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Doel:  
Alle kinderen voelen zich bij Kind & Co veilig, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met 
plezier naar de opvanglocatie gaan.  
 
Wat is pesten? 
Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere 
persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Hieronder valt: 

- Bedreigen, intimideren, bang maken, afpersing (geef me geld, anders….) 
- Buitensluiten (niet mee mogen doen met een activiteit) 
- Lichamelijk schade toebrengen (laten struikelen, duwen, enz.) 
- Gebaren (tong uitsteken, middelvinger opsteken) 
- Pesterijen via social media of telefoon1 
- Geniepigheid (tas afpakken, spullen laten verdwijnen) 

 
Pesten komt overal voor. Bij pestgedrag is er altijd sprake van machtsongelijkheid en van 
terugkomend gedrag (met regelmaat). Hierdoor wordt vooral de veiligheid van het gepeste kind 
aangetast, maar ook de veiligheid van de overige kinderen.  
 
Omstandigheden die het risico op pesten vergroten2 
Pesten belemmert de ontwikkeling van kinderen die gepest worden. Pesten heeft dezelfde impact als 
oorlogsgeweld of incest3. Ook kan het op latere leeftijd grote gevolgen hebben voor zowel de mentale 
als fysieke gezondheid. 
De aanwezigheid van een (vrienden)groep die toekijkt en niet optreedt tegen het pesten, vergroot de 
kans dat het pesten doorgaat. 
 
Pesten kan een imitatie zijn van de agressie die kinderen thuis ervaren. Daarnaast wordt de kans dat 
kinderen gaan pesten groter als ouders weinig bij hen betrokken zijn, hen afwijzen, verwaarlozen of te 
weinig toezicht houden. Veel kinderen die pesten, worden zelf ook gepest. 
 
De kans op pesten en agressief gedrag is groter op locaties met een groot verloop onder pedagogisch 
medewerkers, te weinig duidelijke gedragsregels, gering toezicht en een gebrek aan individuele 
benadering. Door op locaties een sfeer te creëren waarin harmonie en respect voor elkaar centraal 
staan kan het pesten worden omgevormd tot socialer gedrag. 
 
Wat kunnen we doen tegen pesten? 
Pestgedrag kan op twee niveaus worden aangepakt.  

1. De aanpak is gericht op het voorkómen van pesten (preventie).  
2. De aanpak is gericht op het bestrijden van een acuut pestprobleem. 

 
Een aanpak die alleen gericht is op het bestrijden van een acuut pestprobleem en niet op het 
voorkomen ervan, heeft dit slechts een tijdelijk effect. Het is dus van belang om je ook te richten op 
het voorkomen van pesten.  
Daarnaast is het belangrijk om niet alleen te kijken naar het individu (het slachtoffer of het kind dat 
pest), maar ook naar de oorzaken van pesten die in de groep of zelfs in de organisatie kunnen liggen. 
(bijvoorbeeld veel wisseling in pedagogisch medewerkers, een slechte onveilige sfeer in de groep of 
het team) 
 
 
                                                
1 Lindenberg, S. et al. (2005) Pesten. Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingen. 
In: Kind en adolescent, Jaargang 26, nr.3 05/09/2005 aug. 2005, pag.305-317. 
2 https://www.nji.nl/Pesten-Probleemschets-Risicofactoren  
3 https://www.stoppestennu.nl  

https://www.nji.nl/Pesten-Probleemschets-Risicofactoren
https://www.stoppestennu.nl/
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1. Maatregelen ter preventie van pesten  
Maatregelen om pesten te voorkomen of terug te dringen worden op verschillende niveaus binnen 
Kind & Co genomen.   
Algemene maatregelen: 
• Een heldere procedure met een duidelijk stappenplan voor pedagogisch medewerkers; 
• Informeren van ouders over de procedure (bij kennismaking, beleid op website, pedagogisch 

werkplan);  
• Pesten bespreekbaar maken (zonder overdrijving); 
• Investeren in open communicatie en versterken van het vertrouwen; 
• Overleg en afstemming met de betrokken school en eventuele overige samenwerkingspartners. 

NB: Bij locaties in scholen (zoals IKC’s en bredescholen), waar de school een andere methode 
hanteert in de aanpak van een pestprobleem (bijvoorbeeld de Vreedzame School methode), kan 
de methode van de school gebruikt worden. 
 

Specifieke maatregelen: 
• Opstellen van groepsgedragsregels (zie bijlage 1) tegen pesten;  
• Mentorschap;  
• Consequent en scherp toezicht houden op de groep, periodiek observeren van de kinderen;  
• Jaarlijks een oudergesprek aanbieden; 
• Pesten periodiek tijdens teamoverleg agenderen; 
• Jaarlijks thema op BSO (bv in de week tegen pesten in september); 
• Training/coaching van pedagogisch medewerkers, (pesten kunnen signaleren; zie bijlage 2). 
 
2. Maatregelen en afspraken ter bestrijding van een acuut pestprobleem 
Wanneer er wordt vernomen dat er gepest wordt, moet direct worden begonnen met de aanpak 
ervan, zodat de veiligheid van ieder kind wordt hersteld.  
• Allereerst wordt er overleg gevoerd met collega’s.  
• De senior en clustermanager worden geïnformeerd over het pestprobleem. 
• Het gepeste kind en de pesters  worden extra geobserveerd (door volgen/extra in de gaten 

houden).  
• Ouders van het gepeste kind en de pester(s) worden geïnformeerd. Indien nodig wordt aan 

ouders toestemming gevraagd om school te informeren.  Betrokken kinderen worden door de 
mentor besproken tijdens de kindbespreking/HKB. 

• Afhankelijk van de zwaarte van het pestprobleem, wordt het stappenplan4 ingezet en besproken 
wie welke gesprekken voert en welke ondersteuning daarbij nodig is. 

• In de notulen van het overleg worden de stappen en de resultaten daarvan vastgelegd.  
• De clustermanager rapporteert de conclusies en verbeteringen naar aanleiding van de evaluatie 

in haar maandrapportage.  
 
  

                                                
4 Gebaseerd op de “no blame approach” aanpak uit de training BSO in de Plus.  
 

http://www.weektegenpesten.com/
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Stappenplan gesprekken bij de aanpak van een acuut pestprobleem 
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Bijlage 1 
 
Preventie op locatieniveau 
De sfeer en veiligheid die pedagogisch medewerkers op de opvang en ouders thuis creëren, is van 
groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang 
met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar 
uitgesproken worden.  
Agressief gedrag/pestgedrag van kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers wordt niet 
geaccepteerd. Pedagogisch medewerkers en ouders moeten duidelijk stelling nemen tegen dergelijke 
gedragingen.  
 
Regelmatig een onderwerp m.b.t. pesten als thema in de groep aan de orde stellen. Bijvoorbeeld elke 
eerste week van een nieuwe maand. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een 
groep, aanpak van ruzies etc. kunnen aan de orde komen.  
 
Elk jaar is er in september de landelijke week tegen pesten. Pesten voorkomen en aanpakken vraagt 
het hele jaar door om aandacht. Maar hoe doe je dat? De website www.weektegenpesten.com biedt 
informatie, tools en inspiratie. 
 
Ook is het van belang dat ouders worden betrokken worden in het voorkomen en bestrijden van een 
pestprobleem. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat interventies bij pesten het 
meest effectief zijn als ze in samenwerking met ouders gebeuren. 
Bij het voorkomen en aanpakken van online pesten is ook samenwerking met het pedagogisch 
medewerkers en kinderen onmisbaar. 
 
Naast pesten bespreekbaar maken met kinderen is het afspreken van regels voor de kinderen (en 
pedagogisch medewerkers) een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te 
houden. 
 
Gedragsregels 
Regels bieden een kind duidelijkheid en hierdoor ook veiligheid. Het kind weet wat er van hem of haar 
verwacht wordt, maar het kind weet ook wat het van de pedagogisch medewerkers kan verwachten. 
Deze duidelijkheid en veiligheid helpen het kind om het zelfvertrouwen op te bouwen. Hang 
gedragsregels 5 duidelijk zichtbaar op de groep op en bespreek deze regelmatig met de kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Meer, B. van der (2011). Het gebruik van de FWF-regels en -pictogrammen. Rosmalen: E2V2, www.pesten.net 

Gedragsregels 

1. Zoals je eruit ziet is het goed 

2. Als je ziet dat iemand verdrietig is, help hem dan 
3. Als je mee wil spelen, vraag dat dan eerst 

4. Noem andere kinderen bij hun voornaam 

5. Kom niet aan een ander kind als die dat niet wil 

6. Ga netjes om met spullen en houdt ze heel 

7. Iedereen mag mee doen 

8. Je mag elkaar niet uitlachen of uitschelden 

9. Als een kind alleen is, vraag dan of het kind mee wil spelen 

10. Laat een ander kind met rust als die iets aan het doen is 

11. Zit niet aan de spullen van een ander 
12. Als je gepest wordt, vertel dat dan. Dat is geen klikken!  

 

http://www.weektegenpesten.com/
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Bijlage 2 
 
Het verschil tussen pesten en plagen 
Het belangrijkste verschil tussen pesten en plagen is dat plagen incidenteel gebeurt. Bij plagen is er 
ook geen verschil in macht terwijl bij pesten de pester juist wel macht wil uitoefenen over het gepeste 
kind. We spreken zelfs niet van pesten als er voortdurend negatief gedrag plaatsvindt tussen twee 
gelijkwaardige partijen. Zo lang kinderen op basis van gelijkwaardigheid, ook al is het negatief, met 
elkaar omgaan, is het ene kind nooit meer en vaker de dupe dan het andere. Er is dan sprake van een 
machtsevenwicht. Bij pesten is dat machtsevenwicht er niet. Bij partijen die even sterk zijn mag je 
erop vertrouwen, dat ze ruzies op eigen kracht kunnen oplossen. Een kind dat gepest wordt, is daar 
echter niet toe in staat: 

 Een kind dat gepest wordt, heeft het nodig dat pedagogisch medewerkers ingrijpen en zich 
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind. 

 
Plagen Pesten 
• Elkaar voor de gek houden: 

machtsgelijkheid + humor 
• Spelenderwijs 
• Gebeurt over & weer en op gelijke voet 
• Incidenteel en van korte duur 
• 1 tegen 1 
• Niet systematisch 
• Geen pijn/korte pijn 
• Het is snel weer over 
• Groep blijft zichzelf 

• Gepeste kind is machteloos. Sprake van 
machtsongelijkheid 

• Gebeurt systematisch, langdurig en 
intensief 

• Berekenend 
• Eén tegen allen/kliekje 
• Doel = kwetsen 
• Grote gevolgen: trauma’s op psychisch of 

fysiek vlak 
• Heeft negatieve invloed op de hele groep 

 
Omdat het pesten niet zo gemakkelijk te herkennen is en PM-ers zich machteloos kunnen voelen, 
staat een kind vaak alleen. Opmerkingen zoals hieronder worden gebruikt om niet de 
verantwoordelijkheid op zich te nemen: 

• Dat kunnen de kinderen heel goed onder elkaar regelen 
• Dat is toch gewoon kindergedoe 
• Het is een probleem van scholen en BSO’s in de grote steden 
• Het is toch gewoon een natuurlijke pikorde 
• Als je anders bent, kun je verwachten dat je gepest wordt 
• Pesten is weer zo’n modewoord; het probleem wordt zwaar overdreven. 

 
Kenmerken van pesters 
Net zoals slachtoffers kun je (mogelijke) pesters ook moeilijk karakteriseren. Het zijn geen kinderen 
met specifieke kenmerken. Het moeilijke van het opsporen van pesters is juist dat het vaak hele 
normale kinderen betreft. 
 
Rondom het fenomeen pesten zie je vaak een bepaalde groepsdynamiek. Er is een hoofdpester, een 
paar medepesters (meelopers) en de overige groepsleden die niets tegen het pesten doen. 
De hoofdpester is degene die begint met pesten. Over het algemeen is de pestkop zijn slachtoffer 
lichamelijk de baas. De pester is de aanvoerder van zijn groepsgenoten. Door het pestgedrag kan hij 
laten zien dat hij/zij de macht heeft. De pester is rolmodel voor andere kinderen. Opvallend is dat de 
agressiviteit van de pester hoger is dan bij andere kinderen. 
De medepesters (meelopers) willen deel uitmaken van de macht van de pestkop. Daarom bootsen ze 
zijn gedrag na en beginnen ook zelf te pesten. Dit doen ze om bij de hoofdpester in de smaak te 
vallen en omdat ze gezien en gemerkt hebben dat dit voorbeeldgedrag van de hoofdpester geen 
negatieve gevolgen voor de pester heeft. Dus als een pester ongestraft zijn gang kan gaan, is dit een 
stimulans voor de meelopers om mee te doen. 
 
De overige groepsleden kijken naar het pesten zonder dat ze er iets aan doen. Sommige van deze 
kinderen vinden het stiekem wel leuk, andere zijn juist bang om zelf gepest te worden. De lol om het 
pesten is altijd tweeledig. Aan de ene kant vinden ze het net zo grappig als de pesters, aan de andere 
kant zijn ze heel erg blij dat ze zelf niet het slachtoffer zijn. 
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Al met al heeft bijna iedereen, behalve het gepeste kind, er belang bij om het pestgedrag in stand te 
houden. Door die hele groepsstructuur en de groepsdynamiek is het voor het gepeste kind bijna 
onmogelijk op eigen kracht uit de slachtofferrol te stappen. Steun van de pedagogisch medewerker en 
ouders is dus onmisbaar om uit dit patroon van het pesten te ontsnappen. 
 

 

Onderschatting van pestgedrag 
Het pesten en de gevolgen daarvan worden erg vaak onderschat. “Het hoort er toch bij. Het is 
allemaal zo erg niet. Het gaat wel over.” Soms wordt het pestgedrag door volwassenen 
geminimaliseerd omdat de ernst van de situatie niet wordt ingezien. Er zijn ook volwassenen die zich 
ergeren aan het gedrag van een slachtoffer, of vinden dat het slachtoffer door zijn gedrag “vraagt om 
het pesten”6.  
 
Kinderen die gedurende langere tijd zijn gepest vertonen twee mogelijke reacties:  
1. passieve zondebokken: ze voelen zich angstig en onzeker, zijn gevoelig en rustig, gaan huilen of 

trekken zich terug wanneer ze worden aangevallen, hebben een negatieve kijk op de situatie, 
ervaren zichzelf als stom en onaantrekkelijk, staan alleen, zijn niet agressief en plagen niet. Met 
hun lichaamstaal geven ze aan: houd eens een keer met het buitensluiten of pesten op, wat door 
de andere kinderen weer wordt gezien als: “Die kunnen we pakken”.  

2. Een tweede reactie die je ziet bij gepeste kinderen is dat ze je kunnen irriteren: de provocerende 
zondebokken. Ze worden boos, vechten terug of proberen het ten minste, ze veroorzaken 
spanning en roepen irritatie op, niet alleen bij de leeftijdgenoten, maar ook bij begeleiders.  
 

Het lijkt alsof de gepeste kinderen met hun gedrag het pesten zelf uitlokken. Het is echter aangeleerd 
gedrag, een reactie op voortdurend buitengesloten worden. De enige oplossing hiervoor is: aan elkaar 
voortdurend duidelijk maken dat niemand erom vraagt om slachtoffer van pesten te zijn of te worden. 
En help het kind weerbaar te worden, zodat het op een passende manier voor zichzelf op durft te 
komen (klik hier voor 5 oefeningen).  
                                                
6 Beijk, J. (1986). Het geloof in de rechtvaardige wereld. Psychologie, 12, pp 18-21. & 

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/ze-vroeg-erom/ (2017) 

Waarschuwingssignalen voor pesten  
 
Het gepeste kind … 

• Mag niet meedoen bij spelletjes of wordt als laatste gekozen 
• Blijft dicht bij de pedagogisch medewerker tijdens buitenspelen 
• Zijn schoolprestaties gaan achteruit 
• Ziet er ongelukkig, gestrest, depressief uit 
• Vermijdt de speelplaats 
• Klaagt over buikpijn, hoofdpijn 
• Heeft misschien niet één goede vriend 
• Zijn bezittingen worden afgenomen of verstopt 
• Wordt uitgelachen, onvriendelijk benaderd 

 
Gemeld door ouders: 

• Komt thuis met kapotte fiets, kleren of boeken 
• Heeft blauwe plekken, schrammen 
• Neemt geen klasgenootjes mee 
• Is bang om naar de opvang/school  te gaan 
• Slaapt onrustig en heeft nare dromen 
• Vraagt en/of steelt geld van familie 
• Wordt niet uitgenodigd voor feestjes 
• Kind is de dag voor de opvang dag/schooldag erg gespannen. 

(hikt tegen de volgende dag aan) 
 

https://www.stoppestennu.nl/maak-je-kind-weerbaar-tegen-pesten-5-oefeningen
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/ze-vroeg-erom/
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