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Plaaggeesten en pestkoppen

Categorie
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Aantal deelnemers
Acht tot twaalf

Leeftijd
12-16 jaar

Duur / aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van anderhalf uur

Auteur
Marianne de Vries

KORTE BESCHRIJVING
In dit item gaan jongeren op verschillende manieren aan de 
slag met het thema 'pesten'. In de eerste bijeenkomst 
bekijken ze een videoclip, staan ze op een speelse manier 
stil bij enkele feiten en lezen ze wat de Bijbel erover te 
zeggen heeft. Vervolgens maken ze een eigen pestprotocol. 
Ook de eigen ervaringen worden meegenomen. In de 
tweede bijeenkomst doen de jongeren onder andere een 
snel introductiespel en twee ludieke rollenspellen. Het ene 
rollenspel is bedoeld als opwarmertje; het tweede betreft 
een pestsituatie met daarin de verschillende rollen van 
dader, slachtoffer en omstander. De jongeren bespreken 
achteraf hoe de verschillende rollen voelden en wat de 
uitwerking is van een positieve aanpak. Door dit alles heen 
worden de jongeren uitgenodigd om na te denken over hun 
eigen geloof in relatie tot hoe je met elkaar omgaat.

DOEL
• De deelnemers denken na over wat pesten is en leren en 

ervaren wat het met je doet.
• De deelnemers verkennen de verschillende 'rollen' in 

pestsituaties en ervaren de verschillende emoties die 
daarbij horen.

• De deelnemers ontdekken dat de eigen houding ten 
aanzien van pesten van groot belang is en het verschil kan 
maken tussen het in stand houden van pestgedrag of niet.

• De deelnemers begrijpen dat ieder mens waardevol, 
geliefd én gelijkwaardig is in de ogen van God.

VERANTWOORDING
Plagerijtjes en geintjes horen bij het leven: ze komen voor in 
families, bij vrienden, op het werk en op scholen - kortom, in 
al het sociale verkeer. Bij plagen is er altijd sprake van een 
gelijkwaardige relatie en het 'slachtoffer' valt niet buiten de 
groep. Bij pesten ligt dat anders: daarbij wordt een ander 
doelbewust schade toegebracht en buitengesloten. Het 
staat buiten kijf dat pesten zeer schadelijk is voor een mens 
en verstrekkende gevolgen kan hebben. We zien dat regel-
matig op tv en in de krant. 

Alle jongeren hebben niet alleen te maken met plagen, maar 
ook met pesten: ze zijn zelf gepest, hebben een ander 
gepest of ze zien het om zich heen. Daarom is het belangrijk 
om bij dit onderwerp stil te staan en te verkennen hoe ze 
met alle aspecten van pesten kunnen omgaan en hoe 
belangrijk hun eigen houding is. Uitgangspunt bij dit alles is 
dat ieder mens waardevol, geliefd en gelijkwaardig is in 
Gods ogen - en dat pesten hier haaks op staat.

VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen.
• Zoek zo nodig een tweede coach (zie aandachtspunten). 
• Regel voor de tweede bijeenkomst een ruimte die groot 

genoeg is voor het rollenspel (zie Verwerking tweede 
bijeenkomst).

• Als je de deelnemers kent, denk dan van tevoren na 
over de verdeling van de rollen van dat rollenspel (zie 
bijlage 7). Denk ook na over de bijbehorende emotie-
kaartjes (zie bijlage 6). Wil je die willekeurig verdelen, 
of wil je bepaalde rollen bewust bepaalde emotie-
kaartjes geven?

• Bekijk het voorbeeld van een pestprotocol op www.
puber-wijzer.nl/pestprotocol.html.

• Koop voor iedere deelnemer een klein spiegeltje. Plak 
daar een sticker op met de tekst "Jij bent waardevol in 
Gods ogen" (of een eigen tekst).

• Leg voor elke bijeenkomst alle benodigdheden klaar.

www.puber-wijzer.nl/pestprotocol.html
www.puber-wijzer.nl/pestprotocol.html
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Persoonlijke voorbereiding
Met behulp van deze vragen kun je je ook persoonlijk 
voorbereiden op de bijeenkomsten:
• Heb je ervaring met plagen en pesten (bijvoorbeeld 

thuis, op school of op je werk)? Zo ja, was je toen 
pester, slachtoffer of toeschouwer? Als je toeschouwer 
was, wat was dan je houding?

• In hoeverre maak je het principe 'ieder mens is geliefd, 
waardevol én gelijkwaardig in Gods ogen' concreet in je 
dagelijks leven? Wat kun en wil je daarvan delen met de 
jongeren?

BENODIGDHEDEN
Eerste bijeenkomst
• Voor iedere deelnemer een vel papier (A4-formaat);
• Een flap-over met stiften;
• Apparatuur om het filmfragment te kunnen afspelen 

(bijvoorbeeld een computer met internetverbinding en 
een beamer met scherm en geluidsboxjes);

• Pennen;
• Kopieën van bijlage 1, 3 en 4 voor alle deelnemers;
• Twee kleine prijsjes, bijvoorbeeld iets lekkers;
• Een extra kopie van bijlage 4 voor het pestprotocol, 

eventueel met een lijstje (A4-formaat); 
• Voor iedere deelnemer een klein stukje papier (A6-

formaat);
• Een grote kaars en iets om deze mee aan te steken.

Tweede bijeenkomst
• Drie flap-overvellen met stiften;
• Een krant;
• De 'emotiekaartjes' van bijlage 6 (uitgeknipt en dubbel-

gevouwen);
• De 'rollenspelkaartjes' van bijlage 7 (uitgeknipt);
• De spiegeltjes met tekst (zie Praktische voorbereiding).

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
5 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. 

Geef iedere jongere een vel papier (A4-formaat). Vraag de 
jongeren om het papier te verkreukelen tot een prop. Vraag hun 
daarna om het weer 'glad' te strijken. Constateer vervolgens 
samen dat het papier niet helemaal meer glad te krijgen is. 

Vertel dan kort iets over de opzet van dit item (zie korte 
beschrijving). Geef om te beginnen aan wat het onderwerp is: 
pesten. Het zal gaan over wat pesten met je doet, maar ook 
over wat je ertegen zou kunnen doen. 

15 minuten
Verkenning 
Schrijf het woord "pesten" op de flap-over. Vraag de jongeren 
waaraan ze denken bij dit woord en schrijf hun antwoorden 
op de flap-over. Stop na ongeveer een minuut. Probeer dan 
om samen met de jongeren tot een soort definitie van pesten 
te komen: wat is het nu precies?

Laat vervolgens het videoclipje zien van het nummer  
Stay Cool van Elles Springs en Master Surreal (youtu.be/ 
VH1vmFQYLOE). Dit filmpje laat zien hoe heftig pesten is 
maar het laat ook de kracht zien van het meisje dat wordt 
gepest.

Vraag de jongeren na afloop of ze het nodig vinden om hun 
definitie van pesten aan te passen naar aanleiding van wat in 
de clip naar voren komt. Ze kunnen hierbij denken aan wat de 
pesters doen, aan hoe het meisje reageert en aan wat voor 
gevoelens er naar voren komen.

35 minuten
Verdieping 
Geef aan dat de jongeren hebben nagedacht over wat pesten 
is, op basis van hun eigen gedachten en ervaringen en naar 
aanleiding van het filmpje. Zeg dat je daar nu een aantal 
feiten naast gaat leggen. Deel pennen en kopieën van bijlage 
1 uit. Vraag de jongeren om het werkblad in tweetallen in te 
vullen. Geef hiervoor vijf minuten de tijd. 

Vertel dat van alle vormen van geweld, pesten op scholen het 
meeste vóórkomt. Neem daarna de feiten door met behulp 
van bijlage 2. Noteer bij elke open plaats welk tweetal het 
dichtst bij het goede antwoord zit. Geef tot slot het tweetal 
met de meeste 'beste antwoorden' een klein prijsje.

youtu.be/VH1vmFQYLOE
youtu.be/VH1vmFQYLOE


Bespreek kort wat de jongeren van deze feiten vinden.  
Valt het hun mee of tegen? Herkennen ze zich erin of niet? 
Geven de feiten nog aanleiding om de eerdere definitie van 
pesten bij te stellen?

Geef vervolgens aan dat pesten iets is van alle tijden.  
Deel kopieën van bijlage 3 uit en lees samen deel A, over 
het verhaal over Jozef. Bespreek dit kort met de jongeren. 
Wat voor verband zien ze met het onderwerp 'pesten'?  
In welke persoon uit het verhaal kunnen ze zich het beste 
verplaatsen? Wat zouden ze in die situatie zelf hebben 
gedaan?

Vertel dat er in de Bijbel een soort aanwijzing staat die ook 
iets over pesten te zeggen heeft, namelijk de zogenaamde 
'gouden regel'. Lees samen deel B van bijlage 3. Bespreek 
dit kort met de jongeren. Wat vinden ze van deze regel?  
Wat voor betekenis heeft die in hun eigen leven? Hoe zou 
die regel kunnen werken in situaties waarin iemand wordt 
gepest?

25 minuten
Verwerking
Vertel dat bijna alle basisscholen en middelbare scholen 
een pestprotocol hebben. In zo'n protocol is vastgelegd dat 
pestgedrag op school niet wordt geaccepteerd en hoe zulk 
gedrag zal worden aangepakt. Geef zo nodig enkele voor-
beelden van wat daarin zou kunnen staan.

Nodig de tieners uit om samen een pestprotocol te maken. 
Dat hoeft natuurlijk niet zo uitgebreid als een officieel 
pestprotocol. Deel kopieën van bijlage 4 uit en vraag hun om 
het werkblad in te vullen. Laat hen eerst invullen wat hun 
definitie van pesten is. Vraag vervolgens wat ze tegen 
pesten zouden kunnen doen in hun eigen groep. Kunnen ze 
gezamenlijk tien afspraken bedenken tegen pesten? Ze 
kunnen gebruikmaken van alle informatie die ze tijdens deze 
bijeenkomst hebben verzameld. 

Als er overeenstemming is over de afspraken, schrijf die dan 
netjes op een aparte kopie van bijlage 4. Hang of plak het 
pestprotocol plechtig op aan de muur. Eventueel kun je het 
eerst inlijsten.

10 minuten
Afsluiting 
Neem de verkreukelde vellen papier van de Opening er weer 
bij. Vertel dat de kreukels staan voor de diepe sporen die 
pesten kan nalaten in het leven van iemand die wordt 
gepest. Die sporen kun je niet zomaar uitwissen, ook niet als 
het pesten op een gegeven moment stopt. De kreukels in het 
papier blijven ook zichtbaar.

Deel de kleine stukjes papier uit. Vraag de jongeren om op 
hun papiertje een naam te schrijven van iemand die met 
pesten te maken heeft gehad; als dader, als slachtoffer of 
als omstander.

Steek vervolgens de grote kaars aan. Benoem dat dit een 
teken is van Gods aanwezigheid. Vraag de jongeren om de 
papiertjes bij de kaars te leggen. Daarbij mogen ze de 
namen noemen die op het papiertje staan, maar dat hoeft 
niet. Wees tot slot samen een moment stil.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst. 

Tweede bijeenkomst
5 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Kom nog even terug op de eerste bijeenkomst.

Hang drie flap-overvellen op en schrijf het woord "pesten" 
op het middelste vel. Vraag de jongeren om allemaal één 
of twee woorden te noemen die hun het meest zijn 
bijgebleven van de vorige bijeenkomst. Noteer hun 
antwoorden op het flap-overvel. Ga hier verder niet over 
in gesprek.

10 minuten
Verkenning 
Geef aan dat je het spel 'krantjemep' wilt spelen. Laat de 
jongeren in een kring gaan zitten, zonder tafels of andere 
obstakels tussen hen in. Vraag hun om voor zichzelf een 
schuilnaam te bedenken. Laat hen om beurten die schuil-
naam noemen. 
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Neem vervolgens een krant en maak daarvan een rol 
waarmee je kunt meppen (niet te hard, maar ook niet te 
slap). Geef de krant aan een van de jongeren en laat hem of 
haar in het midden van de kring gaan staan. Leg uit dat jij de 
schuilnaam van het doelwit gaat noemen, en dat de 'kranten-
mepper' dan op de knieën van die persoon moet slaan. Het 
doelwit moet zo snel mogelijk de schuilnaam van een andere 
jongere noemen. Die wordt dan het nieuwe doelwit van de 
krantenmepper. Als het de krantenmepper lukt om het 
doelwit te meppen voordat hij of zij een andere naam heeft 
genoemd, wordt het doelwit de nieuwe krantenmepper.  
De eerste krantenmepper gaat dan in de kring zitten. Hoe 
sneller de zittende jongeren zijn met het noemen van elkaars 
schuilnamen, hoe moeilijker het wordt voor de kranten-
mepper. 

Noem nu de schuilnaam van het eerste doelwit. Speel het 
spel zolang het leuk is. 

Bespreek het spel heel kort na. Er is nu met een voorwerp 
gemept, maar kun je ook met woorden slaan? Hoe is dat? 
Kan dat pijn doen? Wanneer wel en wanneer niet? Wanneer 
is meppen nog een spelletje en wanneer wordt het pesten? 
En wat hebben schuilnamen eigenlijk te maken met pesten? 
Waar ligt de grens tussen bijnamen en scheldnamen?

20 minuten
Verdieping 
Vertel dat je nu wilt gaan kijken naar de verschillende rollen 
die er zijn in situaties waarin mensen worden gepest. Om te 
beginnen kan iemand het slachtoffer zijn van pestgedrag.  
Er is ook een dader: degene die pest. 

Schrijf het woord "dader" op het lege flap-overvel links en 
het woord "slachtoffer" op het lege vel rechts. Vraag de 
jongeren om erbij te schrijven waar ze aan denken bij die 
woorden. Nodig hen uit om ook op elkaars woorden te 
reageren, maar alleen op papier en in stilte. Geef hiervoor 
ongeveer vijf minuten de tijd.

Bespreek vervolgens met elkaar wat de jongeren allemaal 
hebben opgeschreven. Wat zijn de verschillen tussen dader 
en slachtoffer? Wat zijn de overeenkomsten? Is er altijd een 
scherpe lijn te trekken tussen dader en slachtoffer? Bekijk dit 

laatste nog eens aan de hand van het verhaal van Jozef: wie 
was daar nu dader en wie slachtoffer? Voer een open gesprek 
met de jongeren. Het is niet erg als ze er niet helemaal 
uitkomen en geen duidelijke antwoorden hebben op boven-
staande vragen. Het gaat erom dat ze stilstaan bij de termen 
'dader' en 'slachtoffer' en wat daarmee samenhangt.

Geef aan dat er naast slachtoffer en dader nog een derde rol 
kan zijn in pestsituaties. Vraag de jongeren of ze weten 
welke rol. Het is de rol van omstander. Herkennen de 
jongeren die rol? Zijn ze zelf weleens omstander geweest in 
een pestsituatie? Zo ja, hoe was dat? 

45 minuten
Verwerking 
Geef aan dat je een rollenspel wilt gaan spelen. (Bron: Bosch, 
H. [z.j.]. Educatieve handleiding bij het spel 'TOKTOK, herrie in 
het hok'. http://tokkelnet.nl/educatieve_handleiding.pdf.) 

Maak duidelijk dat de jongeren via dit spel de verschillende 
rollen in een pestsituatie kunnen verkennen. Vertel dat je 
wilt beginnen met een simpel rollenspel als opwarmertje: 
het 'emotiefeestje'.

Wijs één of twee deelnemers aan die zogenaamd een 
feestje geven. Dat kan bijvoorbeeld een verjaardag zijn, 
maar ook een examenfeestje. Vraag deze 'feestgangers' om 
midden in de ruimte te gaan staan. Laat de rest van de groep 
aan de ene kant van de ruimte een rij vormen. Deel vervol-
gens de dubbelgevouwen emotiekaartjes (bijlage 6) uit aan 
de deelnemers die in de rij staan. Geef aan dat ze alleen zelf 
mogen zien wat er op het kaartje staat. 

Leg uit wat de bedoeling is: Als het spel wordt gestart, 
mogen de deelnemers in de rij om beurten 'aanbellen' bij de 
feestgangers. Vervolgens gaan ze naar binnen, feliciteren 
de feestgangers en gaan ze met anderen in gesprek. Dit 
doen ze allemaal aan de hand van de emotie op hun kaartje. 
Alle feestgangers moeten steeds de emotie van de nieuwe 
gast overnemen. Het feest zal dus steeds voller worden en 
de sfeer zal elke keer omslaan. Als alle deelnemers op het 
feest zijn aangekomen, is de warming-up afgelopen. Geef 
hiervoor maximaal tien minuten de tijd. Geef dan aan dat het 
eigenlijke rollenspel kan beginnen. 
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Vertel de deelnemers dat ze nu een rollenspel gaan spelen 
rondom pesten, ook weer met verschillende emoties. Bena-
druk dat het om een spel gaat: om die reden is er bijvoorbeeld 
ook gekozen om de rollen grappige namen te geven.

Lees het scenario voor: Pestkip en Scharrelkip wachten 
Piepkuiken op om hem eens even lekker te gaan pesten. 
Piepkuiken komt eraan en zal worden gepest. Vervolgens 
komen er voorbijgangers langs: Tjikkie, Soepkip en Wipkip. 
Hoe zij op de situatie gaan reageren, hangt af van het 
emotiekaartje dat ze bij zich hebben.

Verdeel de rollen zorgvuldig en geef de spelers de bijbeho-
rende emotiekaartjes (bijlage 6) en rollenspelkaartjes 
(bijlage 7). Pestkip en Scharrelkip krijgen geen emotie-
kaartje. Geef de spelers even de tijd om de scenario's en 
emotiekaartjes door te lezen. Als er geen onduidelijkheden 
of vragen meer zijn, kan het rollenspel beginnen:
• Vraag Pestkip en Scharrelkip om in het midden te gaan 

staan en te beginnen. Ze overleggen hardop wat ze van 
plan zijn. 

• Als Pestkip en Scharrelkip hun plan klaar hebben, mag 
Piepkuiken opkomen (geef Piepkuiken een seintje). 
Piepkuiken reageert op de pesterijen vanuit de emotie die 
op zijn of haar kaartje staat. 

• Terwijl Piepkuiken gepest wordt, stuur je voorbijganger 1 
en even later voorbijganger 2 en 3. Zij reageren ook op de 
situatie, vanuit de emotie op hun kaartje.

Laat de jongeren verschillende keren van rol wisselen. Zorg 
dat iedereen aan bod komt. Experimenteer ook met verschil-
lende emoties. Stop het spel na ongeveer tien minuten. Laat 
dan alle deelnemers in een kring plaatsnemen (bij voorkeur 
op de grond). 

Een nabespreking bij deze werkvorm heeft veel meerwaarde. 
Het kan de deelnemers namelijk helpen om een koppeling te 
maken naar hun eigen leefwereld. Neem hier ongeveer twintig 
minuten de tijd voor. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen: 

Rollenspel
• Hoe voelde het om Pestkip te zijn?
• Hoe voelde het om Scharrelkip te zijn?

• Hoe voelde het om Piepkuiken te zijn?
• Hoe voelde het om te helpen als voorbijganger - of juist 

niet?
• Zou je deze kippen kunnen vergelijken met mensen? Zo ja, 

op welke manier?

Emoties
• Hoe verliep de situatie als er een negatieve emotie in het 

spel was?
• Hoe verliep de situatie als er een positieve emotie in het 

spel was?
• Welke emotie werkte het beste bij het omgaan met het 

probleem?
• Wat zegt dit over het omgaan met een echte situatie?
• Hoe is dit gebruiken in een echte situatie?

Veranderen
• Kun je je houding of emoties veranderen? Zo ja, hoe dan?
• Hoe kun je anderen helpen om een positieve houding aan 

te nemen?
• Wat kun je als klas of als groep doen om een pestsituatie 

te veranderen?

Als je tijd over hebt, kun je het eigen pestprotocol van de 
jongeren er nog eens bij pakken. Zouden de jongeren nu nog 
iets willen veranderen aan de afspraken? Staat er ook een 
afspraak tussen die iets zegt over hoe je tegen pesten kunt 
aankijken vanuit het geloof?

10 minuten
Afsluiting 
Vat de bijeenkomst samen in een paar zinnen. Gebruik je 
eigen woorden of doe het als volgt: Pesten komt veel voor; 
iedereen heeft er weleens mee te maken. Je eigen houding 
kan het verschil maken, maar dat is niet altijd gemakkelijk. 
Het geloof en de verhalen uit de Bijbel leren ons dat ieder 
mens waardevol en geliefd is in Gods ogen en dat het 
doelbewust kwetsen van mensen hier haaks op staat.

Deel de spiegeltjes met tekst uit. Lees tot slot het gedicht in 
bijlage 8 op.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng.
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AANDACHTSPUNTEN
• Dit onderwerp kan heel gevoelig liggen en veel oproepen. 

Bewaak de veiligheid in de groep. Herhaal zo nodig de 
afspraken die daarbij horen:
- Iedereen heeft het recht zo veel of zo weinig te vertellen 
 als hij of zij kwijt wil.
- Alles wat hier wordt besproken, blijft binnen de groep.
- Het doel van de bijeenkomst is in gesprek komen, niet 
 debatteren of elkaar uitlachen.

• Dit item is niet geschikt voor het begin van een seizoen. 
De jongeren moeten elkaar al wat beter kennen. 

• Het is mogelijk dat één of meer jongeren behoefte hebben 
om door te praten na afloop van de bijeenkomsten. Let op 
zulke signalen vanuit de groep. Onderneem zo nodig actie.

• Het kan best moeilijk zijn om de bijeenkomsten te leiden 
en tegelijk oog te hebben voor alle jongeren individueel. 
Daarom kan het goed zijn om een tweede coach te 
vragen.

BIJLAGEN
1.  Werkblad 1
2.  Antwoordblad
3.  Wat de Bijbel zegt
4.  Werkblad 2
5.  Toelichting spellen
6.  Emotiekaartjes
7.  Rollenspelkaartjes
8.  Gedicht
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WERKBLAD 1

Feiten over pesten

Lees de zinnen hieronder. Vul in welke getallen volgens jou op de open plaatsen passen.

1  ........% van de kinderen op de basis-
school zegt weleens te worden gepest. 
Dat zijn 6 tot 8 kinderen in elke klas.

2 Op de middelbare school worden 
minder kinderen gepest dan op de 
basisschool. Toch geeft nog ........% 
van de leerlingen aan weleens 
gepest te worden. Dat zijn er toch 
wel 2 in elke klas.

3  ........ op de 3 scholen hebben 
een pestprotocol. Pesten komt 
echter evenveel voor op 
scholen die een pestprotocol 
hebben als op andere scholen.

4  ........% van de directeuren 
vindt dat jongens en meisjes 
evenveel pesten. ........% 
vindt dat jongens meer 
pesten en ........% vindt dat 
meisjes meer pesten. 5 ........% van de kinderen in Nederland 

gebruikt internet. ........% zit elke dag 
thuis op internet.

6 1 op de ........ kinderen en 
1 op de ........ jongeren 
worden weleens gepest 
via e-mail of sms.

7 ........% van de kinderen en 
........% van de jongeren 
zeggen zelf weleens te 
pesten via e-mail of sms.

8 ........ op de 10 kinderen 
krijgt te maken met 
seksuele toespelingen 
tijdens het chatten. 

9 ........% van de 14-jarigen 
heeft weleens tijdens het 
chatten zijn telefoon-
nummer aan een ander 
gegeven. In ........ op de 5 
gevallen volgde hierna een 
vervelende ervaring.

10 ........% van de leerlingen op 
de middelbare school heeft 
weleens een medeleerling 
geholpen die werd gepest. 
Dat is meer dan de helft.

11 ........% van de leerlingen op de middelbare 
school zegt dat hun mentor weleens 
iemand heeft geholpen die werd gepest. 

Geraadpleegde bron: Wist je dat... http://www.pestweb.nl.

http://www.pestweb.nl
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ANTWOORDBLAD

Feiten over pesten

1   27% van de kinderen op de basisschool zegt weleens te worden gepest. Dat zijn 6 tot 8 kinderen in elke klas.

2  Op de middelbare school worden minder kinderen gepest dan op de basisschool. Toch geeft nog 8% van de leerlingen aan 
weleens gepest te worden. Dat zijn er toch wel 2 in elke klas.

3  2 op de 3 scholen hebben een pestprotocol. Pesten komt echter evenveel voor op scholen die een pestprotocol hebben als 
op andere scholen.

4  61% van de directeuren vindt dat jongens en meisjes evenveel pesten. 30% vindt dat jongens meer pesten en 9% dat 
meisjes meer pesten. 

5  98% van de kinderen in Nederland gebruikt internet. 88% zit elke dag thuis op internet.

6  1 op de 5 kinderen en 1 op de 3 jongeren worden weleens gepest via e-mail of sms.

7  2% van de kinderen en 3% van de jongeren zeggen zelf weleens te pesten via e-mail of sms.

8  1 op de 10 kinderen krijgt te maken met seksuele toespelingen tijdens het chatten. 

9  18% van de 14-jarigen heeft weleens tijdens het chatten zijn telefoonnummer aan een ander gegeven. In 1 op de 5 gevallen 
volgde hierna een vervelende ervaring. 

10  58% van de leerlingen op de middelbare school heeft weleens een medeleerling geholpen die werd gepest. Dat is meer 
dan de helft.

11  70% van de leerlingen op de middelbare school zegt dat hun mentor weleens iemand heeft geholpen die werd gepest. 

Geraadpleegde bron: Wist je dat... http://www.pestweb.nl.

http://www.pestweb.nl
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WAT DE BIJBEL zEGT

A. Jozef in de put
Een van de bekendste Bijbelverhalen waarin 'pesten' vóór-
komt, is het verhaal van Jozef en zijn broers. Jozef is de 
favoriet van hun vader Jakob; hij krijgt bijvoorbeeld een 
prachtig versierde mantel. Zijn broers zijn overduidelijk 
jaloers en sluiten hem buiten. Ze hebben een hekel aan hem. 

Jozef is letterlijk een dromer. Wanneer hij vertelt over zijn 
dromen, waarin korenschoven en de zon en de maan allemaal 
voor hem bogen, wordt zelfs zijn vader boos op hem. Want het 
is voor iedereen duidelijk dat die korenschoven zijn broers 
voorstelden en de zon en de maan zijn vader en moeder. En 
dat is zelfs vader Jakob te gortig.

Jozefs broers vatten het plan op om hem te doden. Maar de 
oudste broer, Ruben, verhindert dat en zorgt ervoor dat Jozef 
slechts in een put wordt gegooid. Achter Rubens rug om 
verkopen de broers Jozef aan een passerende karavaan die 
op weg is naar Egypte. Ze gaan naar hun vader met het 
verhaal dat Jozef is omgekomen, gedood door een roofdier. 
Jakob heeft hier veel verdriet van. 

In Egypte krijgt Jozef uiteindelijk de leiding over het land. 
Jaren gaan voorbij en er breekt hongersnood uit. In Egypte is 
echter genoeg graan voorradig, dankzij Jozefs wijze beleid 
als onderkoning. Dan komen Jozefs broers naar Egypte om 
graan te kopen. En Jozef herkent hen. 

Jozef valt hun niet meteen om de hals. Hij maakt zich niet 
bekend maar stuurt hen weer terug naar hun eigen land, met 
de opdracht om de jongste broer, Benjamin, mee te nemen. 
Benjamin is zeer geliefd bij vader Jakob. Als ze terugkomen 
met Benjamin, is Jozef bereid zijn broers te vergeven, maar hij 
maakt zich nog steeds niet bekend. Hij verstopt een zilveren 
beker in Benjamins tassen en Benjamin wordt beschuldigd 
van diefstal. Nu moet Benjamin Jozefs slaaf worden. Maar de 
andere broers nemen het voor Benjamin op, omdat ze weten 
hoeveel verdriet hun vader zou hebben als Benjamin niet

meer terugkwam. Uiteindelijk maakt Jozef zich bekend. Dan 
laat hij al zijn broers en hun gezinnen overkomen naar Egypte 
om daar in voorspoed te kunnen wonen en werken.

Jozefs broers waren jaloers op hem. Voor hen was dat een 
reden om hem te pesten en hem buiten te sluiten. Jozef kon er 
misschien niet veel aan doen; zijn vader trok hem immers 
voor. Hij maakte het er echter niet veel beter op door over zijn 
dromen te vertellen. Toen de broers in Egypte kwamen, 
werden de rollen omgedraaid. Jozef herkende hen. Hij 
verkeerde in een machtige positie en had zomaar wraak 
kunnen nemen. Hij behandelde zijn broers in eerste instantie 
ook niet zo vriendelijk: hij bracht hen in onzekerheid en stelde 
hen op de proef. Maar uiteindelijk vergaf hij hun alles en liet 
hij zich niet (meer) leiden door alles wat de broers hem 
hadden aangedaan.

Aan dit verhaal kun je zien dat je niet altijd de 'gepeste' hoeft 
te blijven - al betekent dat niet dat je dan ook alles zomaar 
moet vergeven en vergeten.

B. Wat gij niet wilt...
Een bekend spreekwoord luidt: wat gij niet wilt dat u ge-
schiedt, doe dat ook een ander niet. Anders dan veel mensen 
denken, staat dit spreekwoord nergens letterlijk in de Bijbel. 
Jezus heeft in de Bergrede wel een vergelijkbare uitspraak 
gedaan, maar daarin wordt het principe positief geformu-
leerd: "Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze 
jullie behandelen." (Matteüs 7:12a, NBV).

Als je anderen steeds behandelt zoals je zelf graag behandeld 
zou willen worden, dan zul je niet snel gaan pesten of buiten-
sluiten. Als jij anderen zo behandelt, dan zal je uiteindelijk zelf 
misschien ook zo worden behandeld. Je krijgt dan terug wat 
je geeft.
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WERKBLAD 2

Pestprotocol

        Wij denken dat dit pesten is:

Dit zijn onze afspraken om pesten tegen te gaan:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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TOELICHTING SPELLEN

Emotiefeest
Dit spel heeft de volgende doelen:
• De deelnemers leren op een speelse manier emoties herkennen.
• De deelnemers leren op een speelse manier hoe ze in een groep emoties kunnen tonen. 
• De deelnemers leren op een speelse manier hoe ze de emoties van anderen kunnen overnemen.
• De deelnemers wennen aan een dramaspel voordat het rollenspel begint.

Rollenspel pestsituatie
Dit spel heeft de volgende doelen:
• De deelnemers leren dat op verschillende manieren met een bepaalde situatie kan worden omgegaan.
• De deelnemers leren dat een positieve aanpak een positieve uitwerking heeft en een negatieve aanpak een negatieve 

uitwerking.

Deze werkvorm speelt in op aanwezige kennis en boort nieuwe kennis aan, doordat de deelnemers leren hoe je een pest-
situatie van verschillende kanten kunt bekijken en hoe je er op verschillende manieren mee kunt omgaan. Deze werkvorm 
speelt ook in op het gevoel en de beleving van de jongeren: ze ervaren hoe het is om te worden gepest of om in te grijpen in 
een pestsituatie.

Als de jongeren aan den lijve hebben ondervonden hoe pesten voelt in verschillende rollen (dader, slachtoffer, omstander), 
kan dat hen helpen om op een goede manier om te gaan met pestsituaties in het echte leven. Ze zijn zich dan bewuster van 
wat er eigenlijk allemaal gebeurt in een pestsituatie: ze weten welke verschillende rollen of posities er zijn en wat ze even-
tueel kunnen doen om het pesten te stoppen.

Het begeleiden van het rollenspel vraagt om een alerte houding. Het is raadzaam om dit met z'n tweeën te doen. Let goed op 
de (non-verbale) reacties van de jongeren, ook bij het verdelen van de rollen. Benoem wat je hoort en ziet, als je denkt dat dat 
nodig is. Maar ga hier ook niet te krampachtig mee om. Soms heeft iemand een duwtje nodig om een rol te spelen. Zorg er 
echter wel voor dat niemand iets tegen zijn zin doet. Blijf hoe dan ook benadrukken dat het slechts om een spel gaat.

Geraadpleegde bron: Bosch, H. (z.j.). Educatieve handleiding bij het spel 'TOKTOK, herrie in het hok'. http://tokkelnet.nl/educatieve_handleiding.pdf.

http://tokkelnet.nl/educatieve_handleiding.pdf
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EMOTIEKAARTJES

Agressief

Onzeker

Verward

Bang

Boos

Verdrietig

Gekwetst

Jaloers

Gelukkig

Druk

✃

✃

✃

✃

✃

✃✃
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Moe

Verliefd

Trots

Dapper

Wanhopig

Nieuwsgierig

Extreem blij

Respectvol

Emotieloos

Zelfgekozen 

✃

✃

✃

✃

✃

✃✃

Bron: Bosch, H. (z.j.). Educatieve handleiding bij het spel 'TOKTOK, herrie in het hok'. http://tokkelnet.nl/educatieve_handleiding.pdf.

http://tokkelnet.nl/educatieve_handleiding.pdf
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ROLLENSPELKAARTJES

Pestkip
Je wacht samen met scharrelkip het 
slachtoffer op om hem of haar eens 
even lekker te pesten. Je zegt tegen 

je vriend wat je van plan bent. Je kunt 
denken aan uitschelden, bedreigen, 
bijnamen geven, duwen, enzovoorts.

Scharrelkip
Je wacht samen met pestkip het 

piepkuiken op. Je kijkt wat de pestkip 
doet en gaat meedoen. Je doet wat 
de pestkip doet en probeert er nog 

een schepje bovenop te doen.

Piepkuiken
Hoe je omgaat met de situatie, ligt 
aan de emotie op je emotiekaartje. 
Het kan dus zijn dat je voor jezelf 

opkomt, of dat je het laat gebeuren.

Tjikkie
Jij komt toevallig langs en ziet het 

gebeuren. Wat je doet aan de 
situatie, ligt aan de emotie op je 

emotiekaartje.

Soepkip
Jij komt toevallig langs en ziet het 

gebeuren. Wat je doet aan de 
situatie, ligt aan de emotie op je 

emotiekaartje.

Wipkip
Jij komt toevallig langs en ziet het 

gebeuren. Wat je doet aan de 
situatie, ligt aan de emotie op je 

emotiekaartje.

✃

✃

✃

✃✃

Bron: Bosch, H. (z.j.). Educatieve handleiding bij het spel 'TOKTOK, herrie in het hok'. http://tokkelnet.nl/educatieve_handleiding.pdf.

http://tokkelnet.nl/educatieve_handleiding.pdf
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GEDICHT

Als je onzeker bent...

Als je onzeker bent over jezelf,
over je uiterlijk
of over je capaciteiten,
of je wel geestig genoeg bent,
of de juiste kleren aan hebt,
ga dan op zoek naar mensen
die je kunnen vertellen
dat je de moeite waard bent,
gewoon omdat je bent
zoals je bent.

Als je onzeker bent over de toekomst,
over waar het heen moet
met de wereld en met jouw leven,
ga dan op zoek naar mensen
die oud en wijs genoeg zijn
om je te kunnen vertellen
dat iedere weg die je gaat
tot iets goeds kan leiden
en dat het er alleen opaan komt
wat je van die weg maakt.

Als je onzeker bent over je geloof,
of het allemaal wel waar is
en of God wel bestaat,
ga dan op zoek naar mensen
die in hun leven iets ervaren hebben
van het geheim van God,
die je kunnen vertellen
dat het geloof een houvast is
waarmee je verder komt 
en bergen kunt verzetten.

Bron: Brokerhof-van der Waa, G. (2003). Als je onzeker bent... In G. Brokerhof-van der Waa, G. Van Midden et al, Een rode draad. Bezinning het 

hele jaar door. Hoevelaken: SGO.


