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Ruggensteun voor een gesprek

D E  J U I S T E  S F E E R

Om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken, is het 

aangewezen om de kinderen even uit de huidige context te 

halen en de juiste sfeer te creëren. Dat wil natuurlijk niet 

zeggen dat je meteen de tl-lampen moet doven en kaarsjes 

boven moet halen. De banken opzij schuiven en de stoelen in 

een kring zetten, is vaak al voldoende. Dat praat 

gemakkelijker en het wijst meteen op een andere intentie. 

Die interieurwijziging duurt meestal ook maar een paar 

minuutjes.

Leg de kinderen uit wat de bedoeling is en geef aan dat je 

veel input van hen verwacht. Het is goed als de kinderen 

weten dat het niet zal gaan over ‘juist en fout’ maar eerder 

over eigen meningen, reflecties en ideeën. Benadruk dus dat 

het niet de bedoeling is hen te beoordelen.

A F S P R A K E N  M A K E N

Voor je een specifieke situatie bespreekbaar maakt, zorg je 

best voor een aantal afspraken waar iedereen zich in het 

gesprek aan moet houden. Die afspraken maak je best in 

overleg met de kinderen. Als je ze samen met de groep 

bepaalt, is de kans groter dat de kinderen er ook effectief 

achter staan. Je kunt de lijst natuurlijk nog aanvullen met 

zaken die je zelf belangrijk vindt. Een centrale vraag bij het 

opmaken van de afspraken is: wat zorgt ervoor dat ik mijn 

mening uit? Wat heb ik nodig om mijn mening op een veilige 

manier te uiten?

Mogelijke afspraken zijn:

 Î Luisteren naar elkaar en elkaar laten uitspreken.

 Î Op een respectvolle manier omgaan met de ervaring van 

anderen.

 Î In de ik-vorm praten en enkel over eigen ervaringen 

spreken. Het is niet de bedoeling andere mensen direct 

aan te vallen.

 Î Alles wat gezegd wordt, blijft binnen deze groep.

B E G E L E I D E R S H O U D I N G

Om zoveel mogelijk uit je groep te kunnen halen, is je houding 

als begeleiding een zeer belangrijk punt. Neem een zo 

neutraal mogelijke rol aan. De bedoeling is natuurlijk een 

evenwicht te bereiken waarbij alle betrokken partijen aan het 

woord kunnen komen. Zorg ervoor dat de stillere mensen niet 

gedomineerd worden door de meer mondige groepsleden, en 

laat ook hen van tijd tot tijd aan het woord komen. Als je 

merkt dat dit niet vanzelf gebeurt, is het jouw taak als 

gespreksleiding om voldoende vragen te stellen aan degenen 

die minder aan het woord komen.

Ook belangrijk is dat je niemand verplicht om iets te zeggen. 

Je kunt iedereen uitnodigen om hun mening te delen met de 

groep. Maar als niemand iets wil zeggen, raden we af om 

bepaalde mensen eruit te pikken en hen op te dragen om iets 

te vertellen. Dat kan de goede relatie tussen jou en de groep 

namelijk op de helling zetten en er de volgende keer voor 

zorgen dat de kinderen minder geneigd zijn om spontaan deel 

te nemen aan het gesprek.

Probeer open en begripvol voor de groep te staan. Dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat je geen kritische vragen mag 

stellen. Het is wel aangewezen om je eigen mening zoveel 

mogelijk achterwege te laten zodat die van de kinderen meer 

ruimte krijgt. Anders is de kans groot dat de kinderen hun 

mening te veel gaan spiegelen aan die van jou en hun eigen 

mening aan de kant zullen schuiven.

Probeer niet door te bomen als je het gevoel hebt dat de 

werkvorm niet aanslaat bij de kinderen, maar laat het 

onderwerp dan even varen. Vraag de groep eventueel 

waarom het niet zo vlot loopt. Misschien ligt het wel aan de 

vorm, het onderwerp, hun gemoedstoestand of aan de 

veiligheid in de groep. Afhankelijk van hun antwoord kun je 

een andere werkvorm proberen of gewoon kiezen voor een 

andere gespreksvorm (zie hieronder). Je kunt ook samen op 

zoek gaan naar de ideale vorm. Als je hun gemoedstoestand 

opmerkt, er vragen over stelt en er eventueel rekening mee 

houdt, zullen ze nadien ook meer geneigd zijn om actief deel 

te nemen. Het begrip dat je toont, versterkt bovendien de 

band tussen jou als begeleiding en de groep.

V E I L I G H E I D  C R E Ë R E N

Een gebrek aan veiligheid kan ervoor zorgen dat maar weinig 

mensen hun mening willen delen met de groep. Maar 

veiligheid, wat betekent dat? Hier heeft het natuurlijk niets te 

maken met een fysiek risico, maar eerder met de angst om 

uitgelachen of niet begrepen te worden. Als er weinig 

veiligheid is, is het niet gemakkelijk om dat te herstellen. Wat 

je wel kunt doen, is zelf begrip tonen voor de kinderen, hen 

bedanken als ze hun mening geven en die mening ook 

duidelijk naar waarde schatten.
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Wees altijd opmerkzaam voor dingen die de veiligheid kunnen 

schaden. Zo zorgen leden die duidelijk niet aan het luisteren 

zijn en die ondertussen misschien met hun buur overleggen 

ervoor dat andere kinderen niet snel iets persoonlijks zullen 

vertellen. Benoem dat, want vaak is het niet uit kwade wil. 

Wees streng voor kinderen die openlijk met anderen en hun 

mening lachen. Natuurlijk is er wel een verschil tussen 

uitlachen en toelachen. De afspraken die je op voorhand 

samen met hen gemaakt hebt, zijn een handig houvast om 

naar te verwijzen als er iets fout loopt.

Wees je er altijd van bewust dat voor een grote groep spreken 

niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Probeer dus ook 

gebruik te maken van de verschillende gespreksvormen die je 

hieronder vindt.

G E S P R E K S V O R M E N

Een thema bespreken in grote groep is zeker nuttig, maar in 

sommige groepen is dat niet zo eenvoudig. Hieronder lijsten 

we een aantal vormen op die je naar eigen goeddunken kunt 

gebruiken. Elke werkvorm kun je op honderd verschillende 

manieren aanpakken. Wees ook niet bang om de vorm te 

wijzigen en te werken op maat van je groep.

Het carrouselgesprek/de speeddate: Laat de kinderen in twee 

cirkels zitten, een binnen- en een buitencirkel. Ze zitten met 

hun gezicht naar elkaar, zodat iemand van de binnenste 

cirkel altijd tegenover iemand in de buitenste cirkel zit. (Als 

het aantal kinderen in je groep oneven is, kun je zelf meedoen 

of één groepje per drie laten werken.) Na een aantal minuten 

laat je hen doorschuiven. (Bijvoorbeeld elke cirkel een plaats 

naar rechts laten opschuiven, of maar één cirkel, enz.)
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Cafévorm: Verdeel je groep in kleine groepjes (vier à vijf 

personen) en laat hen per groepje een beetje apart zitten in 

het lokaal. Laat hen zich inbeelden dat ze op café zitten en op 

een ongedwongen manier over een bepaald onderwerp met 

elkaar praten. Je kunt hen na een tijdje vragen om op 

kroegentocht te gaan en van café te wisselen, zodat ze niet 

telkens met dezelfde mensen samen blijven zitten.

Overleg in kleine groepjes, gesprek in grote groep: Soms is het 

gemakkelijker om eerst te overleggen in kleine groepjes om 

dan je mening te verkondigen in grote groep. Zet de kinderen 

eerst apart in kleine groepjes met een opdracht om over na 

te denken en overloop dan de resultaten in grote groep.

Per twee (al wandelend): Laat de kinderen per twee een 

onderwerp bespreken. Zeg dat ze daar best wat tijd voor 

krijgen (geen speeddate) en dat ze zeker ook mogen 

doorvragen. Zet iedereen ook wat apart in de ruimte zodat ze 

niet gestoord worden door andere paren. Het is vaak 

interessant om beste vrienden niet bij elkaar te zetten. Als 

het mogelijk is, is het ook erg fijn om met z’n allen een stukje 

te wandelen en ondertussen per twee met elkaar te 

discussiëren. Als ze echt uitgepraat zijn, kunnen ze wisselen.

Anoniem: Ze moeten hun eigen mening anoniem op een 

briefje schrijven. Daarna geven ze het af aan jou. Jij leest de 

briefjes voor, zodat ze ook elkaars handschrift niet kunnen 

herkennen. Deze gespreksvorm is ideaal als er echt weinig 

veiligheid is.

H E T  G E S P R E K  I N  G O E D E 
B A N E N  L E I D E N

Vaak gebruiken kinderen de foute woorden om iets uit te 

drukken. Als je voelt dat dit gebeurt, raden we je aan om zelf 

zaken te herformuleren. Zo kun je ervoor zorgen dat de 

anderen zich in de eerste plaats minder aangevallen voelen. 

Ook zal de spreker hierdoor menselijker overkomen. Als je 

iets herformuleert, check je wel best eerst bij het kind of 

jouw inschatting juist is. Zinnen herformuleren kan kinderen 

ook de ruimte geven om de dingen in een ander perspectief 

te zien.

Daarnaast is het belangrijk om af en toe samen te vatten wat 

er gezegd wordt. Hierbij moet je niet alles herhalen. Bespreek 

de belangrijkste elementen die je kunt meenemen naar de 

toekomst. Het samenvatten kan vermijden dat je telkens 

dezelfde discussie voert. Daarnaast geeft het weer hoever je 

al geraakt bent binnen het gesprek en welke weg je nog moet 

afleggen.

Als de discussie op een heel ander spoor terechtkomt, kun je 

dat even laten gebeuren als het interessant is. Het blijft 

hierbij wel belangrijk om altijd weer terug te keren naar de 

oorspronkelijke piste, anders kan er verwarring ontstaan.

B L O K  E M O T I E S  N I E T  A F ,  
M A A R  G A  E R  O O K  N I E T  I N  M E E

Het kan zijn dat het gesprek een aantal emoties losmaakt bij 

kinderen. Dat blok je als begeleiding best niet af, laat het 

maar gewoon gebeuren. Die emoties zitten in de kinderen en 

moeten eruit voor je verder kunt.

Afhankelijk van de emotie die iemand uit, ga je er anders mee 

om. Als iemand bijvoorbeeld agressie of woede vertoont en 

zichzelf niet meer onder controle heeft, kun je die persoon 

het beste even afzonderen en laten afkoelen. Op die manier 

schep je ruimte zodat die persoon zijn of haar gedachten 

even op een rijtje kan zetten. Je voorkomt ook dat de speler 

dingen zegt waar hij of zij later spijt van krijgt. Zorg er op dat 

moment ook voor dat de groep niet de kans krijgt om achter 

de rug van die persoon kwaad te spreken.

Als er iemand begint te wenen, laat je best de tranen komen. 

Trap daarbij niet in de val dat je automatisch medelijden krijgt 

met het ‘slachtoffer’ en automatisch zijn of haar kant kiest. 

Natuurlijk mag je die persoon wel wat kalmeren en een 

zakdoekje aanbieden, of vragen of hij of zij liever even naar 

buiten gaat.

T E N  S L O T T E

Beleef vooral zelf veel plezier aan het gesprek. Dat straalt 

sowieso af op de kinderen. 



6 8

Achtergrondinformatie ter verdieping

De onderstaande Groeilijn komt uit het onderzoeksrapport Apestaartjaren. Dat is een tweejaarlijks onderzoek naar het mediabezit 

en  gebruik bij kinderen tussen 6 en 12 jaar en jongeren tot 18 jaar in Vlaanderen. 

W I S T  J E  D A T :

 Î YouTube het populairste streamingsplatform is?

 Î meisjes voorzichtiger zijn dan jongens bij wat ze online 

delen?

 Î jongens (26%) minder slachtoffer of omstander zijn van 

online gedeelde gênante foto's dan meisjes (34%)?

 Î slachtoffers helaas vaak ook dader zijn van 

cyberpesten?

 Î 54 % procent van de jongeren ooit al eens een online 

pesterij zag?

 Î de overgrote meerderheid (87%) van de kinderen blij is 

wanneer ze gebruikmaken van computer, tablet of gsm?

Bronnen

 Î Apestaartjaren 2018, 'Mediawegwijzer: Sociale media' en 

'Mediawegwijzer: Neen tegen cyberpesten'

W A T  I S  C Y B E R P E S T E N ?

Onder cyberpesten verstaan we vormen van pesterijen die 

gebruikmaken van ‘nieuwe’ media.

Drie belangrijke kernelementen van cyberpesten:

 Î De dader wil iemand kwetsen of schade toebrengen.

 Î In een pestsituatie heeft de pester een sociale relatie 

met het slachtoffer, waarbij er sprake is van een 

machtsverschil. Bij cyberpesten kan dat onevenwicht 

voortvloeien uit het feit dat de dader anoniem blijft of 

meer computertechnisch onderlegd is dan het 

slachtoffer.

 Î Er is sprake van herhaaldelijk schadelijk gedrag.

W A T  I S  H E T  V E R S C H I L  M E T 
K L A S S I E K  P E S T E N ?

 Î De dader ziet de ernst vaak minder in en daarom is het 

pesten vaak ongeremder.

 Î Er is minder toezicht dan in een pestsituatie.

 Î De reikwijdte is groter.

 Î Kan altijd en overal. Het slachtoffer is nergens meer 

veilig.

© Ruimle
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D E  V E R S C H I L L E N D E  V O R M E N  V A N  C Y B E R P E S T E N

 4 vormen van 
cyberpesten

Alleen zichtbaar  
voor het slachtoffer

Zichtbaar  
voor het grote publiek

BELEDIGEN
bv. iemand een beledigende sms 

sturen

bv. iemand beledigen in een 

Facebookpost

BEDREIGEN
bv. via een e-mail dreigen dat je 

iemand in elkaar zult slaan

bv. in een Facebookpost dreigen dat 

je iemand in elkaar zult slaan 

UITLACHEN
bv. een ridiculiserende foto van 

iemand naar die persoon zelf sturen 

via Snapchat

bv. een ridiculiserend filmpje van 

iemand tweeten

HINDEREN  
IN SOCIALE CONTACTEN

bv. inbreken in iemands 

Facebookaccount en het 

wachtwoord veranderen of iemand 

uitsluiten of negeren online

bv. inbreken in iemands 

Facebookaccount en in zijn/haar 

naam de profielstatus aanpassen of 

dingen aan het profiel veranderen 

om die persoon belachelijk te maken
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E E N  V A N  M I J N  L E E R L I N G E N  I S 
E E N  C Y B E R P E S T E R .  W A T  N U ?

Auteur: Gie Deboutte (UA – MIOS)

Deze tien tips voor leerkrachten zijn onderdeel van de 

integrale schoolaanpak, die je  vindt op mediawijs.be/

dossiers/dossier-cyberpesten/advies-scholen-en-

leerkrachten-tegen-cyberpesten.

1. Kies het geschikte moment en de geschikte plaats om 

met de pester in gesprek te gaan.

2. Bekijk op voorhand of je kiest voor een confronterende 

of niet-confronterende (en dus zuiver 

probleemoplossende) aanpak en hou je aan de 

gemaakte keuze. Verduidelijk het gespreksopzet bij 

aanvang van het gesprek.

3. Als je kiest voor een confronterende aanpak: 

confronteer de pester met wat hij of zij gedaan heeft. 

Verwijs naar bewijsmateriaal of een getuigenis van een 

leerkracht en maak de link met het schoolreglement en 

de wetgeving, indien nodig. Expliciteer waarom het 

gedrag niet door de beugel kan en wijs op de noodzaak 

om hier meteen een einde aan te stellen.

4. Geef de pestende leerling de kans om zijn of haar 

betrokkenheid toe te lichten. Vraag door naar zijn of 

haar gedachten, gevoelens en wensen bij wat er 

gebeurd is.

5. Expliciteer met toestemming van het slachtoffer de 

impact van de cyberpesterijen op het slachtoffer en de 

groep. Wijs op de nadelige gevolgen voor de pester.

6. Bekijk of het nodig is een gesprek te hebben met de 

ouders van de pester.

7. Maak duidelijk dat de cyberpester zijn of haar 

verantwoordelijkheid moet opnemen. Hij of zij krijgt de 

opdracht om stappen te zetten die de veiligheid van het 

slachtoffer opnieuw garanderen en te zorgen dat de 

schade en het geschonden vertrouwen hersteld worden. 

Ouders en andere steunfiguren mogen geraadpleegd 

worden bij het zoeken naar die herstelgerichte 

maatregelen.

8. Stel een herstelovereenkomst op waarin het 

engagement van de pester wordt weer gegeven, samen 

met de namen van de steun figuren en de periode 

waarbinnen de gemaakte voorstellen gerealiseerd 

moeten worden.

9. Wijs de pester op de mogelijkheid om gecoacht of 

begeleid te worden bij het uitvoeren van de verbintenis 

en bij wie hij of zij hiervoor terechtkan.

10. Maak een afspraak op korte termijn voor een 

vervolggesprek, gericht op het evalueren van de 

gemaakte afspraken.

E E N  V A N  M I J N  L E E R L I N G E N 
W O R D T  G E C Y B E R P E S T .  W A T  N U ?

Auteur: Gie Deboutte (UA – MIOS)

Deze tien tips voor leerkrachten zijn onderdeel van de 

integrale schoolaanpak, die je vindt op mediawijs.be/

dossiers/dossier-cyberpesten/advies-scholen-en-

leerkrachten-tegen-cyberpesten.

1. Zoek het geschikte moment en de geschikte plaats om 

met het slachtoffer in gesprek te gaan. Maak duidelijk 

dat de school er alles aan zal doen om te zorgen dat de 

veiligheid en het vertrouwen van de leerling hersteld 

worden.

2. Neem het verhaal van de leerling ernstig. Luister wat er 

juist speelt en ga samen op zoek naar patronen. 

Informeer naar wat het slachtoffer al ondernam en pols 

naar wat hij of zij voelt, denkt en wil dat er nu (niet) 

gebeurt.

3. Deel de bezorgdheid van de leerling en zijn of haar 

ouders, en verduidelijk de doelgerichtheid van de 

schoolaanpak en de concrete manier waarop de school 

haar verantwoordelijkheid opneemt (procedure/aanpak/

methoden/timing).

4. Informeer welke acties de leerling al ondernomen heeft 

en welke hiervan door de leerling als succesvol ervaren 

werden.

5. Prijs de leerling om het aankaarten van het probleem. 

Maak duidelijk dat het belangrijk is om op te komen voor 

zichzelf. Beschuldig het slachtoffer niet, maar wijs op de 

verantwoordelijkheid van de pesters en de omstanders.

6. Bekijk wat de betrokken leerling zelf kan ondernemen 

om het risico op nieuwe cyberpesterijen te 

verminderen:

 � De cyberpester op een assertieve manier duidelijk 

maken dat hij of zij moet stoppen en dat zijn of haar 

manier van doen ongehoord is.

 � Het eigen wachtwoord wijzigen en in geen geval 

doorspelen aan anderen.

 � Degene die het pestgedrag stelt ontvrienden op 

sociale media, blokkeren en dus geen toegang meer 

geven.

 � Gebruikmaken van een nickname, zeker in contact met 

onbekenden.

 � In geen geval wraak nemen want dat kan tot een 

verdere escalatie leiden.

 � Bewijsmateriaal verzamelen en opslaan.

 � Steun zoeken bij betrouwbare personen, zoals ouders, 

de vertrouwensleerkracht of vrienden.

 � Bij ernstige incidenten en bedreigingen: klacht 

neerleggen bij de school of bij de lokale politie.
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 � Melding maken van wat zich voordoet bij het sociale 

medium in kwestie.

7. Rond het gesprek met de leerling af en overloop alle 

gemaakte afspraken. Wie zal wat doen, tegen wanneer?

8. Organiseer eventueel een tussenkomst op 

klasgroepniveau en maak op basis daarvan nieuwe 

klasafspraken of -regels.

9. Maak meteen ook afspraken voor gesprekken met de 

belangrijkste betrokkenen en feliciteer hen met alle 

geboekte vooruitgang.

10. Zoek samen met de betrokken leerling naar 

steunfiguren uit zijn of haar omgeving die kunnen 

helpen bij de opvolging van de gemaakte afspraken.

L E E S T I P

De Mediawegwijzers van Mediawijs. Je kan ze gratis 

downloaden via mediawijs.be/tools/nee-tegen-cyberpesten.

N U T T I G E  L I N K S

P I M E N T O . B E

Meer info over ons en ons aanbod vind je op onze website. 

T E G E N C Y B E R P E S T E N . M E D I A W I J S . B E

Die website bundelt een aantal inzichten, 

onderzoeksresultaten, tips en tools tegen cyberpesten. 

S E X T I N G . B E

Die website bundelt een aantal inzichten, 

onderzoeksresultaten, tips en tools rond sexting.

G R E N S L I J N . B E

Voor als jij denkt dat grenzen van kinderen of jongeren 

geschonden worden. Voor elke professional of vrijwilliger die 

met kinderen of jongeren werkt.

A A N B O D  P I M E N T O  
T H E M A  C Y B E R P E S T E N

C Y B E R S C A N

Een gratis tool om je school een anticyberpestbeleid te 

geven. Je kan een beroep doen op onze begeleiders om alles 

in goede banen te leiden. Meer info: mediawijs.be/cyberscan.

V O R M I N G  C Y B E R S E N S E 

Onze begeleiders kunnen ook Cybersense in de vorm van een 

of meerdere workshops komen begeleiden in jouw klas.

N O  H A T E  T O O L B OX

De ‘Toolbox No Hate’ bevat acht werkvormen die jongeren 

‘tools’ geven om te reageren op online haatspraak.

Pimento werkte voor de Nederlandstalige versie van 

Cybersense samen met Ariel Trust. Zij lanceerde de originele 

versie van Cybersense in 2015. Ariel Trust is een organisatie 

uit Liverpool die als missie heeft educatieve leermiddelen te 

ontwikkelen rond sociale thema’s en mediawijsheid.

Dit product kwam er met de steun van Evens Foundation. 

Deze stichting is een non-profit organisatie in Antwerpen 

met steunpunten in Parijs en Warschau. De Stichting 

ondersteunt projecten rond vredeseducatie en Europees 

burgerschap.
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Hulpverlening

Voor kinderen is het vaak niet makkelijk om met hun verhaal 

naar buiten te komen. De onderstaande organisaties zijn erop 

gericht om kinderen zo goed mogelijk verder te helpen. Je 

kunt kinderen naar de onderstaande adressen doorverwijzen 

voor verdere professionele ondersteuning.

W A A R  K U N  J E  A L S  J O N G E R E  T E R E C H T ?

H E T  J A C  I N  D E  B U U R T 
JAC.BE

Het Kinderenadviescentrum is er voor kinderen tussen de 12 

en de 25 jaar. Je kunt op gesprek gaan, online advies vragen, 

tal van doorverwijsadressen verkrijgen en veel meer. Je kunt 

er met een hele waaier aan onderwerpen en problemen 

terecht.

C L I C K S A F E
CLICKSAFE.BE

Deze website van Childfocus geeft kinderen informatie over 

veilig surfen en cyberpesten.

H E T  V L A A M S  N E T W E R K  K I E S  K L E U R  T E G E N 

P E S T E N 
WWW.KIES KL EU R TEGENPESTEN .BE

Het Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een 

partnerorganisatie die een aantal verenigingen samenbrengt 

voor overleg over preventie en aanpak van pesten

A W E L      

AWEL .BE

De vroegere Kinder- en Kinderentelefoon heet nu Awel. Awel 

is elke dag van 16 tot 22 uur telefonisch te bereiken op het 

nummer 102. Je kunt je vraag ook stellen via mail, via chat en 

op het forum.

H E T  V L A A M S E  K I N D E R R E C H T E N C O M M I S S A R I A A T  
KINDERREC HTEN .BE

Als je jonger bent dan 18 jaar kun je naar de klachtenlijn van 

het Kinderrechtencommissariaat bellen (0800-20 808) of 

mailen naar klachtenlijn@kinderrechten.be als je rechten 

geschonden werden in een organisatie (school, 

jeugdbeweging, sportclub, enz.). Er wordt dan bemiddeld om 

zo een oplossing te vinden.

‘ T  Z I T E M Z O    
KINDERRECH TSWINKEL .BE

Heb je een probleem en weet je niet hoe je het moet 

oplossen? Dan kan de Kinderrechtswinkel je misschien wel 

verder helpen. Als minderjarige kun je er terecht via mail, 

telefoon en chat. Je kunt ook elke dag langsgaan in de 

hoofdzetel in Gent om juridisch advies te vragen. Zij kunnen 

kinderen ook indien nodig doorverwijzen naar een advocaat 

die hen bij rechtswijze kan bijstaan.

In geval van nood: bij de lokale politie als je klacht wilt 

indienen, of bij de federale politie via ecops.be

Als je echt schade hebt ondervonden van pestgedrag (online 

of offline) kun je klacht indienen bij de politie. Dat is natuurlijk 

best een laatste reddingsmiddel.
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1712 is het nummer dat je belt bij vragen over geweld. 

Je kunt ook mailen via de website.



School omvattende aanpak of Whole School Approach

Een dansje tegen pesten, een week rond pesten verschillende initiatieven kunnen bijdragen tot een goede sfeer op school. Je moet 

wel zorgen voor een goede samenhang tussen deze initiatieven. Bundel  daarom al je initiatieven in een school omvattende aanpak 

of integrale schoolaanpak.  Het helpt de school om  cyberpesten  te voorkomen en effectief aan te pakken. De nadruk ligt op de 

betrokkenheid van zoveel mogelijk schoolactoren, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders.

Cyber-Scan is een speelse interactieve toolkit om als school zo een concreet cyberpestbeleid uit te werken. Pimento helpt jou alles 

in goede banen leiden via onze trajecten.

De tool bestaat uit drie fasen die schoolteams kunnen doorlopen. In de eerste fase wordt een inventaris gemaakt van het huidige 

schoolbeleid rond cyberpesten en worden bouwstenen voor een goed anticyberpestbeleid aangereikt. De bouwstenen zijn in 4 

categorieën onder te brengen: preventie, detectie, interventie en nazorg. Tijdens een groepsdiscussie wordt dan afgetoetst in 

hoeverre deze bouwstenen al aanwezig zijn en welke er ontbreken. Zo krijgt de school een overzicht van de sterktes en eventuele 

werkpunten. De bouwstenen uit de eerste fase worden meegenomen naar de tweede fase. Met behulp van (fictieve) apps wordt elke 

bouwsteen grondig geanalyseerd en nagegaan hoe deze verbeterd kan worden. Ten slotte wordt in de derde fase een actieplan 

opgesteld met concrete doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden.

Cyber-Scan werd ontwikkeld door Mediawijs (het Vlaamse kenniscentrum Mediawijsheid) in samenwerking met de Universiteit 

Antwerpen.

B O E K  E E N  B E L E I D S T R A J E C T  V I A  P I M E N T O . B E

D E   T O O L  I S  G R A T I S  T E  D O W N L O A D E N  O P  W W W. T E G E N C Y B E R P E S T E N . B E .
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