
Hoi Corinne, 
  
Daar ben ik weer, deze keer met een vraag om advies. Ik sta nu twee dagen voor de klas voor 
groep 5 op donderdag en vrijdag. Ik val voor iemand in die met verlof is. Van te voren hadden ze 
me gewaarschuwd dat het een “druk” klasje is. Er zijn nu vijf weken voorbij gegaan en wat blijkt: 
een hoop pesterijen, veel ongewenst gedrag en een aantal kinderen met een rugzakje. 
  
Vooral die pesterijen vind ik lastig om mee om te gaan. In de klas zitten ongeveer vier tot vijf 
stoorzenders die constant de lessen verstoren en in conflict zijn met elkaar of andere 
klasgenoten. Er is één jongen van deze stoorzenders die er bovenuit springt. 
 
Hij heeft niet veel vrienden (voornamelijk een aantal vriendinnen), van huis uit geen grenzen en 
hij maakt er een potje van in de klas. Hij schopt en slaat kinderen in het voorbij gaan, brutale 
mond naar de leerkracht, je moet er bovenop zitten. Toch heeft hij ook een andere kant, hij is 
nog jong en op sommige momenten zie ik dat hij het graag goed wilt doen maar dat het hem op 
een voor andere manier niet lukt (misschien omdat hij buiten de groep valt en dat voelt hij 
feilloos aan?). Negatieve aandacht is immers ook aandacht. 
  
Er zijn veel conflicten tijdens de gym en de speelkwartieren. Als er een conflict zich voor heeft 
gedaan, krijg ik het advies vanuit de school dat ik deze kinderen waar het om gaat apart moet 
nemen om het uit te praten en afspraken te maken. De rest van de klas heeft hier niks meer te 
maken en als je dit uitgebreid bespreekt dan zou de sfeer in de klas verpesten, volgens de 
school. Daarnaast, zegt de school, als je het conflict klassikaal bespreekt, dan maak je het 
probleem groter dan wat het is omdat je verschillende meningen en ervaringen er bij haalt van 
kinderen. 
  
Bij jou in de klas zag ik regelmatig dat je deze gesprekken klassikaal voerden. Wat was de 
reden dat je dit dan toch klassikaal deed? Hoe uitte zich dat bij jou? 
  
Ik weet dat pesten een breed probleem is, ik wil de komende weken alles op alles zetten om het 
pesten te stoppen en meer te doen aan groepsvorming. Ik merk dat hier op school weinig 
aandacht aan wordt besteed. We hebben kanjertraining dat wel, maar als het goed is geeft mijn 
collega dat. 
  
Heb je tips om een start te maken met het vormen van deze groep? Wat werkt goed? Wat niet? 
Moet je juist inzoomen op die vijf stoorzenders of heeft de hele klas hier mee te maken? 
Als het ventje waar ik net over schreef een ingang vind in de groep, dan zou dat al een hoop 
conflicten oplossen. 
  
Ik ben benieuwd naar je mening/advies. 
 

Antwoord: 

Beste vragensteller, 
bedankt voor je mail. 
Tsja, je zegt het zelf al: pesten is een complex gegeven. 
We krijgen het maar moeilijk de wereld uit! 



Vervelend voor jou en alle kinderen uit deze groep. Lastig voor jou om als invaller en duo er iets aan 
te doen, vooral omdat je aangeeft, dat de aanpak van school niet helemaal jouw aanpak lijkt te zijn. 
Dit wordt een lang verhaal. Haal eruit wat voor jou van toepassing is! 
 
Er zijn in pestland grof gezegd 2 kampen: Kamp A: de mensen die denken, dat het pesten vanzelf 
weer overgaat en dat de kinderen het zelf moeten zien op te lossen en kamp B: de mensen die 
denken, dat ze er actief mee aan de slag moeten gaan om de sfeer in een groep te verbeteren. 
Ik ben van kamp B! En er ook nog es van overtuigd, dat je pesten alleen kan oplossen met de hele 
groep!!! Stapsgewijs! Daar kom ik later op terug! Eerst dit: 
 
Pesten hangt nadrukkelijk op 2 zeer hardnekkige pijlers: 1: angst (voor de pesters en hun macht, 
dat het erger wordt als je er iets aan wil doen, dat jij als klokkenluider of verklikker zelf gepest gaat 
worden, dat de sfeer in een groep eraan gaat, dat er gedonder komt met ouders, dat de school een 
slechte naam krijgt) en 2: wegkijken ( er geen extra aandacht aan besteden, het gaat vanzelf over, 
de gepesten vragen erom, je wordt er sterker van, het hoort er gewoon bij, zo is het leven, het 
gebeurt niet onder mijn ogen, dus is het niet mijn probleem). 
 
De pijlers zijn hardnekkig en houden de brug van het pesten samen in stand. 
Aan die pijlers zagen is dus de oplossing!!! 
Niet eenvoudig en JE KAN HET NIET ALLEEN.  
 
*Je hebt de klas nodig, met alle rollen die erin voorkomen. Ze moeten nog samen tot en met groep 
8. Ze hebben allemaal een inbreng: ook het wegkijken van de zwijgende meerderheid is een actie 
die een reactie ontlokt. Als je de zwijgende meerderheid, de omstanders en toekijkers, zover krijgt, 
dat ze samen de pesters een halt durven toeroepen, bereik je meer, dan wanneer je het probleem 
alleen bij de pesters en gepesten legt. Kanjertraining maakt vooral de pestslachtoffers sterk, maar 
ook zij kunnen alleen in de driehoek van pester, gepeste, toekijker van hun stigma afkomen. De 
rollen moeten kunnen wisselen. Ook de pester heeft een stigma! Hoe hebben de rollen zich 
vastgezet?  
*Je hebt de andere leerkrachten nodig: in de 1e plaats je duo, maar de school zou de gebruikte 
aanpak ook regelmatig moeten willen evalueren: helpt die kanjertraining? Werkt onze aanpak? Waar 
zien we dat aan? Wat kunnen we bijstellen? Zijn de ouders er goed bij betrokken? Staan de duo's op 
1 lijn? Worden notoire stoorzenders besproken met bijvoorbeeld de leerkrachten van het vorige 
jaar? (Intervisie?)Wat deden die? Werkte dat goed? 
*Je hebt de ouders nodig! Weten die ervan? Hoe gaan ze thuis om met hun kind? Wat kan school 
van ze leren en andersom? Sluiten de verschillende aanpakken voldoende op elkaar aan? (Dit is 
echt iets voor de vaste leerkracht...)   
*Maar je hebt vooral de pesters zelf nodig: Pesten is een signaal. Pesten is een verkapte roep om 
hulp! Neem dat signaal serieus. Stel hun gedrag ter discussie, maar niet de persoon. Ze zijn niet 
wat ze doen! Ze pesten niet om het pesten, maar er zit iets onder dat gedrag: onzekerheid? Angst? 
Zijn ze bang om zelf gepest te worden of er niet bij te horen? Hebben ze behoefte aan aandacht? 
Staat de pester onder druk? Is er sprake van  angst om te falen of af te gaan? Heeft de pester een 
positief of negatief zelfbeeld?  
 
 



Wat te doen? 
Na overleg met je duo kan je de volgende aanpak proberen: 
-gesprek met de pester(s). Wacht daarmee niet tot er zich weer een zoveelste incident heeft 
voorgedaan, maar ga uit belangstelling, pro actief het gesprek aan. Gewoon: Vraag : hoe gaat het 
met je? Vind je het fijn op school? Waar loop je tegenaan? Kom je blij uit school? Kom je met plezier 
naar school? Zou je het een buurjongen aanraden om naar deze school te komen? Wat is je 
lievelingsvak? Waar zou je beter in willen zijn? Wie of wat heb jij daarbij nodig? Welk gedrag ga je 
de komende week oefenen? Wanneer praten we weer? Werkt een beloningssysteem? Benoem het 
goede!!! Weten de ouders ervan? Hoe kan je die erbij betrekken?  
-praat met de hele groep over de sfeer en de rollen in de groep. Wacht ook hier niet tot er weer een 
vervelende aanleiding is, maar zet het gewoon op het rooster als regelmatig terugkerend element. 
TIP: Lees of vertel een verhaal over een andere groep waarin gepest wordt. Hoe gaan de 
hoofdpersonen uit het verhaal om met het pesten? Waarom doen ze dat? Wat hadden ze ook 
kunnen doen? Herkent de groep er iets van uit de eigen praktijk? Vraag: Wat voor een groep zijn we? 
Wat voor een groep zouden we willen zijn? Waar zijn we goed in als groep? Waar kunnen we beter in 
worden? Hoe pakken we dat aan? Zijn er tips? Hoe zien die eruit? Welk gedrag gaan we met elkaar 
samen oefenen? 
 
In het algemeen  geldt dus: ga met alle betrokkenen het gesprek aan. Krijg boven tafel, wat onder 
tafel verborgen wordt gehouden. Door het te benoemen kan je het aanvatten. Door het te 
verzwijgen, verdwijnt het niet, maar gaat het voortwoekeren en verlies je de controle helemaal. 
 
Succes! Ik hoor graag of mijn antwoord je verder heeft geholpen! 
 
Nog meer tips:  
-Kijk met de klas naar afleveringen van het Klokhuis over pesten                 
(via schooltv.nl of zapp.nl) en bespreek dat na. 
-Tsjek de site van Jelly Bijlsma: klassenkracht.nl Die geeft hele goede en praktische tips voor het 
omgaan met groepsdruk en het verbeteren van de groepssfeer. 
-Verdiep je in de methode Grip op de Groep van Rene van Engelen (Jeugd in School en Wereld) 
-Een goed boek met verhalen is het boek : GoedFout van Jos van Hest en Saskia van der Valk, met 
illustraties van Sylvia Weve. Daarin vertellen verschillende schrijvers een goed en stevig 
spiegelverhaal en er staan ook lestips in.( Kwintessens, ISBN 90 578 8056 3) 
 
 

http://schooltv.nl/
http://zapp.nl/
http://klassenkracht.nl/

