
Pestbeleid 
  
Op onze school:  “Hebben we de pest aan pesten!” 
 
Wat is pesten? 
Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en gevolg 
heeft, dat degene die gepest wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen en/of 
buitengesloten voelt. Pesten is een vorm van agressie. Pesten is vaak een ongelijke strijd van een 
groep tegen een éénling, of van een sterke tegen een zwakke. Meestal gebeurt het stiekem. Als men 
er achter komt is het soms al weken en in het ergste geval al maanden of jaren aan de gang. Pesten 
gaat verder dan plagen. 
 
Het is belangrijk pesten niet te verwarren met plagen. De negatieve opzet die bij pesten hoort, is bij 
plagen niet aanwezig. Ook is een plagerij een meer tijdelijk iets. Bij pesten is er echt sprake van een 
zich voortdurend herhalende, kwetsende machtsuitoefening over andere kinderen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om minachtende opmerkingen over iemands uiterlijk, hobby's, of interesses. Het 
kan ook uitlopen op lichamelijk geweld tegen die persoon: duwen, aan de haren trekken, schoppen en 
slaan. Doen alsof het slachtoffer gewoon helemaal niet bestaat kan echter ook een vorm van pesten 
zijn.  
 
Kort gezegd is pesten: 
 

 uitlachen 

 schelden 

 schoppen 

 slaan 

 roddelen (lelijke dingen over de ander zeggen) 

 iemand negeren (doen of hij niet bestaat) 

 bedreigen 

 spullen van de ander  vernielen 

 diefstal of verstoppen van andermans spullen 

 er zijn specifieke slachtoffers 
  
Plagen: 
 

 niet gemeen, maar lollig, je kunt er wel om lachen 

 er is geen winnaar of verliezer 

 je bent in staat om je te verdedigen, en dit wordt ook geaccepteerd 

 je loopt je geen (blijvende) schade op 

 het gebeurt bij iedereen 
 
Pesten kan een aantal oorzaken hebben: 

 Voortdurend met elkaar de competitie moeten aangaan.  
Leerlingen leren hun eigenwaarde af te meten aan de mate waarin ze hun klasgenoten 
kunnen overtreffen. Ze kunnen anderen omlaag proberen te drukken omdat ze denken zo zelf 
beter naar voren te komen. 

 Een voortdurende strijd om de macht in de groep.  
Als leerlingen hun eigenwaarde afmeten aan hun plaats in een hoog-laag structuur 
veroorzaakt dit spanningen die afgereageerd kunnen worden op een zondebok. 

 Als de lesstof te moeilijk is, kan een kind uit gevoel van onmacht gaan pesten (onmacht in 
sociale situaties), compensatiegedrag. 

 Lichaamstaal speelt een rol bij het al dan niet gepest worden 

 Verveling kan leiden tot pesten 

 Een problematische thuissituatie van de pester.  
Als een kind een slechte verhouding met z'n ouders heeft en deze te weinig interesse in het 
kind hebben, is de kans groot dat het een pester wordt. Als agressief gedrag van het kind niet 
aan banden gelegd wordt, is de kans dat het kind uitgroeit tot een pester nog groter. Een kind 
dat thuis te weinig aandacht krijgt, gaat die op een gewelddadige manier op school proberen 
te krijgen. 



 Een voortdurend gevoelde anonimiteit.  
De pester voelt zich verloren binnen de grote groep en probeert van zichzelf een bepaalde 
belangrijke persoon te maken door een klasgenoot naar beneden te drukken. Door de 
anonimiteit in de klas of op de hele school is er dan ook nog eens een gebrek aan sociale 
controle, met andere woorden: zijn/haar klasgenoten zullen niet ingrijpen. 

 Bij voortduring in een niet-passende rol worden gedrukt.  
Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het bij voortduring in een typisch mannelijke of vrouwelijke 
rol worden gedrukt; kinderen moeten zich gaan gedragen op een manier die niet past bij wie 
ze zijn. Ze moeten bepaalde dingen die ze graag willen doen onderdrukken, en/of bepaalde 
dingen die ze juist niet willen doen, toch doen. 

 
De aanpak : 
Als school besteden wij gedurende het schooljaar veel aandacht aan pestgedrag. Aan het begin van 
het schooljaar starten wij met een ‘Anti-pestweek’ waarin met kinderen gesproken wordt over respect, 
normen en waarden en omgang met elkaar. Mochten kinderen pesten dan hanteren wij de volgende 
aanpak: 
 
1.   Hulp aan het gepeste kind 
2.   Hulp aan degene die pest 
3.   Hulp aan de zwijgende middengroep 
4.   Hulp aan de leerkracht 
5.   Hulp aan de ouders 
 
Treedt er desondanks geen verbetering  op en is de situatie niet meer hanteerbaar, waardoor 
veiligheid in het geding komt, dan volgt eerst een time-out, gevolgd door schorsing en in het uiterste 
geval zelfs definitieve verwijdering van school. 

 


