
Samenwerken aan een sociaal veilig Bijlmerdrie & Wereldwijs

met o.a. inzet van de Oplossingsgerichte PestAanpak

Stuurgroep dVS (Rita Boekenoogen, Maaike Groot & Anne Liesveld) i.s.m. Fleur 
Runeman (dVS-trainer, kinder- & jeugdpsycholoog NIP)
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Agenda
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19.00 – 19.10 Starter “ping-pong”

19.10 – 19.15 Doelen en agenda doornemen:
1. U weet wat de school doet om pesten te voorkomen en u weet wat u als ouders kunt doen om 

hieraan bij te dragen.

2. U weet wat de school doet als er wordt gepest en u weet wat u als ouders kunt doen om te helpen 
het te stoppen.

3. U weet wat de Oplossingsgerichte PestAanpak (OPA) is.

4. School en ouders werken samen aan een sociaal veilige Bijlmerdrie en Wereldwijs.

19.15 – 19.45 Werken aan sociale veiligheid, pesten voorkomen

Aanpak van pesten, w.o. OPA

19.45 – 20.00 Film “No Blame” (OPA)

20.00 – 20.30 Uitwisseling en versterken samenwerking school & ouders



Werken aan sociale veiligheid
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• De Vreedzame School als preventiekader



Pesten
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• een negatieve bedoeling om een andere leerling pijn te doen;

• herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan negatief gedrag/agressie 
van één of meer leerlingen;

• verschil in macht tussen pester en gepeste.



Wat bedoelen we?

Plagen Pesten Conflict Ruzie

Waar gaat het 
om?

Aan elkaar
gewaagd.

Niet aan elkaar 
gewaagd. 
Steeds weer, met 
opzet en negatieve 
gevolgen voor 
gepeste.

Een menings-
verschil.
Kan ontstaan 
door plagen.

Uit de hand gelopen 
conflict, met geweld 

Interventie Kind vragen ermee 
te stoppen.
Gesprek met beide 
kinderen.

Ingrijpen. 
Evt. OPA.

Verwijzen naar 
stappenplan Praat 
het Uit.
Of mediatie.

Aanspreken op 
ongewenst gedrag.
Laten afkoelen. 
Vervolgens 
mediatie.

De Vreedzame School: democratie moet je leren!



Vormen van pesten

1. Direct pesten = fysiek en verbaal pesten, openlijke 
aanvallen

2. Indirect pesten = relationeel pesten, sociale isolatie

3. Cyberpesten/Digipesten = pesten

via de computer of de (mobiele) telefoon
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Het waarom van pesten
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• Behoort tot repertoire/gedrag van kinderen

• Is een complex groepsproces

• Heeft te maken met verkrijgen van status en affectie

• Gevoed in een cultuur waarin competitie en individualisme centraal staan

Daarom – met uw steun - d.m.v. Vreedzame School  focus op:

• Beinvloeden van sociale en morele norm

• Een ieder is verantwoordelijk en draagt zijn steentje bij aan de gemeenschap

• We werken aan verbinding (Iedereen doet ertoe!)

• Je hebt het recht om jezelf te zijn

• Je hebt de plicht om er voor te zorgen dat ieder ander dat recht heeft 



Thema’s lesblokken dVS
Blok: Lesthema of kern:

1: We horen bij elkaar • Grondwet van de school, regels & afspraken in de groep
• Respect (opsteker/afbreker)
• Samenwerken
• Conflict, onderscheid plagen/pesten, je fijn/veilig voelen

2: We lossen conflicten zelf op • Conflict en ruzie, (oefenen met) de drie petten
• PRAAT HET UIT- stappenplan
• Win-win oplossingen vinden

3: We hebben oor voor elkaar • Goed luisteren, duidelijk communiceren, je verplaatsen in het 
gezichtspunt v.e. ander, een verschil van mening overbruggen

4: We hebben hart voor elkaar • Herkennen en benoemen van gevoelens

5: We dragen allemaal een steentje bij • Mediatie
• Actief bijdragen aan de gemeenschap die de school is

6: We zijn allemaal anders Een open houding bij leerlingen ten aanzien van overeenkomsten
en verschillen tussen mensen
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Lesblokken dVS

Veiligheidsthermometer

Toezicht en overzichtelijkheid vrije 
ruimtes

Ingrijpen bij plagen/pesten, 
w.o. mediatie

OPA

Herstel

Schorsing

Aanpak van pesten en sociale onveiligheid

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f-CIMtag1_H3gM&tbnid=KltLcP9ftEgrPM:&ved=0CAYQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-de-manier-van-het-probleem-en-van-de-oplossing-image13351465&ei=zAYhU5uhJKe40QX75IA4&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNEZKXdscQ_dmphxklT8mzuaW_s_GQ&ust=1394759646937071


Advies = 5 sporenbeleid (schoolbreed)

Gericht op:

1. Pester

2. Gepeste

3. Meelopers en anderen mobiliseren tot helpers

4. Schoolteam

5. Ouders

WWW.HETABC.NL

11



Advies t.a.v. te volgen route bij pesten
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Kinderen en/of 
ouders melden
pesten bij de 

leerkracht

De leerkracht
probeert het eerst op 

te lossen met de 
kinderen, evt. OPA

De interne 
begeleider/dVS

stuurgroep wordt
ingeschakeld en
ouders worden

ingelicht

De interne 
begeleider/dVS

stuurgroep praat met 
kinderen en betrekt
ouders daarbij, evt. 
middels OPA of zet

herstelrecht in 
(afweging inzet van 
externe adviseur)

Bespreking in 
ZorgBreedte Overleg
(ZBO), betrekken van 

directie, evt. 
schorsing



Oplossingsgerichte PestAanpak (OPA)
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• Geen schuld, verwijten of straf

• Uitgaan van het goede in ieder kind

• Aanmoedigen van empathie

• Iedereen is verantwoordelijk

• Snel, positief en oplossingsgericht

• De pester krijgt de kans zijn/haar gedrag te veranderen



Stappen OPA
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(6-8 medeleerlingen, w.o. vrienden 
van gepeste, pester(s), meelopers en 
buitenstaanders)

1. Gesprek 
met het 

gepeste kind 

2. Gesprek 
met de 

steungroep 

3. 2de

gesprek met 
het gepeste 

kind

4. 2de

gesprek met 
de 

steungroep



Stap 1: Gesprek met het gepeste kind (lk/ib)
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• Uitleg van belang van veiligheid voor iedereen. Melden van pesten is niet klikken > 
nodig te weten wat er gebeurt > om de situatie te kunnen verbeteren.

• Je geeft aan dat je gepest wordt/Ik hoor van.. /Ik heb de indruk dat..)> Wil je met 
mij daarover praten/vertellen wat er speelt?

• Luisteren naar het verhaal van de leerling. Wat denk en voel je erbij? (evt. 
opschrijven/tekenen).

• Ik denk dat we je wel kunnen helpen. Zou je dat willen? 

• Uitleg procedure> Toestemming is nodig!

• Samen bedenken wie in de steungroep zou kunnen zitten.

• Vind jij het goed dat ik dit groepje bij elkaar roep en dat ik vertel dat jij..?



Stap 2: Gesprek met de steungroep
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1. Uitleg van het probleem > Ik heb jullie uitgekozen omdat ik denk dat 
jullie kunnen helpen.

2. De verantwoordelijkheid delen > Ik wil dat jullie weten dat niemand van 
jullie ergens de schuld van krijgt of zal worden gestraft. Ieder van jullie 
kan eraan meehelpen dat de leerling zich weer goed en veilig gaat voelen 
in de klas.

3. De groep om ideeën/oplossingen vragen > Wat zou jij kunnen doen om 
ervoor te zorgen dat leerling zich veilig voelt? (in ik-taal).

4. Vertrouwen uitspreken en het aan de groep over laten > Na een week 
een afspraak met de groep (apart) om te horen hoe het gaat.  



Stap 3: 2de gesprek met de gepeste leerling

WWW.HETABC.NL

• Hoe gaat het nu?

• Wat is er beter gegaan?

• Wat heb je zelf gedaan? > opstekers!

• Evt. tip geven (terwijl pesten nergens door gerechtvaardigd wordt!)

• Vragen naar gewenste veranderingen en verwachtingen voor de 
toekomst. Heb je nog iets extra’s nodig?



Stap 4: 2de gesprek met de steungroep (evt. 
individueel)
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• Belangrijkste is dat het pesten is gestopt!

• Hoe is deze week voor jou/jullie geweest? 

• Wat is ieders bijdrage hieraan (geweest)? Wat heb jij gedaan om de 
situatie te verbeteren?

• Wat is er veranderd? Wat doet dat met jou/jullie? Wat doet het 
volgens jou/jullie met de leerling?

• Lukt het jou/jullie om dit vol te houden?

• Stimuleren en ideeën uitwisselen om komende week hiermee verder 
te gaan.



Bekijken van film “No Blame” (circa 15 min.)
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Bedenk tijdens het bekijken:

• Wat vindt u positief aan deze aanpak? Wat spreekt u aan?

• Welke vragen roept het bij u op?



In gesprek met elkaar
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• Wat vindt u positief aan deze aanpak? Wat spreekt u aan?

• Welke vragen roept het bij u op?

• Wat is er volgens u nodig om de samenwerking tussen ouders en 
school bij het werken aan sociale veiligheid te verbeteren?



Afsluiter
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Wat neemt u mee van deze avond?

U kunt op een post-it uw persoonlijke top (opsteker) en tip (advies) 
plakken op de posters bij de uitgang.



Mogelijke dia’s t.b.v. nabespreking

WWW.HETABC.NL



Ouders op de hoogte brengen
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• Ouders zijn geïnformeerd over het veiligheidsbeleid van de school

• Signalen/klachten van ouders over pesten worden altijd serieus genomen en niet 
gebagatelliseerd > Hierop onderneemt de school actie.

• OPA = 1 van de mogelijke acties om sfeer en veiligheid te verbeteren

• Als de leerkracht zelf de gesprekken voert, is het niet altijd nodig om ouders 
hierover van tevoren in te lichten (streven naar kwestie op groepsniveau op te 
lossen en niet onnodig ‘groter’ te maken)

• Wat wil het gepeste kind zelf?

• Als de interne begeleider of een externe de gesprekken voert, worden ouders 
ingelicht.

• Ouders worden altijd op de hoogte gebracht bij zwaarder pestgedrag (bij 
bedreigen, geweld wordt altijd ingegrepen en volgt een sanctie) 



Hulp aan pester

• Kinderen vertellen het niet > vraag er af en toe gericht naar;

• Neem het probleem serieus en “normaliseer”

• Kom je achter de oorzaak/achterliggende factoren? > oplossingsgericht vervolg;

• Maak het kind gevoelig voor wat het anderen aandoet;

• Corrigeer het kind als het voortdurend anderen buitensluit of als het meedoet met 
pesten;

• Geef als ouder/leerkracht het goede respectvolle voorbeeld;

• Leer het kind voor anderen op te komen;

• Afspraken over gewenst gedrag + herstel van schade;

• Gesprek met ouders;

• Disciplinaire maatregelen;

• Sporten + evt. externe hulp.
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Hulp aan gepeste kind

• Kinderen zijn vaak te bang om het te vertellen > vraag er af en toe gericht naar;

• Neem het probleem serieus en “normaliseer”;

• Maak het een gemeenschappelijk probleem;

• Koppel informatie van het kind terug naar de school;

• Steun het kind in het idee dat er een einde aan komt*;

• Lees samen met het kind literatuur over pesten of www.pestweb.nl (filmpjes);

• Aandacht voor zelfrespect (sterke kanten, talenten);

• Sporten + evt. externe hulp

* Maak afspraken met kind hoe u/de school het samen voorzichtig gaan aanpakken..
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http://www.pestweb.nl/


Hulp mobiliseren (meelopers en anderen tot 
helpers oproepen)
• Meldingsplicht

• Het onderwerp regelmatig aan orde stellen:

• bv. n.a.v. les, krantenknipsel, filmpje u-tube

• of vraag er af en toe gericht naar

• Let op drie mechanismen:

• Samenzwering tot zwijgen

• Omstandersdilemma

• “Schuld” van het slachtoffer

• Uit berekening of angst > meepesten (actief) of niet beëindigen (passief)

• Onwetendheid?

• Verdedigers steunen

WWW.HETABC.NL



Referenties
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Uit katern Sociale Veiligheid De Vreedzame School: H12 Ingrijpen bij pesten: de 
Oplossingsgerichte pestaanpak (OPA).

http://www.devreedzameschool.net/

http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/Watwerkt_Pesten.pdf

https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=1

https://www.pestweb.nl/

http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/brochure-digitaal-pesten-nieuwe-versie

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kinderen_en_terreur_op_so
ciale_media.pdf

http://www.devreedzameschool.net/
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/Watwerkt_Pesten.pdf
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=1
https://www.pestweb.nl/
http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/brochure-digitaal-pesten-nieuwe-versie
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kinderen_en_terreur_op_sociale_media.pdf

