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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.
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Over dit project
Inleiding
Pesten is veel in het nieuws de afgelopen tijd; pesten via sociale media, pesten op het werk
enzovoort. Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt, als slachtoffer of als dader. Of
herken je het uit je klas. In dit project richten we ons op het pesten bij kinderen en jongeren.
Je gaat informatie verzamelen over onder andere de definitie van pesten, verschillende
vormen van pesten, de oorzaken van pesten en pestprotocollen. Uiteindelijk gaan jullie deze
informatie gebruiken om een groep medewerkers van een integraal kindcentrum (IKC)
hierover voor te lichten.

Pesten gebeurt steeds vaker via sociale media.

Leerdoelen
• Je kunt aan verschillende leeftijds-/doelgroepen (kinderen, ouders, collega's) uitleggen

wat pesten is (en het verschil met plagen).
• Je kunt verschillende vormen van pesten beschrijven.
• Je kunt signalen en risicofactoren herkennen van een dader en een slachtoffer van

pesten.
• Je kunt voorwaarden noemen die zorgen voor een veilig en positief groepsklimaat.
• Je kunt aandachtspunten noemen voor je eigen rol in het creëren van een veilig en

positief groepsklimaat.
• Je kunt verschillende protocollen tegen pesten benoemen met de bijbehorende voor-

en nadelen.
• Je kunt verschillende manieren benoemen om pesten bespreekbaar te maken in de

groep.
• Je kunt ouders/kinderen/collega's handvatten aanbieden om op een goede manier om

te gaan met pestgedrag van kinderen.
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