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Antipestkoffer	
Pestpreventie‐	en	aanpak	voor	het	lager	onderwijs	

Achtergrondinformatie	

 

Van pesten naar samenwerken : de supportgroep: oplossingsgerichte aanpak bij 
pestgedrag in school / Young, Sue. ‐ Huizen: Pica, 2012. ‐ 160 p. ‐ ISBN: 978‐90‐77671‐
80‐1: 17,95 EUR  
Doelgroep: 7‐16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 vanp ; or 3.3.8 vanp  

De meeste anti‐pestprogramma's die scholen gebruiken om pesten te voorkomen en 
aan  te  pakken,  gaan  uit  van  een  probleemgeoriënteerde  benadering.  Toch  zijn  de 
resultaten  van  de  probleemgerichte  aanpak  niet  overtuigend.  De  alternatieve, 
oplossingsgerichte benadering, ontwikkeld binnen  een  therapeutische  setting, werd 
op  scholen  aanvankelijk  alleen  ingevoerd  om  leerlingen met  gedragsproblemen  te 
helpen. Een oplossingsgerichte benadering  kan op  school echter op meer  gebieden 
worden  ingezet,  o.m.  om  pesten  tegen  te  gaan.  Van  pesten  naar  samenwerken 

beschrijft  de  Supportgroepaanpak,  een  effectieve  werkwijze  waarbij  een  negatieve  groepssfeer  wordt 
omgebogen naar een positiever groepsklimaat.  In deze aanpak  is het groepsklimaat de verantwoordelijkheid 
van de hele groep en wordt de rol van de  leraar positiever:  in plaats van aandacht te geven aan  'pesten' en 
'schuld', begeleidt hij/zij  leerlingen om verantwoordelijkheid op te nemen en te zorgen voor elkaar. Dit boek 
biedt  mogelijkheden  om  samen  oplossingen  te  creëren  en  de  aanwezige  talenten  en  vaardigheden  van 
kinderen te benutten als vindplaats van oplossingen.  

 

Omgaan met pesten / Henderson, Margo. ‐ Amsterdam: SWP, 2013. ‐ 127 p. ‐ ISBN: 
978‐90‐8850‐438‐9: 16,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 omga 

Dit boek gaat over pesten en bevat aanbevelingen om pesten  te voorkomen en  te 
bestrijden.  In  deel  I  wordt  achtergrondinformatie  gegeven  over  het  verschijnsel 
pesten. Wat  is pesten precies? Welke  rollen  vervullen de  verschillende  actoren  in 
een pestsituatie? Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van pesten? Hoe kan er het 
beste op pestgedrag  gereageerd worden? Deel  II  gaat over preventief  en  curatief 
handelen. De auteur bekijkt wat handelen bevordert en belemmert en biedt daarna 
suggesties  voor  iedereen  die  zich  betrokken  voelt  bij  het  pestprobleem  en  in 
concrete situaties het juiste wil doen. Het boek gaat over pesten onder kinderen en 
jongeren. Pesten vindt immers veelvuldig plaats op school en op de weg van school 
naar huis. Maar deel I kan ook interessant zijn voor wie meer wil weten over pestproblematiek bij volwassenen 
aangezien het om dezelfde mechanismen gaat.  In bijlage 1 en bijlage 2 zijn schema's opgenomen die  je kunt 
invullen om de  (theoretische)  informatie met de praktijk  te verbinden. Bijlagen 3 en 4 bevatten  lijstjes met 
respectievelijk  signalen  van  pesten  en  te  vermijden  reacties.  In  bijlage  5  staat  een  overzicht met  wat  de 
kinderen met de diverse rollen zouden moeten leren voor een zo pestvrij mogelijke groep.  
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Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid / 
Deboutte, Gie. ‐ Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009. ‐ 218 p. 
URL: http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/   
URL: http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/pgs/090310_pesten‐
volledig.pdf   
Vindplaats Antwerpen: online  

Dit is een publicatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, die enkel via 
een website  ter beschikking wordt gesteld. De publicatie wil  schoolteams, en  in het 
bijzonder de  schoolleiding, ondersteunen bij de uitbouw  en het  versterken  van het 
schoolbeleid.  Dit met  het  oog  op  het  aanpakken  en  voorkomen  van  pesterijen  en 

andere vormen van antisociaal gedrag binnen de school en haar directe omgeving. Er worden hefbomen en 
bouwstenen aangereikt waarmee de school aan de slag kan gaan om zo stapsgewijs te komen tot een integrale 
benadering van pesten en geweld op school, de zogenaamde whole school approach. Er wordt zowel aandacht 
besteed  aan  het  werken  in  de  diepte  (mensen  en  structuren  veranderen,  versterken,  inhoudelijk 
ondersteunen) als aan het werken  in de breedte (aandacht voor alle actoren, participatiekansen en gedeelde 
verantwoordelijkheid).  Door  alle  elementen  te  combineren  vergroot  de  kans  om  te  komen  tot  duurzame 
oplossingen.  Op  de  website  van  het  Vlaamse Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming  kunt  u  de  publicatie 
terugvinden  in  pdf‐formaat.  U  kunt  ze  volledig  downloaden  of  enkel  die  stukken  die  u  interesseren.  De 
publicatie is opgevat als een verzamelwerk, een totaalaanpak, waarin u kan gaan selecteren wat u interesseert 
en waar uw school het meest nood aan heeft.  

 

Verbindend leiderschap in een uitdagende groep : oog voor talent bij een grillige 

groepsdynamiek en pesten / Bijleveld, Boaz. ‐ [Drachten]: Eduforce, 2014. ‐ 312 p. ‐ 

ISBN: 978‐94‐91510‐79‐3: 36,50 EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 3 verb  

 

Dit  boek  biedt  een  totaalaanpak  om  de  groepsvorming  in  de  klas  positief  te 

beïnvloeden  en  pesten  aan  te  pakken.  Het  beschrijft  hoe  je  dat  concreet  en 

stapsgewijs met  oplossingsgerichte  technieken  doet.  De  rol  van  de  leerkracht  is 

cruciaal. Hij moet motiveren, enthousiasmeren en grenzen  stellen. De  rollen  van 

alle actoren worden  in beeld gebracht, geanalyseerd en er wordt beschreven hoe 

aan een oplossing kan worden gewerkt. Ook de rol van de ouders komt aan de orde. Tot slot geven specialisten 

uit het veld middels interviews hun visie op de problematiek. Het boek is in eerste instantie geschreven vanuit 

het perspectief van leerkrachten uit het basisonderwijs, maar is ook geschikt voor coaches of hulpverleners die 

werken met kinderen uit deze doelgroep en de ouders daarvan. Ook in het eerste leerjaar van het voortgezet 

(secundair) onderwijs kan de werkwijze geschikt zijn. 
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Educatief	materiaal	

 

Geen grapjes over pesten : een spel over omgaan met pesten en plagen 
/ Hoogerwerf, Jeroen; van de Vorst, Anet. ‐ Hoevelaken: Kwintessens, 
[s.a.]. ‐ ISBN: 978‐90‐5788‐366‐8: 59,00 EUR  
Doelgroep: 9‐12 jaar  
URL: http://pestvrij.kwintessens.nl/  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 geen  

Met dit spel leren kinderen hoe je om kunt gaan met pesten, als gepest 
kind maar ook als pestkop. Het  is bedoeld voor kinderen uit het derde 

t/m  zesde  leerjaar  en  kan  gespeeld worden met  5  tot  25  kinderen.  De  voorbeelden  zijn  ontleend  aan  de 
praktijk. Het spel brengt kinderen op alle plekken waar gepest wordt en confronteert hen met situaties die ze 
dagdagelijks meemaken. Ze moeten keuzes maken en beleven de gevolgen van hun keuze.  

 

Jef en Lien : prenten en schema's om met kinderen (8‐12 jaar) te werken 
rond ruzie en conflict / Patfoort, Pat; Delmé, Andy. ‐ Mechelen: Jeugd & 
Vrede vzw, 2008. ‐ 46 p. ‐ ISBN: 97890546110090: 20,00 EUR  
Doelgroep: 7‐12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 jefe  
Vindplaats Turnhout: T 05.01.114  

Dit  boek  wil  kinderen  met  aantrekkelijke  prenten  en  eenvoudige 
schema's helpen aanleren hoe ze beter met elkaar kunnen omgaan, zodat 
er minder ruzies en pesterijen voorkomen en  iedereen zich meer gewaardeerd voelt en  'goed  in zijn/haar vel 
zit'. De inleiding geeft begeleidend commentaar om elk van de 18 stappen zo goed mogelijk samen te kunnen 
doorlopen. Een aanvullende set van drie posters toont de belangrijkste prenten en schema's.  

 

Kinderen en... : geen grapjes over pesten : 125 kant‐en‐klare activiteiten om hun 
woede te beheersen, conflicten op te lossen, empathie te ontwikkelen en goed 
om te gaan met anderen / Drew, Naomi. ‐ Amersfoort: Kwintessens, 2012. ‐ 306 + 
[5] p. + dvdrom. ‐ (Kinderen en ..). ‐ ISBN: 978‐90‐5788‐368‐2: 149,00 EUR  
Doelgroep: 7‐10 jaar  
URL: http://www.kwintessens.nl/pesten   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

De  kern  van Geen  grapjes over pesten bestaat uit 125  gemakkelijk uit  te  voeren 
sessies, die zijn opgezet om een pestvrije sfeer te creëren waarin kinderen kunnen 
leren  en  gedijen.  De  sessie  duren  elk  zo'n  twintig  minuten  en  vragen  weinig 
voorbereiding.  Het  eerste  deel  bevat  vijftien  kernsessies  die  de  meest  cruciale 
vaardigheden en attitudes bijbrengen en de basis vormen voor de andere sessies. In 

het tweede deel vindt u nog 110 sessies, gerangschikt in zeven themagebieden: verbeteren van vriendschap en 
compassie, woedebeheersing, voorkomen van conflicten, reageren op conflicten, aanpakken van uitschelden 
en pesten, omgaan met pesten, verschillen aanvaarden. De activiteiten  in het boek zijn goed  te combineren 
met  andere  methoden  voor  sociaal‐emotionele  ontwikkeling.  Wanneer  de  leerkracht  geen  bepaalde 
leermethode gebruikt voor het opbouwen van sociale vaardigheden dan is dit boek een belangrijk instrument 
om de leerlingen die bij te brengen. Afhankelijk van wat nodig is, kan de leerkracht zelf bepalen welke sessies 
hij/zij wil doen. Elke  sessie begint met een  inleiding, gevolgd door een bespreking, de hoofdactiviteit en de 
afronding. De gebruikte werkvormen  zijn  zeer  gevarieerd. Bij de meeste  activiteiten horen werkbladen. Die 
worden vermeld in het lijstje van materialen en staan op de dvd(rom) achterin het boek. Extra materiaal staat 
op de website van de uitgever.  
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Klaas en de 3 pestkoppen / Kerkhofs, Renate. ‐ [S.l.]: Bakermat, 2004. ‐ stripverhaal (51 
p.), handleiding (19 p.). ‐ ISBN: 90‐5461‐929‐5: 5,90 EUR  
Doelgroep: 9‐14 jaar  
URL: http://www.jeugdenvrede.be/producten/klaas‐en‐de‐3‐pestkoppen‐strip   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 klaa 
Vindplaats Turnhout: T 05.02.18  

De  strip  'Klaas  en  de  drie  pestkoppen'  gaat  op  herkenbare  wijze  dieper  in  op  de 
pestproblematiek.  Het  verhaal  zet  de  lezers  (jong  en  oud)  aan  tot  nadenken  over 
pestgedrag. Naast het boek  is er ook een kopieerbare brochure voor begeleiders van 
de jongeren.  

 

Pesten aanpakken : lessenserie voor groep 4‐8 van het regulier en speciaal 
basisonderwijs / Barkmijer, Kirsten; Brokken, Johan. ‐ Assen: Van Gorcum, 2013. ‐ 
84 p. ‐ ISBN: 978‐90‐232‐5152‐1: 19,95 EUR  
Doelgroep: 9‐14 jaar  
URL: http://www.veruslutum.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

De  lessenserie  'Pesten  aanpakken'  is  bedoeld  voor  jongeren  in  groep  4  (derde 
leerjaar)  tot  en  met  groep  8  (zesde  leerjaar)  binnen  het  regulier  of  het 
buitengewoon basisonderwijs. Het uitgangspunt van de lessenserie is de cruciale rol 
die  omstanders  innemen  in  een  pestsituatie.  De  lessenserie  maakt  leerlingen 
bewuster van hun invloed op het pestgedrag. Gedurende vijf lesdagen van elk drie 
kwartier wordt aandacht besteed aan zeven verschillende rollen van het pesten. Het 

leidend  lesmateriaal  hierin  is  een  poster  waarin  deze  rollen  worden  uitgebeeld.  Het  is  de  bedoeling  dat 
leerlingen leren om het pestgedrag aan te pakken in de rol van helper en zich zelfverzekerd en weerbaar op te 
stellen.  Iedere  lesdag  staan  er  verschillende  leerdoelen  centraal  die  door middel  van  actieve werkvormen 
behandeld  worden.  Hierbij  is  uitgegaan  van  de  leercyclus  van  Kolb  waarbij  de  volgende  fasen  worden 
doorlopen:  ervaren,  reflecteren,  conceptualiseren  en  toepassen.  Het  boek  is  ingedeeld  in  drie  delen:  een 
lessenserie  voor de middenbouw, een  lessenserie  voor de bovenbouw en een deel over de drama‐inzet bij 
pesten.  In dat derde deel worden korte dramalessen beschreven ter voorbereiding van een voorstelling over 
pesten.  

 

Pesten op school : adequaat optreden tegen pestgedrag / Krowatschek, Dieter; 
Krowatschek, Gita. ‐ Katwijk: Panta Rhei, 2005. ‐ 96 p. ‐ ISBN: 90‐76771‐73‐1: 10,63 
EUR  
Doelgroep: 7‐14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.20  

Spelletjes, activiteiten en oefeningen voor het erkennen, signaleren en bestrijden 
van pestgedrag. Dit praktisch werkboek verschaft docenten, ouders, leerlingen en 
de slachtoffers informatie over het signaliseren van dit hardnekkig verschijnsel, en 
concrete hulp bij het bestrijden ervan. Het kan zonder veel voorbereiding in ieder 
schooltype gebruikt worden voor kinderen van 8 ‐ 14 jaar.  
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Pesten: stop! / Puts, Veronique. ‐ Amsterdam: Leopold, 2014. ‐ [44] p. ‐ ISBN: 978‐90‐
258‐6594‐8: 12,99 EUR  
Doelgroep: 7‐10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

Beer en  Sophie  zien dat  sommige  kinderen  gepest worden op  school.  Ze blijven niet 
onverschillig,  ze  gaan  over  tot  actie.  Het  boekje  toont  op  een  duidelijke manier  in 
woord en beeld dat pesten niet kan en dat je als toeschouwer niet langs de zijlijn moet 
blijven staan, maar ingrijpen.  

 

Pestkwartet / Pestweb . ‐ Utrecht: Pestweb, 2007., bevat: 44 kaartjes, lesbrief 2 
p.: 15,95 euro  
Doelgroep: 9‐14 jaar  
URL: http://www.pestweb.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

Het Pestkwartet gaat uit van de verschillende  rollen bij pesten. De bekendste 
rollen  zijn  die  van  pester  en  gepeste. Minder  bekend  zijn  de  rollen  die  de 
omstanders innemen, met dit kwartetspel wordt ook hun rol belicht. Deze omstanders (de buitenstaander, de 
helper, de stille, de ouders, de vertrouwenspersoon) hebben zonder zich daarvan bewust te zijn ook invloed op 
het pesten. Het doel van het Pestkwartet is dus kinderen bewust maken van hun eigen rol bij het pesten. Juist 
door  het  ingrijpen  van  omstanders  kan  het  pesten  aangepakt  worden.  In  het  kwartetspel  zijn  alle  rollen 
vertegenwoordigd,  de bijbehorende  lesbrief  voorziet  een  voorbereiding,  een bijbehorend  rollenspel  en  een 
nabespreking.  

 

Pest'Oog : informatief spel over diversiteit, pesten, beperkingen en 
talenten / Zinloos Geweld vzw. ‐ Deurle: Zinloos Geweld, 2013. ‐ 
handleiding (13 p.), 40 kwartetkaarten, 14 vlinderkaarten, 
vlindertekening (te vergroten en in te kleuren), poster, postkaart: 38,00 
EUR  
Doelgroep: 7‐10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.33  

Pest'Oog is een spel voor kinderen van 7 tot 10 jaar met als doel de kinderen inzicht bijbrengen dat iedereen 
anders  is  en  tegelijk  ook  talenten  bezit.  Wanneer  kinderen  leren  omgaan  met  verschillen,  verschillen 
aanvaarden en meer bewust worden van positieve kwaliteiten kan het hen weerbaar(der) maken voor pesten. 
Pest'Oog biedt de spelers in de vorm van een kwartetspel, in combinatie met memory en doe‐opdrachten, een 
speelse  invalshoek  om  te  praten  over  o.m.  zwaarlijvigheid,  fysieke  beperkingen,  sociale  armoede,  holebi, 
kansarmoede, etnische afkomst, nieuwsamengestelde gezinnen enz. Geschikt voor 4 tot 20 spelers. Het spel en 
de bespreking duren samen 1 of 2 lesuren, afhankelijk van het aantal kwartetsituaties dat wordt besproken.  
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De survivalKID pesten / Descamps, Luc; Deboutte, Gie. ‐ Sint‐Niklaas: Abimo, 2014. ‐ 
149 p. ‐ ISBN: 978‐94‐6234‐266‐8: 11,95 EUR  
Doelgroep: 9‐14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 surv  

Dit boek is geschreven als hulpmiddel voor kinderen van 9 tot 13 jaar die op de een of 
andere manier met pesten  in aanraking komen. In een uitgebreid  inleidend gedeelte 
wordt uitgelegd wat pesten eigenlijk  is en hoe het  losgekoppeld kan worden van vrij 
onschuldige plagerijen of van occasionele ruzies. Stap voor stap wordt de systematiek 
van  pesten  besproken  en  komen  verschillende  vormen  van  pesten  aan  bod. Men 
benadrukt het dynamische groepsgebeuren waarvan pesten altijd deel uit maakt en 
beklemtoont dat de oorzaak van het pesten niet bij het slachtoffer ligt, een misvatting 
die nog al te vaak gehanteerd wordt. Het tweede deel bevat survivaltips voor het kind: tools die kunnen helpen 
om uit de cirkel van het pestgedrag  te ontsnappen. Alle betrokkenen worden  in aparte hoofdstukken direct 
aangesproken,  ook  de  pester.  In  derde  instantie  wordt  ook  aandacht  besteed  aan  de  belangrijke  groep 
omstaanders. Tot slot wordt een apart hoofdstuk besteed aan het fenomeen cyberpesten.  

 

Time2stop : zingen tegen pesten en cyberstalken / Retour, Patrick; Verschueren, 
Bart; Vantieghem, Bart. ‐ Averbode: Averbode, 2014. ‐ ISBN: 978‐90‐317‐3786‐4. ‐ 
ISBN: 978‐90‐317‐3933‐2: 29,95 EUR (liedboek); 25,46 EUR (educatieve bundel)  
Doelgroep: 9‐14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 time  

Time2stop bestaat uit een cd‐liedboek en een educatieve bundel waarmee pesten en 
cyberstalken kan worden tegengegaan. Het cd‐liedboek vertelt het verhaal van Timi, 
een  jongen die eerst wegvlucht  in een droomwereld omdat hij gepest wordt, maar 
uiteindelijk terugkeert naar de aarde, waarbij hij zich inzet voor kinderen die zich ook 
wat buitengesloten voelen. Het boek  is niet alleen een  (voor)lees‐ en  luisterboek.  Je 
kunt de  liedjes ook  zelf  zingen en meespelen. De educatieve bundel biedt heel wat 

tips  en  activiteiten om het  verhaal met  kinderen  creatief  te  verwerken. Negen hoofdstukken  lang  leven de 
kinderen zich in het hoofdpersonage Timi in. Ze zien in dat er niet alleen in Timi's wereld gepest wordt, maar 
ook in hun eigen omgeving. Door middel van gevarieerde en boeiende activiteiten krijgen de kinderen de kans 
daar samen over na te denken.  

 

Zet je masker af : een spel door kinderen, voor kinderen over pesten / Alle 
kinderen van groep 7 Basisschool WingerdBergharen. ‐ Doetinchem: 
Graviant, 2015. ‐ ISBN: 978‐94‐91337‐33‐8: 54,95 EUR  
Doelgroep: 9‐12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 zetj  

Dit spel helpt bij het oefenen van sociale vaardigheden. Het gaat vooral om 
samenwerken en met pesten leren omgaan. Het kan gespeeld worden met 2 
of meerdere spelers en in groepen van 2‐6 spelers in klasverband. Er zijn vier 
soorten  opdrachten:  (pest)situaties  oplossen,  vragen  (over  pesten) 
beantwoorden, samenwerken, discussie. Met een bestand op de cd‐rom  in 
de  handleiding  kan  je  zelf  actuele  opdrachten  maken.  De  cd‐rom  bevat  ook  een  placemat  (voor 
discussieopdrachten) en een observatieformulier voor de leerkracht.  


