverse vormen van intimidatie, geweld, pesten. Het geluk van meerdere kinderen en
de sfeer in de groep is in het geding.
Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze moeten
elkaar informeren als er signalen van pesten zijn. Ieder dient op zijn eigen
"werkgebied" een actief anti-pest-beleid te voeren.
Hoe eerder hoe beter.
Wat doet de school?
De groepsleerkracht en de onderwijsgevende belast met " gedrags-remedialteaching" stemmen hun aanpak op elkaar af. Enkele vormen uit ons
activiteitenarsenaal:
 Klassengesprekken
 Afspraken en gedragscodes
 Vergroten medeverantwoordelijkheid t.o.v. het groepsgebeuren
 Versterking van het "geloof in eigen kunnen"
 Beperking van het competitie-element. (spelen zonder te winnen)
 Bevorderen van het gemeenschapsgevoel
 Sociomatrix van de relaties in de groep
 Aanleren en oefenen sociale vaardigheden
 Wekelijks gesprek met de meest betrokken leerlingen. (evaluatie, lukt het je
wat we hebben afgesproken?)
 Gesprek met de ouders.

Meer weten?
We kunnen aanbevelen: " Kinderen pesten kinderen"
Een brochure (voor kinderen van 8 - 12 jaar)
Bestelnummer N6 ( f 4,-)
Bij "Stichting JWI / Opvoedingsinformatie",
Postbus 1206,
3800 BE Amersfoort

Hebt u aanwijzingen of vermoedens van pestgedrag door uw kind of van uw kind,
neem dan a.u.b. contact op met de desbetreffende leerkracht.
Enkele stellingen om over na te denken of van gedachten te wisselen:






Elk kind met opvallend of storend gedrag schreeuwt om aandacht.
Waardering voelen, is voor ieder mens een onmisbaar groeimiddel.
Agressiviteit sla je er niet uit, je slaat het er dan juist in.
Wie zichzelf "mis-behandeld" voelt, gaat ook anderen mishandelen.
Kinderen helpen, begint met " begrip willen opbrengen voor...."

