
 

 

Week Tegen Pesten 
21 t/m 25 september  

Samen Aan Zet! 
  

 
Tijdens deze week, juist nu we na de Zomervakantie allemaal weer op 
 school zijn, gaan we ons samen inzetten om van de school een fijne, 
 leuke, veilige plek voor iedereen te maken. Pesten hoort daar niet bij.  
 Samen met jouw klas, het team en de hele school zorgen we voor een 
 prettige manier van omgaan met elkaar en een goede, positieve sfeer!  
                                We zijn daarom echt: Samen aan zet! 

Een belangrijk gebied waar pestgedrag tegenwoordig veel plaatsvindt is online, en dan vooral op 
de diverse social media zoals Instagram, SnapChat, TikTok en in app-groepen (What's App, 
Messenger, Telegram), fora en chatrooms. Het cyberpesten krijgt extra aandacht aangezien veel 
pestgedrag zich verschoven heeft naar het digitale en zich veelal onttrekt aan het zicht van leraren 
en ouders. Met onderstaande kunt u in de ‘Week Tegen Pesten’, maar uiteraard ook gedurende het 
gehele jaar, alvast goed aan de slag! 
 
Nog meer online door Corona 
Zeker nu door Corona veel leerlingen thuisbleven en veel 
(naschoolse) activiteiten niet door konden gaan, zijn zij nóg  
meer online dan ze al waren. Het brengt contact met vrienden, 
houd ze op de hoogte en geeft hen afleiding enz. Helaas brengt 
het ook pestgedrag met zich mee, dat zich snel, meestal 
ongemerkt, gemakkelijk massaal en soms anoniem plaatsvindt. 
 
Door middel van onderstaande opdrachten kunnen u en uw 
leerlingen met het thema 'Samen Aan Zet' aan de slag, wordt er 
dieper over pesten nagedacht en leren ze zich te verplaatsen in  
de ander. Een centrale vraag hierin is “Wat zou er nodig zijn om 
zowel in de klas als online pesten tegen te gaan?” We verplaatsen 
ons d.m.v. de opdrachten in: de gepeste, de pester, de meeloper  
en de omstander.  
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Cyberpesten 
 
Digitaal pesten, ook wel “cyberpesten” genoemd, is 
pesten via de digitale media. Dit zijn social media  
zoals Instagram, SnapChat, YouTube, Facebook,  
Tumblr, Twitter, What’s App, fora en chatrooms.  
Via deze digitale media kan je heel gemakkelijk 
dreigende berichten versturen, belastende foto’s  
of filmpjes plaatsen of iemand uitschelden. Online 
pesten voelt veilig voor de dader omdat niemand  
het kan zien. 
 
Dit maakt het voor velen aantrekkelijk om op deze 
manier te pesten. De dader blijft anoniem en hoeft  
het slachtoffer niet in de ogen te kijken. Eigenlijk is  
het de meest laffe manier van pesten. 
 
Online zijn er vele ”fakers”, mensen met nep-
profielen en nep-accounts. Of iemand een “faker” is kun je in veel gevallen ontmaskeren. Bespreek 
met de klas hoe je dit soort nep-profielen kan herkennen. Op de website van stoppestennu.nl vindt 
u hierover meer informatie: https://www.stoppestennu.nl/hoe-ontmasker-je-een-faker.  
 
Opdracht  
We gaan tijdens deze week proberen onze eigen “Posters en Memes tegen Pesten” te maken. 
Vergeet niet de hashtags #samenaanzet en #stoppestennu in jouw posters en memes te zetten. 
Belangrijk: in onze memes tegen pesten mogen we natuurlijk niemand kwetsen of voor schut 
zetten. Integendeel, het mag best sterk naar voren komen dat pesten echt super “lame” is en 
onacceptabel en we er dus echt per direct mee moeten kappen.  
 
Voor de leraar die niet op de hoogte is van wat een “meme” is, type “internetmeme” in uw Google 
zoekmachine en vind de Wikipedia pagina hierover: https://nl.wikipedia.org/wiki/Internetmeme.  
 
Praktisch: Onze eigen posters en memes 
maken we door zélf tekst en beeld bij 
elkaar te voegen zoals in een simpele 
collage. We gaan samen strakke teksten 
bedenken en passende plaatjes maken 
(tekenen, schilderen, fotograferen, enz.)  
of bestaande plaatjes uitknippen en 
plakken. Tekst kunnen we in diverse 
lettertypen schrijven. Het kan in het 
Nederlands maar mag ook in het Engels.  
U als leraar ondersteunt hen bij de 
uitvoering; samen hardop brainstormen  
en helpen goede teksten en bijpassend 
beeldmateriaal te bedenken.  
We mogen zelf bepalen hoe we dit gaan aanpakken.  Zolang het maar je eigen idee, ontwerp en 
uitwerking ervan is en een poster of meme tegen pesten is. Naar gelang de tijd kunt u afspreken 



 

 

dat iedereen bijvoorbeeld 2 of 5 posters c.q. memes maakt. Alle materialen zijn mogelijk. We 
kunnen ook gebruik maken van knipsels uit magazines, kranten, enz. Nadat we de posters en 
memes getekend, geschilderd, geknipt en in elkaar geplakt hebben maken we er mooie foto’s van 
(.jpg-formaat). De foto’s van de posters of “memes” die we maken zijn (ook) voor digitaal gebruik; 
op Insta, Facebook, Snapchat, WhatsApp, enz. op zo’n manier dat als er door iemand gepest wordt 
dat je die poster of meme meteen kan posten.  
 
Benodigdheden 
Grote, stevige tekenvellen (ongeveer 50 x 70cm), tekenspullen (potloden, kleurpotloden, gummen, 
puntenslijpers, linialen, pennen, kleurstiften, merkstiften, enz.), Acrylverf en 
schilderbenodigdheden (kwasten/penselen, stevige bekers met water, keukenpapier, palet/bakjes 
voor de verf), lijm, scharen, magazines/tijdschriften, kranten e.d. 
 
De eigen smartphone van de leerlingen (als ze deze hebben), eventueel gaat de leraar zelf de foto’s 
maken. 

 
Tijdsduur: 2 lesuren. 
 
Net als op deze twee scholen van Yulius onderwijs, De Gaard en het Drechtster College maakten zij 
een postercampagne tegen pesten: https://www.stoppestennu.nl/les-idee-122-maak-een-
postercampagne-met-je-eigen-leerlingenschool-en-zeg-ik-stop-pesten-nu 
 

 

Korte filmpjes tegen pesten maken 
 

Eerst wordt er klassikaal gesproken over cyberpesten.  Wat weten we ervan? Wat komen we soms 
zelf tegen? Wat kun je ertegen doen en hoe kun je het voorkomen?  
 
Bijvoorbeeld:  
–  Als je je vervelend voelt door iets dat je hebt gezien,  
praat er dan over met iemand die je vertrouwt. 
– Blijf vriendelijk en eerlijk, laat je niet uitlokken en scheld 
niet (terug). 
– Maak foto’s of printscreens van het pesten en sla het op  
als bewijs. 
– Verlaat de chat als er iets vervelends gebeurt. 
– Bel, facetime, mail of app niet zomaar met iemand die  
je alleen van internet kent en spreek er niet mee af zonder  
dat je ouders het weten. 
 
 
Veel belangrijke extra informatie over cyberpesten en de gevaren voor jongeren met 
betrekking tot cybercrime vindt u op onze website: 
https://www.stoppestennu.nl/online-pesten-online-gevaren-jongeren-cybercrime  
 
 
  



 

 

Social media, social apps, chatrooms e.d. 
Bespreek tijdens deze les met de klas wat belangrijke omgangsregels zijn op social media. Veel 
kinderen zien een filmpje of foto gemaakt van iemand van school en sturen dit vrijwel meteen 
door naar een volgend kind of plaatsen het op internet. Het zou goed zijn om eerst na te denken of 
het handig is om iets door te sturen of te plaatsen. Hoe zou je het vinden als jij het was die op dat 
filmpje of die foto stond? Zou je het dan leuk vinden als iedereen dat filmpje/die foto kan zien? Het 
kan zelfs strafbaar zijn als je zoiets op internet plaatst. 
 
Opdracht 
Vandaag gaan we zelf korte filmpjes maken over pesten waarin we de kijkers tips gaan geven hoe 
met pesten – en cyberpesten in het bijzonder – om te gaan.   
 
Praktisch: De groep of klas wordt verdeeld in groepjes van 3 leerlingen. Probeer te zorgen dat 
degene die erg bevriend zijn niet in elkaars groepje komt. Elk groepje gaat samen nadenken wat nu 
goede tips tegen pesten zijn en schrijft deze samen op. We maken bordjes met daarop: “Tip 1”, 
“Tip 2”, enz. geschreven én we maken bordjes waarop in één of enkele woorden de tip kort en 
krachtig omschreven wordt. Zoals “Praat!”, “Vraag hulp!”, enz.  
 
Bij elk filmpje wordt er gerouleerd; Leerling 1 neemt het woord en geeft een situatieschets weer 
waarbij gepest wordt en verteld “de kijkers” de tip wat in zo’n situatie te doen. De 2e leerling 
houdt op het juiste moment het “Tip”-bordje dichtbij in beeld, en – nadat de 1e leerling iets erover 
gezegd heeft, houdt hij/zij het bordje dat de tip kort omschrijft in beeld. Deze 2e leerling kan 
daarna achter in beeld blijven met het bordje terwijl leerling 1 de tip uitlegt.  
 
De 3e leerling filmt en zorgt dat het filmpje niet langer dan 3 minuten duurt, dat alles goed in 
beeld komt en verstaanbaar is. Bij het volgende filmpje en bij de volgende tip wisselen de 
leerlingen van taak. 
 
We maken korte filmpjes waarin zoveel mogelijk alle rollen die bij pesten voorkomen belicht 
worden. Die van Pesters (P), Meelopers (M), Slachtoffers (S), Buitenstaanders (B), Aanmoedigers 
(A), Verdedigers (V) en tips voor iedereen (I). Bij elke rol worden tips bedacht door de leerlingen, 
voorbeelden om hen op weg te helpen zijn: 
 
P - Bedenk iets anders om je energie in te steken, praat met iemand die je vertrouwt, verzin iets 
anders om aandacht mee te krijgen. 
M - Lach niet mee en doe niet mee met stomme grappen (dit geldt zowel ‘in real life’ als online). 
S - Vraag hulp, blijf uit de buurt van pesters, zorg voor een zelfverzekerde houding. 
B - Zeg de leerling die gepest wordt eens gedag, maak een praatje, doe aardig tegen hem/haar. 
A - Vraag de leerling die gepest wordt eens om mee te doen in een groepje. Ga met een groepje 
naar de pester en zegt dat hij/zij moet stoppen. 
I - Denk goed na als je foto`s of video’s online zet. Zet geen persoonlijke informatie op internet. 
Verander regelmatig je wachtwoorden. 
 
Benodigdheden 
Pennen & schrijfpapier. De eigen smartphone of een camera te leen hiervoor van school. 

 
Tijdsduur: 1 lesuur, max. 2 lesuren. 



 

 

 

Een extra opdracht rondom cyberpesten 
 
Protocol 
Maak met elkaar een protocol, een lijst met afspraken en regels voor omgaan met pesten en 
specifiek voor omgang met elkaar op social media. Formuleer de zinnen positief. Kinderen kunnen 
dit eerst in groepjes uitwerken, dan klassikaal noteren wat de belangrijkste regels kunnen zijn en 
erover stemmen. Uiteraard heeft u als leraar zelf belangrijke punten achter de hand die in een 
protocol opgenomen dienen te worden. Deze kunt u inbrengen en door hen in hun eigen woorden 
laten omschrijven. 
 
Maak enkele grote posters van dit protocol en hang deze binnen school op. Ook kunt u een digitale 
versie ervan op de website van uw school plaatsen en opnemen in bijvoorbeeld uw nieuwsbrief 
e.d. En delen via social media. Gebruik dan de hashtags #stoppestennu en #samenaanzet. 
Leerlingen zelf kunnen dit dan uiteraard ook delen op hun eigen 'socials'. 
 
Stop Pesten Nu! heeft ook diverse grote posters die u kunt vinden op haar website: 
https://www.stoppestennu.nl/3-posters-ik-ben-een-super-hero-stop-pesten-nu-pdf  

 



 

 

 

Besteed met uw leerlingen aandacht aan 
privacy en het zorgvuldig omgaan met 

persoonlijke gegevens en beeldmateriaal 
op social media en internet.  

 
Met de volgende tips maakt u hen meer bewust en weten uw leerlingen wat te doen:  

 
• Wijs hen op de risico’s en gevaren en bespreek met de klas gewenst online gedrag. Maak 

bijvoorbeeld afspraken met de klas hoe met elkaar om te gaan op sociale media. 
  

• Bespreek school-/klassenregels en afspraken. Weet welke afspraken en regels gelden op 
school -ook over online gedrag- en bespreek dit regelmatig in de klas. Wat mag wel en 
wat mag niet? Ga op een leuke manier aan de slag met het maken van afspraken over 
hoe de klas met elkaar wil omgaan. Denk daarbij ook aan het omgaan met elkaar op 
sociale media (de klassenapp).  
 

• Informeer over strafbaar gedrag. Op dit moment is er geen wetsartikel dat cyberpesten 
expliciet strafbaar stelt. Sommige vormen van online pesten zijn wel strafbaar, zoals 
hacking, stalking, grooming en sexting. Leer leerlingen dat ze strafbaar gedrag vertonen 
als ze bijvoorbeeld een naaktfoto van een minderjarige doorsturen of als ze iemand 
bedreigen. 

 
• Bied hulp aan en vertel leerlingen bij wie ze op school terecht kunnen als ze te maken 

krijgen met ongewenst onlinegedrag (leerkracht, mentor, vertrouwenspersoon, 
aanspreekpunt pesten).  

 
• Weet ook naar welke externe organisaties of websites u ze kunt verwijzen (Pestweb, 

Meldknop, Helpwanted, vraaghetdepolitie). Adviseer leerlingen om bewijsmateriaal 
(zoals screenshots, chats, mails) te verzamelen. 
 



 

 

   Om pestgedrag tegen te gaan is het belangrijk dat we samen  
   heldere normen stellen. Helderheid scheppen en duidelijke 
   grenzen aangeven is cruciaal. Zo kan men individueel en als 
   groep of klas gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en 
   stappen tegen pesten ondernemen. Hierin betrekken we 
   iedere leerling, leraar en teamlid van de school alsook 
   de ouders van de kinderen. Samen die normen stellen brengt  
   structuur voor de groep, en daarmee stabiliteit en 
   (emotionele) rust in de klas. Samen halen we de angel uit de 
   behoefte bij die kinderen en jongeren die overgaan op 
   pesten, versterken we hen die te maken krijgen met pest-  
   gedrag en geven we handvatten aan leraren en betrokkenen 
   om het pesten te doen stoppen. 

 
 
Stop Pesten Nu! biedt veel informatie om 
o.a. schoolteams, individuele leraren als- 
ook leerlingen te helpen in het bewust 
maken van wat pesten is en doet, het beter 
herkennen en omgaan met pestgedrag en  
de dynamiek ervan. Onderdeel hiervan zijn 
uitdagende lessen om het onderwerp  
pesten op een speelse, laagdrempelige 
manier actief onder de aandacht te brengen 
bij kinderen en/of jongeren in uw groep of 
klas.  
 
 
Soorten pestgedrag 
Er zijn diverse vormen van pesten: 
- Verbaal pesten (belachelijk maken, uitlachen, uitschelden 

ook: bedreigen, intimideren, dwingen en chanteren) 
- Relationeel pesten (buitensluiten, roddelen en geruchten 

verspreiden over iemand) 
- Fysiek pesten (slaan, schoppen, duwen, laten struikelen, 

knijpen, spugen, enz.) 
- Materieel pesten (spullen van iemand afpakken, 

verstoppen, kwijt of stuk maken, besmeuren) 
- Cyberpesten (online pestgedrag; verbaal en relationeel 

pesten via internet, met name social media; ongevraagd 
(belastende) foto’s, filmpjes e.d. verspreiden, bedreigen, enz.).  

 
 

Wilt u pesten op uw school structureel aanpakken, ook over de  
andere vormen van pesten meer te weten komen en materiaal hiervoor 

www.stoppestennu.nl  


