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Pesten, preventie en aanpak op school – achtergrondinformatie 

Handboek alles over pesten / Ruigrok, Jan. - Esch: Quirijn, 2010. - 217 
p. + 1 p. erratum (los). - ISBN: 978-90-79596-12-6: 30,04 EUR
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 hand

Dit boek richt zich tot leraren, begeleiders en schoolleiders die werken 
met kinderen van alle leeftijden. Het laat zien hoe pestprocessen 
ontstaan en hoe ze tot een minimum kunnen beperkt worden. Het 
handboek biedt veel mogelijkheden om pesten aan te pakken op een 
manier waar iedereen beter van wordt. Bij de herstelgerichte aanpak 
blijft de dialoog bestaan. De centrale vraag is wat er moet gebeuren om 
de schade te herstellen. Bovendien moeten de betrokkenen daarvoor zelf 

aan de slag. Een benadering die ook in het verdere leven van pas komt. 

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/   

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.  

http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/
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De pestjuf : praten met kinderen, hoe doet ze dat? / Laporte, Jaklin. 
- Leuven: Acco, 2005. - 125 p. - ISBN: 90-334-5811-X: 20,40 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

Jaklin Laporte toont aan de hand van verhalen uit haar praktijk als 
pestjuf hoe pestgedrag kan worden aangepakt. Zij laat zo ook 
onrechtstreeks zien waar pesten vaak vandaan komt, hoe het snel kan 
worden opgemerkt en hoe het kan worden vermeden. Praten en 
luisteren naar slachtoffers en daders van pestgedrag staat daarin 
centraal. Dit boek bevat geen grote theorieën over pesten, maar is 

geschreven vanuit de praktijk. Het is in de eerste plaats dan ook bestemd voor iedereen die 
van nabij in aanraking komt met pestgedrag van kinderen: ouders van gepeste kinderen en van 
pesters, mensen uit het onderwijs en de psycho-sociale hulpverlening en psychotherapeuten.  

 

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.  

 

Pestpreventie met Positive Behavior Support : leer kinderen en 
jongeren om pestgedrag uit te bannen / Horner, Rob; Scott, Ross; 
Stiller, Brianna. - Huizen: Pica, 2013. - 44 p.: 7,25 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

Deze pestpreventie sluit aan bij de interventies op het primaire niveau 
van de Positive Behavior Support piramide dat voor alle leerlingen 
geldt. De handleiding beschrijft hoe aan leerlingen kan aangeleerd 
worden hoe ze de aandacht van het pestgedrag kunnen weghalen. 
Daarbij wordt een driestappenreactie aangeleerd, geoefend en 

bekrachtigd: het gebruik van een stopreactie, weglopen en praten met een volwassene. Aan 
bod komen o.a. omgaan met roddelen, kwetsende opmerkingen en cyberpesten. Er is ook 
specifieke aandacht voor het toezichthouden buiten de klaslokalen.  
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Een roze bril : meidenvenijn op de basisschool : een doeboek voor 
leerkrachten en ib'ers die meidenvenijn zien en houden van 
aanpakken / Visser, Anke. - Utrecht: APS, 2011. - 64 p.: 29,95 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 roze  

Gedrag als samenklitten, fluisteren, roddelen en buitensluiten dat 
sommige meisjes(groepen) vertonen, valt onder de noemer 
meidenvenijn. Dit gedrag kan verstorend zijn voor de sfeer in de klas. 
Dit speels opgevatte lees- kijk- en doeboek bevat een verzameling aan 
informatie en werkvormen om meidenvenijn op school aan te pakken. 

  

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.  

 

Pestitude : positief omgaan met pesten : een praktische handleiding 
/ Somers, Ellen. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2014. - 207 p. - 
ISBN: 978-90-8931-454-3: 22,50 EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 pest  

Antipestcoach Ellen Somers legt in dit boek uit waar de grens ligt 
tussen plagen en pesten, welke veel voorkomende vormen van 
pestgedrag er zijn, wie pest en wie eronder lijdt. Maar vooral wil ze 
personen die met pestgedrag worden of werden geconfronteerd 
handvatten bieden om het probleem te baas te worden en steviger in de 
schoenen te staan, zodat herhaling wordt voorkomen. Via verschillende 
invalshoeken en benaderingen worden oplossingen en tips aangereikt. Aan de hand van 
duidelijke voorbeelden en oefeningen word je uitgedaagd om een kijk in jezelf te nemen.  
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Pesten stoppen stap voor stap. De No Blame-aanpak in theorie 
en praktijk in de basisschool / Leefsleutels vzw. - Mechelen: 
Bakermat, 2006. - boek (80 p.). - ISBN: 90-5461-934-1 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.21  

Dit boek gaat over het gebruik van de No Blame-aanpak in de 
basisschool. Het is een niet bestraffende, probleemoplossende 
methode om met pestproblemen om te gaan. Het zevenstappenplan 
van de No Blame-aanpak wordt verduidelijkt aan de hand van het 
verhaal van Bo. Daarnaast wordt ingegaan op de implementatie van 
de aanpak op school en krijg je heel wat praktische tips en ideeën 
om het beleid rond pesten op jouw school verder uit te werken.  

 

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.  

 

Pesten is laf! Cyberpesten is laffer / Delver, Bamber; Hop, Liesbeth. - 
Haarlem: Vives Media, 2007. - 157 p. - ISBN: 978-90-809076-4-5: 17,50 
EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 pest  

Dit boek over cyberpesten is het resultaat van gesprekken met ouders, 
leerkrachten, leerlingen, politiemensen en vertrouwenspersonen. Het 
beschrijft uitgebreid hoe cyberpesten eruit ziet en waarin online pesten 
verschilt van het offline pesten. Het bevat interviews en getuigenissen. 
Het geeft adviezen aan ouders en scholen over hoe ze cyberpesten 

kunnen voorkomen en hoe ze ermee kunnen omgaan. 'Pesten is laf! Cyberpesten is laffer' is 
bedoeld voor ouders/opvoeders en professionals m.b.t. kinderen/jongeren in de leeftijd van 
10-16 jaar.  
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Kleur bekennen : infobrochure homo- en transfoob pestgedrag op 
scholen / Poelman, Kaj; Bultinck, Marino. - Brussel: UNESCO 
Platform Vlaanderen vzw, 2013. - 14 p. 
Vindplaats Antwerpen: ro 3 kleu  

Met deze brochure willen Cavaria en Unesco Platform Vlaanderen 
scholen op weg helpen om actief te werken aan een veilige 
schoolomgeving waarin holebi en transgender jongeren zich aanvaard 
voelen en zich net als alle andere leerlingen vrij kunnen ontplooien. De 
aard en de gevolgen van homofoob en transfoob pestgedrag worden 
geschetst en er worden praktische tips aangereikt om dit probleem 
daadkrachtig aan te pakken.  

 

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.  

 

Zeg nee tegen pesten : praktische gids voor leraren, hulpverleners, 
begeleiders en ouders / Prinsen, Herberd. - Houten: LannooCampus, 
2013. - 216 p. - ISBN: 978-94-014-0429-7: 29,99 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 zegn  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.40  

'Zeg nee tegen pesten' is een praktische gids voor en uit de praktijk. Het 
boek is vooral geschreven voor ouders, het onderwijs, 
(sport)verenigingen en de hulpverlening. Het biedt handvatten over hoe 
pesten kan worden gesignaleerd en aangepakt, en - nog veel 
belangrijker - hoe het kan worden voorkomen. Het beschrijft kernachtig de theorie, en biedt 
een ruime selectie van oefeningen om veiligheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden te 
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vergroten. De lezer kan direct zelf aan de slag met de oefeningen. Ervaringsverhalen van 
pubers die gepest zijn en welke gevolgen dit voor hen heeft gehad maken de urgentie van dit 
boek extra duidelijk. De bijlagen bevatten werkmateriaal, een lijst met bruikbare materialen, 
signaleringslijsten, een overzicht van kernbegrippen met hun verklaring, een selectie boeken 
en films, interessante websites,...  

Pesten en conflicthantering – educatief materiaal 

Lespakketten en methodieken  

Basisonderwijs 

 

Beestenberg : op een speelse, interactieve manier werken leren 
aan conflicttransformatie / Vanspringel, Karel. - Antwerpen: Pax 
Christi Vlaanderen, 2015. - handleiding (48 p.), kaartspel (24 
gevoelenskaarten, 26 rolkaarten). - ISBN: 9789461370525: 39,95 
EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 bees  

'Beestenberg' biedt leerkrachten in de tweede en derde graad 
basisonderwijs (eventueel ook eerste graad BSO en BUSO) een 
leerroute aan waarin leerlingen vertrouwd worden met inzichten, 

houdingen en vaardigheden om respectvol en empathisch met zichzelf en anderen om te gaan 
in conflictsituaties. Er wordt gewerkt met inleefgesprekken en rollenspelen, gebaseerd op 
verhalen over dieren. Voor leerkrachten die liever niet werken met inleefgesprekken en 
rollenspellen, werden tekstontledende werkmethodes toegevoegd.  

 

Cyberpesten, who cares? Lespakket groep 7 en 8 
basisonderwijs / [s.n.]. - Geleen: GGD Zuid Limburg, [s.a.]. - 
24 + 13 p. + 11 min., bevat: werkboek, docentenhandleiding, 
dvd: 20,00 euro  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 cybe  

Het lespakket 'Cyberpesten Who cares?' maakt onderdeel uit 
van het project 'No Limits?'. Dat is een project ter voorkoming 
van pestgedrag in het onderwijs. Het lespakket 'Cyberpesten Who cares?' richt zich op de 
nieuwe vorm van pesten: "cyberpesten".Doel is een bijdrage leveren aan de bewustwording en 
meningsvorming van kinderen en jongeren op het terrein van pesten via moderne 
communicatiemiddelen. Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding, een werkboek voor 
leerlingen en de DVD 'Chatbox Who cares'. Het lespakket bestaat uit drie lessen en kan 
worden gebruikt als aanvulling op al bestaande lesmethoden over "traditioneel" pesten. Het 
pakket is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.  
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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.  

 

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.  

 

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 

http://www.veruslutum.nl/
http://www.kwintessens.nl/pesten
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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.  

 

PESTEN, dat pikken we niet! Lesmodule gericht op het 
mobiliseren van de 'zwijgende middengroep' : voor groep 
8 van de basisschool en brugklas van het voortgezet 
onderwijs / Putman, Kees. - Noordwijk: Landelijke 
Stichting TegenZinloosGeweld, 2004. - handleiding (38 p.), 
dvd (6 min.), met: literatuurlijst: 34,95 EUR (pakket)  
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: http://www.zinloosgeweld.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

Een lespakket voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van 
het middelbaar onderwijs rond pesten, gericht op de zwijgende middengroep. Het doel is om 
leerlingen door een discussie te laten nadenken over pesten en hun eigen rol daarin, zodat het 
pesten vermindert of liever zelfs stopt. Op de dvd staat een korte gedramatiseerde 
documentaire over pesten. Een elfjarige jongen vertelt waarom hij niets gezegd of gedaan 
heeft toen zijn vriend grof en stelselmatig gepest werd en vervolgens een poging tot 
zelfmoord deed. De film bevat geen actie-scenes over pesten, uitsluitend woorden en is een 
hulpmiddel dat aanzet tot nadenken en discussiëren. Bij de dvd hoort een lesmodule met 28 
vragen en suggesties voor de behandeling van het onderwerp.  

  

http://www.zinloosgeweld.nl/
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SOS Conflict! Concrete werkvormen voor geweldloos 
opvoeden en begeleiden / Van Bladel, Corry Laura. - Sint-
Niklaas: Abimo Uitgeverij, 2009. - 155 p., met: cd-rom. - ISBN: 
978-90-5932-492-3: 29,50 euro  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 sosc  
Vindplaats Turnhout: T 05.01.77  

Dit boek begint met een bondige en duidelijke voorstelling van de 
theorie van Pat Patfoort en Marshall Rosenberg, geïllustreerd met 
voorbeelden uit de praktijk en het leven. Hun geweldloze 

gedachtegoed geeft inzichten op het ontstaan van geweld, conflicten en misverstanden in 
communicatie en biedt concrete handvatten om op een constructieve manier met elkaars 
verschillen om te gaan. Na het theoretisch gedeelte volgt een pakket met allerlei activiteiten 
en werkvormen om het geweldloze gedachtegoed door te geven aan kinderen en jongeren. Het 
pakket is samengesteld voor gebruik in groepen (in klasverband, bij clubs, verenigingen, 
leefgroepen...). Op de cd-rom staat allerlei kant-en-klaar materiaal, zoals spelletjes, 
invulbladen en fotomateriaal. Het is in de eerste plaats gericht op de leeftijdscategorie 10 tot 
15 jaar, maar kan evengoed inspirerend werken bij zowel jongere als oudere kinderen.  

 

Secundair onderwijs 

Carmen [lespakket] : leerlingen spelen in acht scènes het 
dramatische verhaal van Carmen / Jonker, Afra. - Utrecht: 
Stichting School en Veiligheid, 2015. - 32 p. + 32 kaarten: 
40,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
URL: https://youtu.be/6MagI-T8250   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 carm  

'Carmen' is een educatief toneelspel om het onderwerp pesten in de klas bespreekbaar te 
maken. De les kan ingeleid worden door het bekijken van de korte introductiefilm. Het 
verhaal gaat over de vijftienjarige Carmen die sinds een paar dagen spoorloos is. Als haar 
oudere zusje de kamer van Carmen binnenkomt, ontdekt ze wat er is gebeurd. De film kan een 
heftige reactie oproepen en de leerkracht moet vooraf bepalen of hij getoond wordt in de klas. 
Het is niet noodzakelijk. Het lespakket bestaat uit een uitgebreide handleiding, 32 
speelkaarten en de brief van Carmen. Samen met de klas wordt het verhaal van Carmen, in 
verschillende scenes, nagespeeld. Vervolgens worden de scenes nogmaals gespeeld en buigen 
de leerlingen het verhaal al spelend om naar een positief einde. De andere spelers moeten daar 
weer op reageren. Op deze manier wordt er samen nagedacht over wat pesten eigenlijk is, wat 
de verschillende rollen van klasgenoten zijn rondom een pestsituatie, wat je ertegen kan 
doen... Geschikt voor de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.  

 

 

 

https://youtu.be/6MagI-T8250
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Pesten op school : een actieprogramma / Stevens, Veerle; Van Oost, 
Paulette. - Leuven: Garant, 1995. - handboek voor de begeleider [168] 
p.; kopieerset met werkbladen; dvd 'Prettige dag gehad?'. - ISBN: 90-
5350-357-9: 17,64 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

Op basis van onderzoeksresultaten en feedback van proefscholen is een 
actieprogramma ontwikkeld dat op drie niveaus werkt. Op 
schoolniveau is uitgewerkt hoe scholen een gedragscode tegen pesten 
kunnen uitwerken en op welke wijze de schoolstructuur dit proces kan 

ondersteunen. Op groepsniveau : in de klassen wordt gestart met de film. Daarop volgt een 
reeks van 8 tot 12 lessen met actieve werkvormen zoals groepswerk en rollenspel. Op 
begeleidingsniveau : in het luik individuele gesprekken komen achtergrondkenmerken van 
pestkoppen en slachtoffers, van belang bij gesprekken, aan bod. Het volledige pakket bevat de 
film 'Prettige dag gehad?', het handboek voor de begeleider en een kopieerset met werkbladen 
voor de leerlingen. Het pakket vormt een geïntegreerd geheel. De film vertelt het verhaal van 
Arne en Lien, een jongen van 14 jaar en een meisje van 12 jaar, die beiden gepest worden. In 
de film wordt een schooldag gevolgd. De aansluitende didactische versie bevat 6 fragmenten 
uit de film waarbij telkens een personage of een gebeurtenis gevolgd wordt. Elk fragment 
vormt de start van een klasgesprek of een rollenspel. Het programma is geschikt voor gebruik 
in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs.  

 

Pets! Pesten anders bekeken, de werkvormen / Cools, 
Hans; Hoogsteyns, Vera; Joos, Sarah. - Antwerpen: Jong & 
Van zin, 2013.: 15,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 pets  

 
Met de 10 werkvormen in dit pakket maak je ruimte om pesten en uitsluiten bespreekbaar te 
maken bij jongeren en er eens op een andere manier over na te denken: concreet vanuit hun 
ervaringen, emoties en groep. De werkvormen zijn opgebouwd rond vier pijlers: context, 
weerbaarheid, groepsdynamica en talent. De bijsluiter in het pakket biedt handvaten voor de 
begeleider om met de werkvormfiches te werken. Verder bevat de bijsluiter 
achtergrondinformatie bij het thema pesten. In het pakket zit ook een magazine met 
getuigenissen, tips, een pesttest, een film- en een leeslijst, juridische info over cyberpesten, 
nuttige adressen, enz. Het pakket kan gebruikt worden in alle omgevingen waar jongeren zich 
groeperen: het onderwijs, het jeugdwerk, verenigingen... Voor het onderwijs werden achterin 
de bijsluiter alle VOET'en opgelijst die aan het pakket gelinkt zijn.  
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Mindful omgaan met plagen en pesten : herstel van verbondenheid / 
Persoons, Berti; Benoit, Veronique. - Leuven: Acco, 2010. - 268 p. - 
ISBN: 978-90-334-8085-0: 22 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 mind  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.25  

Mindful omgaan met plagen en pesten combineert een middeleeuws 
verhaal met meditatieve werkvormen op maat van kinderen. Via de 
talrijke verhalen die samen een geheel vormen, worden sluimerende 
plaag- en pestprocessen zichtbaar. Deze verhalen worden dan besproken 

met behulp van meditatie, opdrachten en werkblaadjes. De kinderen krijgen zo inzicht in het 
pestproces en er worden hen handvatten - empathisch inlevingsvermogen, acceptatie, grenzen 
stellen, grenzen bij een ander herkennen, leren stoppen - aangereikt om op een meer 
mindvolle manier met zichzelf en met een ander om te gaan. Zo wordt de verbondenheid 
tussen kinderen aangewakkerd of hersteld. Voor 10- tot 14-jarigen, opvoeders, leraren, 
hulpverleners en ouders.  

 

Praat over Pesten : educatief pakket / Tumult. - Mechelen: Tumult vzw, 2015. - 18 p 
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: http://tumult.be/sites/default/files/bijlagen/educatief_pakket_praat_over_pesten.pdf   
URL: http://www.praatoverpesten.be   
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 praa  

Dit educatief pakket reikt verschillende methodieken aan om aan de slag te gaan rond pesten 
in de laatste graad van de lagere school en de eerste en tweede graad van de middelbare 
school. Doelstellingen zijn: het thema pesten bespreekbaar maken in de klas; leerlingen 
inzicht geven in het fenomeen, de negatieve gevolgen en het sociaal proces van pesten; 
leerlingen informeren over de website waar ze terecht kunnen met hun vragen.  

 

Het lespakket 'Stop Cyberpesten' / Broothaerts, Nel. - Brussel: 
Child Focus, 2010. - 68 p. 
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/stop-
cyberpesten   
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 stop  

Voor scholen is het vaak moeilijk te weten hoe ze moeten omgaan 
met het fenomeen cyberpesten. Child Focus ontwikkelde een 
lespakket dat scholen informatie biedt over de dynamieken van 
cyberpesten en kan helpen nadenken over een cyberpestbeleid. Het 
lespakket bevat ook een aantal methodieken voor leerkrachten in de 
eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. Daarmee kan de groepsdruk die kinderen 
soms motiveert om te zwijgen, omgekeerd worden en motiverend werken om anderen te 
helpen. De publicatie kan worden gedownload of besteld bij de Cel Publicaties van het 
Agentschap voor Onderwijscommunicatie van de Vlaamse Overheid.  

http://tumult.be/sites/default/files/bijlagen/educatief_pakket_praat_over_pesten.pdf
http://www.praatoverpesten.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/stop-cyberpesten
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/stop-cyberpesten
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Samen spelen tegen pesten 

Basisonderwijs 

 

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.  

 

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 

http://pestvrij.kwintessens.nl/
http://www.pestweb.nl/
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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.  

 

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.  

 

Kikkerbecool : goede manieren - omgaan met pesten en 
plagen - sociale vaardigheden - opkomen voor jezelf / 
Kooijman, Annie D.; Swenne, Marleen; Timp, Marieke. - 
Wassenaar: De Coole Kikker, 2009. : 93,00 EUR 
Doelgroep: 7-14 jaar  
URL: http://www.decoolekikker.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.8 kikk  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.24  

Met het bordspel Kikkerbecool leren kinderen al spelend sociale vaardigheden, goede 
manieren, opkomen voor zichzelf en omgaan met pesten en plagen. Het spel is een reis door 
zee op weg naar de coole kikker waarbij de kinderen onderweg vragen moeten beantwoorden 
en opdrachten uitvoeren. Met minimale instructie kunnen 2 tot 6 kinderen het spel zelfstandig 
spelen. Het spel kan ook gespeeld worden met een hele klas, bijvoorbeeld 6 groepjes van 5 
kinderen. Het spel kan gespeeld worden door kinderen vanaf ongeveer 8 jaar maar ook oudere 
leerlingen uit de eerste graad van het SO vinden het erg leuk om met elkaar te discussiëren 
over de verschillende onderwerpen.  

 

 

http://www.decoolekikker.nl/
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Secundair onderwijs 

Vlindernet : een informatief spel over cyberpesten en 
veilig internet / Zinloos Geweld vzw. - Deurle: Zinloos 
Geweld vzw, 2011. - speluitleg 12 p.; 30 situatiekaarten; 5 
gevoelskaarten; 5 dobbelstenen; 5 gadgets; affiche: 30,00 
EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 vlin ; or 3.3.8 vlin  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.28  

Dit spel, geschikt voor 3 tot 30 spelers tussen 10 en 15 jaar oud, is een speelse invalshoek om 
te praten over cyberpesten, de aanleiding ervan en de gevoelens en behoeften daarbij en hoe 
veilig om te gaan met internet. Het spel duurt tussen 1 à 2 uur (nabespreking inbegrepen).  

 

No Hate - Toolbox / Cadau, Alessandro; Cools, Hans; 
Hoogsteyns, Vera. - Antwerpen: Jong & Van Zin vzw, 2014. 
- ISBN: 978-94-91850-06-6: 23,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 noha ; A 05.091  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.41  

De toolbox 'No Hate' is een educatief pakket voor het 
onderwijs en het jeugdwerk rond preventie van online 
haatspraak en cyberpesten. Het pakket biedt 
achtergrondinformatie voor de leerkracht of begeleider en 
enkele concrete werkvormen om met jongeren in gesprek te gaan rond haatspraak, internet, 
anonimiteit, communicatie, gevolgen van boodschappen en impact van alles wat er online 
gezegd wordt. Een aantal werkvormen zijn informatief van aard omdat kennis- en 
informatieoverdracht over dit thema belangrijk is. Daarnaast zijn er ook speelse en reflectieve 
werkvormen om eens op een andere manier bij het thema stil te staan. De werkvormen zijn 
gemakkelijk te gebruiken, zowel online als offline en vereisen weinig extra materiaal.  

 

Pets! Pesten anders bekeken, het spel / Jong & Van Zin. - 
Antwerpen: Jong & Van Zin, 2013.: 20,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 pets  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.36  

Met dit spel staan de spelers stil bij uitsluiting en pesten in de 
groep, op een niet veroordelende manier. Het doel van het 

spel is een sterk vriendenweb te bouwen. Als groep doe je actieve opdrachten, denk je samen 
na en discussieer je over stellingen, om op die manier vriendschapsverzoeken te verdienen. 
Dat zijn geen gewone verzoeken: jongeren sturen een vriendschapsverzoek naar het talent van 
een ander. Door stil te staan bij de talenten die ze belangrijk vinden in een vriend en die 
vervolgens zichtbaar te maken in een web wordt die andere wat minder anders. Bovendien 
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sluit je minder snel iemand uit in wie je kwaliteiten herkent die je belangrijk vindt. Het spel is 
geschikt voor 12- tot 18-jarigen. Er wordt ook aandacht besteed aan cyberpesten.  

 

Films over pesten & zingen tegen pesten 

Basisonderwijs 

 

Beertje Anders : pesten / Vos, Herman; Sluiter, Beatrijs. - Assen: DMS 
Clipart, 2011. - dvd 38:34 min.: 9,95 EUR (+ 7,5 EUR verzendkost)  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: http://www.beertje-anders.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 beer  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.32  

Het materiaal van Beertje Anders is gemaakt voor kinderen van 4 t/m 6 
jaar. Beertje Anders maakt dezelfde situaties mee als jonge kinderen en 
laat zien hoe hij hiermee omgaat. Deze dvd bevat acht verhalen over 
pesten. De verhaaltjes maken duidelijk wat pesten is, wat plagen is, wat 
de gevolgen kunnen zijn van pesten en hoe die kunnen voorkomen worden. Tijdens een 
vergadering voor volwassen beren (ouders) wil Oma Beer pesten bespreekbaar maken.  

 

Beertje Anders Musical liedjes : samen zingen tegen pesten / Vos, Herman. - Nederland: 
Weerbaar.info, 2012. - DVD (ca. 50 min.): 25,00 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 same  

Deze dvd bevat 8 liedjes over pesten. Van elk liedje is er een gezongen versie, een zing mee 
versie en een instrumentale karaoke versie. De dvd is een Beertje Anders uitvoering, maar de 
liedjes zijn ook geschikt voor oudere kinderen van de basisschool. Om samen te zingen tegen 
pesten.  

 

Pudding T / Hegner, Michael; Kirkegaard, Ole Lund. - Brussel: 
Jekino, 2012. - dvd (76 min.). - ISBN: 978-90-76858-82-1 
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.4 pudd  

Pudding T is een vrolijke animatiefilm over de ellende van pesten en 
de noodzaak om steeds jezelf te blijven. De film is gebaseerd op het 
klassieke kinderboek Pudding Tarzan van Ole Lund Kirkegaard. De 
bijgevoegde lesmap van Lessen in het Donker biedt basisinformatie en 
een opdracht die je leerlingen op weg helpt bij het kijken naar de film. 
Daarna wordt aangegeven hoe je best start met de verwerking in de 

http://www.beertje-anders.nl/
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klas. De map bevat ook informatie over de regisseur, de auteur van het originele boek en de 
personages en een ontleding van het verhaal in plotwendingen. Er wordt dieper ingegaan op 
het inhoudelijke thema (ruzie tussen Ivan en zijn papa) en met de uitgebreide vragenwaaier 
kan je makkelijk een laagdrempelig klasgesprek houden.  

 

De Superheld / Lo, Christian;  Wim Pel Productions. - JEKINO, 
2013. - dvd (72 min.), lesmap (19 p.): 15,00 EUR 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 supe  

De Superheld is een anti-pestfilm met originele hoofdpersonages. 
Modulf is 11 jaar oud en vindt zichzelf een held. Want terwijl hij weer 
eens met zn hoofd in de schooltoiletten wordt geduwd, zorgt hij er 
tenminste voor dat de andere leerlingen niet gepest worden. Tot er op 
een dag een nieuw meisje op school komt. Ze praat gek, ziet er gek uit 
en gedraagt zich gek; kortom, een gedroomd pestslachtoffer. Maar 
Lise zegt precies wat niemand anders hardop durft uitspreken. Zij neemt Modulf onder 
handen en leert hem dat het niet oké is om zich zomaar te laten pesten. De lesmap biedt 
verwerkingssuggesties voor in de klas. Aan bod komen de thema's superhelden en pesten. 

 

Verpest het maar! : 14 nieuwe liedjes, niet voor mietjes / Kets, 
Wim; Gijsberts, Jelle; Lisa, Geena; Thomas, Gene; Van Brussel, 
Raf. - Sint-Niklaas: Abimo, 2015. - 31 p. - ISBN: 978-94-6234-
335-1: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 leve  

Dit liedjesboek is opgebouwd rond een cd met daarop 14 liedjes 
rond het thema pesten. Zowel inhoudelijk als qua muziekstijl zijn 
de liedjes zeer divers. Ze gaan over het uitgesloten worden van 
een bange muis of een brutale aap, over droevig zijn en een beetje 
wenen omdat je uitgesloten wordt in de klasgroep, over spijt 

hebben van het pesten en sorry zeggen, enz.. Bij de liedjesteksten staan partituren met noten 
en akkoorden en illustraties. Het boek is bruikbaar in elke klas- of andere groep mits de 
gebeurtenissen en de liedjes aan elkaar worden gelinkt door de volwassen begeleider.  

 

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-



Pesten: preventie en aanpak op school 
Selectie docAtlas 
15/01/2016  19 

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.  

 

Secundair onderwijs 

 

It's up to you : interactieve video tegen (cyber)pesten / 
Mijn Kind Online. - Maastricht: Stichting Reactif, 2013. - 
website, docentenhandleiding met bijlage (33 p.) 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: http://itsuptoyou.nu/   
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 itsu  

Stichting Reactif lanceerde een interactieve film die jongeren op scholen bewuster maakt van 
hun rol in cyberpesten. Leerlingen bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren 
daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties 
ervaren. De film kan op scholen ingezet worden als discussiestarter en is een uitstekend 
vertrekpunt voor de strijd tegen cyberpesten. De film is gratis beschikbaar voor scholen. Op 
de website itsuptoyou.nu kan na registratie een docentenhandleiding met bijlage gedownload 
worden.  

 

Mean Creek / [s.n.]. - [S.l.]: Focus Feature Films, 2004. – dvd, 
ca. 90 min.: 16,96 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 mean  

Wanneer de verlegen Sam zijn oudere broer Rocky in vertrouwen 
vertelt dat hij flink aangepakt wordt door de irritante pestkop van 
school George, smeden ze samen het ultieme plan om hem 
voorgoed terug te pakken! Ze nodigen George uit voor een 
boottripje met als doel de treiterkoning volledig te vernederen. 
Samen met Rockys vrienden Clyde en Marty en Sams 
vriendinnetje Millie beginnen ze vol vertrouwen aan het spannende avontuur. Wanneer Sam 
George echter leert kennen als een eenzame jongen die wanhopig op zoek is naar vriendschap 
en aandacht, wil hij het hele plan overboord gooien! Maar er is geen weg terug meer - alles is 
al in gang gezet en niemand kan voorzien welke fatale consequenties er zullen volgen.  

http://itsuptoyou.nu/
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KLASS / Raag, Ilmar. - [S.l.]: A-film Distribution, 2007. - dvd (97 
min.). - ISBN: 8717774232774: 4,99 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 KLAS  

De Estse tiener Joosep is het slachtoffer van pesterijen. Wanneer één 
van zijn klasgenoten, Kaspar, het voor Joosep opneemt, wordt ook hij 
het slachtoffer. Bijna dagelijks worden de twee jongens fysiek en 
geestelijk mishandeld. Omdat Joosep en Kaspar uiteindelijk geen 
uitweg meer zien, smeden ze een plan om voor eens en voor altijd af te 
rekenen met de pestkoppen. De schrijver-regisseur ontleedt het proces 

dat voorafgaat aan het excessieve geweld dat zo nu en dan op westerse scholen uitbarst. 
Minstens zo belangrijk als het gedrag van de pestkoppen is dat van de groep. Een 
aangrijpende en confronterende film.  

 

Lees- en prentenboeken over pesten 

Basisonderwijs 

Filomena wordt gepest / Berendse de Wit, Doreth. - Noordwijk: Landelijke Stichting Tegen 
Zinloos Geweld, 2010. - 28 p.: 15,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 filo  

Filomena is een vriendelijke heks die gepest wordt door haar beste vriendinnen. Als ze ten 
einde raad is, komt er uit onverwachte hoek hulp. De auteur schreef dit boek voor alle kleuters 
die wel eens gepest worden, maar ook voor de pesters zelf, die vaak niet beseffen wat voor 
onheil ze aanrichten.  

 

Hou op met pesten / Alexander, Claire. - Antwerpen 
Rotterdam: C. De Vries-Brouwers, 2009. - [29 p.]. - ISBN: 
978-90-5341-594-8: 15,90 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 houo  

Laura is een kleuterschaap en kan mooi tekenen. Alle kleuters 
vragen of ze iets voor hen wil tekenen, behalve Lukas. Lukas 
pest Laura en ze durft dit aan niemand te vertellen. Maar 

wanneer mama merkt dat er iets aan de hand is en naar de juf stapt, wordt alles anders. Een 
eenvoudig verhaal over pesten, uitgewerkt op kleuterniveau. Kleuters zien duidelijk wat er 
aan de hand is en leren dat pesten niet mag verzwegen worden.  
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Pest jij ook? / Renting, Véronique; Van den Hout, Monique. - 
Hasselt: Clavis, 2010. - [26] p. - (Bij de hand). - (Clavis informatief). 
- ISBN: 978-90-448-1426-2: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 pest  

Dit prentenboek is bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Ook 
binnen deze leeftijdscategorie wordt er gepest, komt er regelmatig 
lichamelijk geweld voor. Het bespreekbaar maken van het onderwerp 
is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen pesten. Dit boek kan 
daartoe gebruikt worden op school, in de kinderopvang en thuis. Achteraan in het boek staan 
tips en adviezen over het thema pesten.  

 

Zand erover / Elias, Bettie; Bosschaert, Greet. - Amsterdam: Clavis, 2004. 
- 14 p. - ISBN: 978-90-448-0292-4 
Doelgroep: 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 zand  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.22  

Stan gaat naar een hele leuke school. Toch hoopt hij dat hij ziek wordt. Hij 
is immers bang voor Thomas die hem pest. Innemend prentenboek over 
pesten op school.  

 

Mieke wil niet meer naar school / Schuurmans, Hilde. - 
Hasselt: Clavis, 2004. - ISBN: 90-448-0303-4: 11,65 euro  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 miek  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.37  

'Mama', klaagt Mieke, 'mama, ik heb buikpijn. Ik wil niet naar 
school. Laat me bij je blijven;' 'Het is Janus de haas', zegt 
vriendje Max. 'Hij pest Mieke altijd!' Met zachte illustraties en 
herkenbare situaties geeft dit prentenboek aan hoe erg pesten is 
en wat je ertegen kunt doen. In het boek zit ook een Mieke-wil -
niet-meer-naar-school-spel (ganzenbord).  
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Rood, of Waarom pesten niet grappig is / De Kinder, Jan. - 
Wielsbeke: De Eenhoorn, 2013. - [32] p. - ISBN: 978-90-5838-848-
3: 13,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 rood  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.34  

Tuur bloost snel. Zijn klasgenoten pesten hem daarmee, aangevoerd 
door de sterke Paul. Eén meisje ergert zich aan het getreiter, maar ze 
durft er niet tegenin te gaan. Dan duwt Paul Tuur van het klimrek en 
vraagt de juf of iemand iets gezien heeft.  

 

Pesten / Raum, Elizabeth. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 2011. - 32 
p. - (Omgaan met / Corona). - (Lees & weet meer). - ISBN: 978-
90-5566-575-4: 9,50 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

De serie Lees & weet meer... laat kinderen kennismaken met 
uiteenlopende maatschappelijke thema's en leert hen omgaan met 
moeilijk bespreekbare onderwerpen. Dit boek gaat over pesten: wat 
het is, wie er het slachtoffer van is, hoe je kunt vermijden dat je 
wordt gepest en wat je kan doen om pesterijen te laten ophouden.  

 

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.  
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Pesten in Perspectief : Bang! / Frankel, Erin; Heaphy, Paula. - 
Rotterdam: Bazalt, 2013. - 42 p. - ISBN: 978-94-6118-166-4: 
12,50 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.38  

Bang! maakt deel uit van de serie Pesten in Perspectief, een 
trilogie met realistische verhalen over pesten, verteld vanuit drie perspectieven: het 
slachtoffer, de toeschouwer/meeloper en het kind dat pest. Bang! toont het perspectief van het 
kind dat toekijkt of meedoet met pesten. Het verhaal wordt gevolgd door tips van het 
hoofdpersonage voor kinderen die zich in een gelijkaardige positie bevinden. Dan volgen 
enkele pagina's voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen met achtergrondinformatie 
en reflectievragen bij het verhaal. Achterin elk boek staan enkele klassikale 
verwerkingsactiviteiten bij de serie die bijdragen aan het bewustwordingsproces over pesten 
en aan het voorkomen of stoppen van pestgedrag.  

 

Pesten in Perspectief : Raar! / Frankel, Erin; Heaphy, Paula. - 
Rotterdam: Bazalt, 2013. - 42 p. - ISBN: 978-94-6118-165-7: 12,50 
EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.38  

 
Raar! toont het perspectief van het kind dat gepest wordt.  

 

Pesten in Perspectief : Stoer! / Frankel, Erin; Heaphy, Paula. - 
Rotterdam: Bazalt, 2013. - 42 p.: 12,50 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.38  
Stoer! toont het perspectief van het kind dat pest.  

 

Pesten : mijn boek over durf en zelfvertrouwen / Tulleners, 
Astrid. - [S.l.]: Pereboom, 2005. - 117 p. - ISBN: 90-77455-40-X: 
13,18 euro  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

Een zelfhulpboek voor kinderen die gepest worden. Het boek is 
bedoeld om kinderen vanf 10 jaar een steuntje in de rug te geven en 
ze daarmee meer zelfvertrouwen te geven. Via allerlei opdrachten 
moet het kind meer grip krijgen op de vervelende situatie waarin hij 
zit. Vragen laten het kind nadenken over zichzelf. Bovendien geven 
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de antwoorden ouders meer inzicht in de denkwijze van het kind.  

 

Hier harder slaan. Een verhaal over pesten / Bisschop, Marijke; 
Verreydt, Detty. - Apeldoorn: Altiora Averbode, 2000. - 40 p., met: 
ill. - (Sociale vaardigheden). - ISBN: 90-317-1610-3: 8,96 euro  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 soci  

Pesten is een gedrag waarmee veel kinderen geconfronteerd worden. 
Dit verhaal (met tips voor het klasgebruik) illustreert duidelijk hoe 
pesten ontstaat en wat ertegen kan worden gedaan.  

 

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.  

 

ff dimmen! / Rooijers, Els; de Wit, Juliette. - Tilburg: Zwijsen, 2007. 
- 97 p. - ISBN: 978-90-276-0620-4: 13,95 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 ffdi  

Thijs wordt via internet gepest en bedreigd zodat hij nauwelijks meer 
durft te gaan voetballen. Als het meisje Isa tijdelijk bij Thijs en zijn 
ouders komt inwonen omdat haar vader is overleden en haar moeder 
in het ziekenhuis werd opgenomen, helpt zij hem de pestkop aan te 
pakken. Leesniveau AVI-M6. Vanaf ca. 9 jaar 
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Kijk naar jezelf! / Zwigtman, Floortje; Driessen, Ype. - 
Dordrecht: De Inktvis, 2010. - 71 p. - ISBN: 978-90-75689-64-8: 
12,95 euro  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 kijk  

Kijk naar jezelf! is een makkelijk lezen boek uit de Kokkel-reeks. 
Emma werd op haar oude school vaak gepest. Nu gaat ze naar een 
nieuwe school. Ze besluit populair te worden. Ook al moet ze 
daarvoor zélf gaan pesten... Ze wordt Stoere Emma. Kan ze dat 

volhouden? Deze geestige en spannende fotostrip brengt een diepgaand onderwerp (pesten) 
op een speelse manier onder de aandacht bij kinderen. Ze worden met hun eigen gevoelens 
geconfronteerd. Het materiaal kan gebruikt worden bij een project over het thema pesten of 
als voorbeeldmateriaal om zelf een fotostrip te maken.  

 

Secundair onderwijs 

 

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.  

 

Doe normaal! In actie tegen pesten / Hoefnagel, Marian; Van der 
Schans, Roelof. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2011. - 128 
p. - (Reality reeks; 14). - ISBN: 978-90-8696-118-4: 12,50 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 doen  

Doe normaal! is een feel good verhaal met een serieuze ondertoon. Het 
gaat over pesten. Waarom wordt iemand eigenlijk gepest en wat kun je 
ertegen doen? Het boek is het veertiende deel van de Reality Reeks, 
een serie boeken in eenvoudige taal voor en over jongeren.  

 

http://www.jeugdenvrede.be/producten/klaas-en-de-3-pestkoppen-strip
http://www.jeugdenvrede.be/producten/klaas-en-de-3-pestkoppen-strip
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Joost wordt gepest: tieners weerbaar maken tegen pesten / van 
der leij, Joost; Zuithof, Frank. - Hilversum: Attrakt, 2010. - [20] p. 
- ISBN: 978-94-6051-035-9: 16,50 euro  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 joos  

Pesten kan een grote rol spelen bij jongeren tussen elf en vijftien 
jaar. Dit prentenboek wil jongeren uit deze leeftijdsgroep 
weerbaar maken tegen pesten met de gevoelsomdraaitechniek. 
Een negatief zelfbeeld wordt vervangen door een positief zelfbeeld. Nare pestervaringen uit 
het verleden worden geneutraliseerd. Een negatieve toekomstverwachting wordt omgezet in 
een positieve toekomstverwachting. Stomme dingen die gezegd of gedaan worden, worden 
makkelijk onschadelijk gemaakt. De techniek is ook geschikt om op andere situaties toe te 
passen.  

 

Be strong : geef pesters geen kans / Vujicic, Nick. - Utrecht: Kok, 2014. 
- 175 p. - ISBN: 978-90-435-2338-7: 15,99 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 best  

De auteur van dit boek is geboren zonder ledematen. Als 
motivatiespreker brengt hij wereldwijd de (christelijk geïnspireerde) 
boodschap dat je je niet moet laten beperken door wat dan ook. In 'Be 
strong' beschrijft hij het Treiter Afweer Systeem. Dit is een methode 
waarmee jongeren worden geholpen met missers, negativiteit en 

pesterijen af te rekenen en een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.  

 

Het lekkere van pesten : het verhaal van een internationaal 
fotomodel / Van de Vendel, Edward; Van Dalen, Julian. - Amsterdam: 
Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2011. - 143 p. - ISBN: 978-90-253-
6853-1: 14,50 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 lekk  

Het lekkere van pesten bestaat uit twee delen. In het eerste deel lees je 
het verhaal van een jongen die gepest werd op de lagere en op de 
middelbare school. De jongen heet Julian van Dalen in het boek, een 
pseudoniem omdat hij zich nog steeds schaamt voor zijn pestverleden. 
Uiteindelijk is de jongen goed terecht gekomen, de ondertitel vermeldt 
dat hij een internationaal fotomodel werd, maar door het voortdurende en jarenlange pesten 
kreeg hij lange tijd te kampen met sociale fobieën en paniekaanvallen. Het verhaal is 
universeel en maakt duidelijk hoe gepest worden je ineens kan overkomen, wat het met je 
doet, hoe het werkt, en hoe het op een andere plaats ineens weer kan verdwijnen. In het 
tweede deel van het boek laat de schrijver Edward van Vendel enkele van de betrokkenen aan 
het woord. Hij interviewde de ouders en broer van Julian, de docenten uit zijn pestperiode, 
een oude vriend èn twee pestkoppen. Eén van de vragen die in de gesprekken aan de orde 
komen is wat "het lekkere van pesten" is. Julian meende in de ogen van de pestkoppen 
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immers te zien dat deze pesten als "lekker" beleefden. Een boek voor ouders, leerkrachten en 
leerlingen vanaf 16 jaar.  

 

Leven met een pestverleden / Deboutte, Gie; Schuerman, Els; Neuts, 
Monique. - Leuven: CEGO, 2010. - 127 p. - ISBN: 978-90-78765-93-6: 
22,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 leve  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.27  

Pestgedrag blijft een van de meest onderschatte maatschappelijke 
problemen. De origine ervan situeert zich nog steeds in de kindertijd en 
in de schoolloopbaan. Elk kind heeft ermee te maken, of als slachtoffer, 
of als dader, of als getuige. Leven met een pestverleden bevat een serie 

indringende interviews met volwassenen, zowel slachtoffers wier leven is getekend door het 
pestgedrag als slachtoffers die er zich gelukkig hebben kunnen overheen zetten. Het interview 
met een dader doorbreekt het ongenuanceerd denken rond pesters.  
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