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Auteur: jongen, 6, Bulgarije

LUISTER!
Wat kinderen ons kunnen vertellen 

over pesten en veiligheid 
op school



4

1.

4

2.

L u i s t e r !

,
”Ze moeten denken alsof ze in mijn schoenen staan….”

“Volwassenen begrijpen nooit iets uit 
zichzelf, en het is vermoeiend voor 
kinderen om altijd alles aan ze te 
moeten uitleggen.” 

Antoine de Saint-Exupéry

Auteurs: 1) jongen, 10, Nederland

2) meisje, 11, Bulgarije
3) meisje, 12, Groot Brittanie
4) meisje, 10, Bulgarije
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WELKOM IN ONS BOEK!
Alle volwassenen waren ooit kinderen. Voordat ze waren opgegroeid en vergeten waren 
hoe het is om te voelen, te praten en te kijken naar de wereld als een kind. Volwassenen 
leven in een wereld van regels en volgens de normen die gelden in de samenleving. Die 
regels en normen zijn het resultaat  van eeuwenlange culturele, historische en politieke 
ontwikkelingen.
School leert kinderen hoe deze regels gevolgd moeten worden en hoe ze op moeten 
groeien…maar vergeet vaak om aandacht te geven aan hoe kinderen naar de wereld 
kijken en hoe zij zich daarbij voelen. Daarom brengt dit project zeven Europese 
landen bij elkaar - Bulgarije, Duitsland, Nederland, Romenië, Slowakije, Zweden, 
Groot Brittannië –om ruimte te geven en te luisteren naar de stem van kinderen. Alle 
deelnemende landen verschillen onderling sterk in geschiedenis, diversiteit en ethische 
context, levensstandaard, onderwijssysteem, en mate waarin kinderen en kinderrechten 
onderdeel hiervan zijn.
We hebben 16 scholen bezocht en hebben meer dan 510 leerlingen ontmoet. De 
schoolomgeving verschilt sterk van land tot land. Sommige van onze gast-leerkrachten 
voor de interactieve workshops zijn professionals die hun carrière als leerkracht zijn 
begonnen ten tijde van een dictatuur, anderen zijn jong en hebben veel multi-culturele 
ervaring. Sommige van de scholen hebben een geschiedenis van pesten en vandalisme, 
terwijl andere scholen een klimaat hebben waarin diversiteit en tolerantie wordt 
gestimuleerd.

Ondanks deze verschillen blijkt dat de kinderen op eenzelfde manier naar de wereld 
kijken, ongeacht waar ze wonen of naar school gaan. De verhalen over pesten die ze 
deelden laten zien dat ze pesten en problemen op school op een vergelijkbare manier 
zien en ervaren. 

De antwoorden van de kinderen en onze bevindingen worden gepresenteerd in dit boek. 
We hebben getracht in hun schoenen te gaan staan om te horen over hun gevoelens, 
problemen en verwachtingen over geweld en pesten. Laten we luisteren naar wat de 
kinderen ons willen vertellen.

Geniet van het boek en veel succes!

4.

L u i s t e r !  /  W e l k o m  i n  o n s  b o e k ! 5
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Auteurs: 1) meisje, 10, Nederland;
2) jongen, 13, Bulgarije; 3) meisje, 12, Zweden
4) jongen, 10, Nederland
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WAT DOEN WE?

4.

3.

Waarom?
Pesten op school is een pijnlijke ervaring en heeft veel invloed 
op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Pesten heeft een 
negatief effect op het leren van kinderen, wat het hoofddoel 
is van onderwijs. Afhankelijk van de manier waarop kinderen 
met deze probelemen weten om te gaan, zal het een rol 
spelen in de wijze waarop kinderen hun toekomstige relaties 
met mensen vormgeven, het zal hun groei als individuen 
beïnvloeden en het heeft invloed op hoe ze zich zelf zien, hun 
zelfvertrouwen, relaties, gedrag en emoties. School speelt 
nou eenmaal een belangrijke rol in het dagelijks leven van 
kinderen. 
We hebben dit project ontwikkeld omdat we ons als 
professionals en ouders zorgen maken over de toekomst van 
kinderen en geloven dat geweld op school teruggedrongen 
moet én kan worden, zodat de kinderen gezond op kunnen 
groeien. School is immers zo belangrijk voor de emotionele 
en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dit project is 
onze poging om dichterbij kinderen komen te staan, als 
leerkrachten en ouders, om hun emoties en angsten te 
leren begrijpen, zowel die uitgesproken worden, als die 
onuitgeproken blijven. 

Praten met kinderen, ouders, leerkrachten en alle andere 
volwassenen die zich bezighouden met het welzijn en de 
veiligheid van schoolgaande kinderen, heeft ons geleerd 
dat we goed moeten kijken naar de problemen die kinderen 
kunnen hebben op school, vooral vanuit hun gezichtspunt. 
Daarom hebben we een benadering gekozen waarbij de 
ervaringen van kinderen aan leerkrachten en volwassenen 
kunnen duidelijk maken wat hun zorgen over pesten op 
school zijn en welke oplossingen zij zien.

We hopen dat volwassenen (nog beter) zullen leren om 
kinderen steun te geven en te reageren zonder veroordelend te 
zijn. We hopen bij te dragen aan het vroegtijdig signaleren van 
pesten in de klas door leerkrachten en volwassenen, zodat het 
onderkend en gestopt kan worden...

L u i s t e r !  /  W a t  d o e n  w e ? 7
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L u i s t e r !  /  W a t  d o e n  w e ?8

Het kindperspectief op pesten vormt de kern van ons 
project.
Ons doel is om kinderen te betrekken in de preventie 
van pesten en het op een participatieve manier creëren 
van een veilige omgeving op school. 
De eerste stap was om kinderen in verschillende 
EU landen te benaderen en om hen te vragen hun 
gezichtspunten en ervaringen te delen, hoe zij voelen en 
denken en wat hun angsten en verwachtingen zijn met 
betrekking tot veiligheid op school.

Door middel van  een aantal workshops en seminars 
probeerden we samen met de leerkrachten in de 
schoenen te gaan staan van de kinderen, om het 
vanuit hen te ervaren. Dit versterkt de motivatie  
om de problemen van kinderen serieus te (blijven) 
nemen. De volgende stap was het motiveren van zowel 

leerkrachten als leerlingen om samen te werken in het 
creëren van een veiligere schoolomgeving.

Elke school was vrij in de wijze waarop ze het geleerde  
in de praktijk brachten;  flexibel en uniek voor de 
specifieke context van een school. We hebben bepaalde 
verschillen gezien, maar er zijn ook oplossingen die 
overal hetzelfde zijn – dat zien we in de tekeningen 
van de kinderen in de verschillende landen, van 
verschillende culturele afkomst en in in verschillende 
onderwijssystemen

Samen met de kinderen en hun leerkrachten hebben we 
geprobeerd een duurzame benadering te ontwikkelen, 
die toegepast kan worden in de dagelijkse schoolpraktijk, 
of, zoals de kinderen het zelf noemden “gereedschap 
waarmee we zelf de problemen kunnen oplossen”. 

Wat?



9

“Oh, het doet pijn!”

Wie?

Auteurs: 2) meisje, 10, Duitsland; 3) meisje, 7, Nederland; 4) jongen, 6, Bulgarije 

3.

L u i s t e r !  /  W a t  d o e n  w e ? 9

4.

Wij geloven dat volwassenen verantwoordelijk zijn voor 
het creëren van een veilige en beschermende omgeving 
voor kinderen. Veel van de projectactiviteiten waren 
daarom gericht op volwassenen om hen te ondersteunen 
bij het nemen van deze verantwoordelijkheid. Om dit goed 
te kunnen doen moeten volwassenen open staan voor 
de kinderen. Niet bang zijn om dicht bij de kinderen  te 
gaan staan, om hen te begrijpen en hen te ondersteunen 
wanneer conflicten en problemen zich voordoen. 
Als volwassenen het gezichtspunt van de kinderen 
begrijpen en hun eigen professionele vaardigheden en 
levenservaring kunnen toepassen, kunnen ze kindern echt 
helpen om zich veilig en sterk te voelen. 

In de leeftijd van  7 tot 18 jaar oud gebeurt er veel in de 
levens van kinderen. De volwassenen die het dichts bij 
hen staan zijn ouders en leerkrachten, en soms andere 
professionals die zich met hun ontwikkeling bezighouden. 
We richtten ons op deze volwassenen.

Als onderdeel van ons project werd de staf op school 
getraind in vroegtijdige onderkenning van pesten, en 
geïnformeerd over interventies en interdisciplinaire 
samenwerking met andere professionals, 
kinderbscherming, families enzovoort. Daarbij 
gebruikmakend van wat de kinderen hadden aangedragen. 

Kinderen op school hebben hun meningen en emoties 
over pesten blootgegeven, zodat volwassenen hen beter 
kunnen begrijpen. Later in het project hebben kinderen 
deelgenomen aan interactieve activiteiten (workshops over 
preventie van pesten). Speciale aandacht werd besteed 
aan slachtoffers en daders van pesten, die samen met hun 
ouders psyhcosociale steun konden krijgen van twee van 
de partnerorganisaties –Animus Association en Save the 
Children Roemenië.

Voor de ouders hebben we een brochure ontwikkeld die 
informatie geeft over vroegtijdige signalen van pesten en 
hoe daar mee om te gaan.

Beleidsmakers werden benaderd met boodschappen van 
de kinderen. 

Al het geleerde tijdens het project zal worden gedeeld met 
een breder publiek van specialisten verantwoordelijk voor 
het welzijn van kinderen – schooldirecties, leerkrachten, 
maatschappelijk werkers, beleidsmakers en anderen. 
We geloven dat op deze manier het bewustzijn onder 
professionals over de emotionele noden van kinderen 
vergroot kan worden. 
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HOE DOEN WE HET?
“Elk kind is uniek en speciaal.“ 
 (George  Morrison)

1 2
3

4
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6

10
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2.

L u i s t e r !  /  W a t  d o e n  w e ?

In de volgende hoofstukken zijn de meningen van de kinderen over 
pesten en geweld, maar ook veiligheid, vrij weergegeven. Kinderen 
werden uitgenodigd om hun visie, ideeën, zorgen, opvattingen 
en gevoelens over geweld en verwaarlozing uit te drukken, een 
manier om hun fundamenetele recht tot participatie uit te oefenen.

Het kind staat centraal

Het idee van een kindgerichte aanpak is om vrijheid en 
verantwoordelijkheid te geven aan het kind om hem/haar in staat 
te stellen te werken aan een oplossing vanuit hun eigen standpunt 
en perspectief.

Kinderen en jongeren zijn actieve deelnemers in hun eigen 
leven en ontwikkeling. Dit betekent dat ze mentaal en fysiek 
betrokken moeten zijn bij alle aspecten van hun leven. Kinderen en 
jongeren, worden zoals alle mensen, gedefinieerd door hun eigen 
ontwikkelingsstadia, met ieder een originele subjectieve kijk op de 
werkelijkheid en hun eigen zijn.

1: “Help het slachtoffer”
2: “Pesten is slecht.”
3: “Jij bent dik en lelijk!!!”
4: “Hee! Val haar niet lastig.”
5: “Beledig haar niet!”
6: “Stop het, nu!”
Auteur: meisje, 11, Slowakije
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Auteurs: 1) meisje, 6, Bulgarije; 2) meisje, 12, Zweden; 3) meisje, 6, Bulgarije; 
4) jongen, 12, Bugarije; 5) jongen, 10, Nederland

5.
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3.

L u i s t e r !  /  W a t  d o e n  w e ?

Hoe kindgerichte aanpak 
toe te passen als het gaat 
om pesten?

De focus van een kindgerichte aanpak is om de kinderen op 
een veilige en respectvolle manier in staat te stellen hun eigen 
oplossingsgerichte houding te ontwikkelen. Hierdoor wordt 
samenwerking, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en 
het vermogen zich te organiseren gestimuleerd. De kinderen 
worden empowerd, een proces waarbij geleerd wordt om 
controle over hun eigen leven en middelen te krijgen. Als 
gevolg hiervan voelen de kinderen zich veilig, aangemoedigd 
en gelukkig.

Het instituut ‘Child Protection Studies’(2015) benadrukt de 
volgende vier punten die relevant zijn voor een kindgerichte 
aanpak:
• herkennen van ontwikkelingsstadia en de potentiële 
problematische mijlpalen van de kindertijd en adolescentie en 
het helpen in een zo vroeg mogelijk stadium - in het begin van 
het leven van het kind en in het begin van het leven van het 
probleem;
• rekening houdend met de ontwikkelingsbehoeften van 
kinderen en jongeren tijdens alle interventies;
• het verstrekken van de juiste mogelijkheden aan kinderen 
en jongeren om deel te nemen aan interventies die hen 
aangaan; 
• het bevorderen van een gezamenlijke aanpak van de zorg en 
bescherming van kinderen, met inbegrip van de versterking 
van de netwerken die essentieel zijn voor hun welzijn.

4.
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Wie deden er mee? 

In de zeven landen die meededen aan 
dit project, werden er 34 workshops 
gegeven op 16 basis- en middelbare 
scholen met bij elkaar 514 leerlingen 
(leeftijd 7 tot 18 jaar oud).

DE WORKSHOPS

Auteurs: 1) meisje, 10, Nederland; 2) meisje, 10, Bulgarije; 3) jongen, 
9, Bulgarije; 4) jongen, 13, Bulgarije; 5) jongen, 9, Bulgarije; 6) jongen, 6, 
Bulgarije 1.

2.

L u i s t e r !  /  D e  w o r k s h o p s12

Bulgarije 7 workshops, 3 scholen en een 
kinderraad, 94 leerlingen, 7 – 18 jaar oud
Duitsland 4 workshops, 4 scholen, 73 leerlingen, 
8 – 16 jaar oud
Groot Brittanië 4 workshops, 2 scholen, 60 
leerlingen, 8 – 10 jaar oud
Nederland 3 workshops, 2 scholen, 39 leerlingen, 
10 – 11 jaar oud
Roemenië 5 workshops, 1 school en in het 
Nationaal Forum voor kinderen, 114 leerlingen, 
10 –11 jaar oud
Slowakije 6 workshops, 2 scholen, 50 leerlingen, 
10 – 17 jaar oud
Zweden 5 workshops, 2 scholen, 84 leerlingen, 
10 – 16 jaar oud

Waar hebben de kinderen 
aan meegedaan?
Onze methodologie had één gemeenschappelijk 
uitgangspunt: het perspectief van de kinderen en 
jongeren zelf! Participatie is niet alleen het deelnemen 
aan een bepaald proces, maar bovendien het hebben 
van een aandeel, met verantwoordelijkheid en de 
kans om te beslissen en veranderen. Onze aanpak 
is om kinderen te empoweren. Daarom hebben de 
begeleiders niet gewoon gevraagd aan de kinderen 
wat hun behoeften zijn op het gebied van veiligheid 
en welzijn op school. De workshop werd gebruikt om 
de kinderen actief en creatief hun ideeën, voorstellen, 
dromen, mening en perspectief te laten uiten.
“Luister naar mij! Ik heb veel te vertellen!”.
De workshops waren niet alleen een evaluatie van de 
behoeften en ervaringen met pesten, maar het riep de 
kinderen op om een nieuwe realiteit te verkennen van 
het leven op school. De kinderen dachten niet alleen na 
over wat ze verdrietig, bang of boos maakt over pesten, 
maar hielden zich bezig met het ver-en inbeelden van 
dingen als: “wat is een wereld en de school zonder 
pesten, hoe moet dat eruit zien?” Ideeën over wat er 
moet veranderen zodat ze zich veilig voelen op school 
en wat ze kunnen doen zodat er niet wordt gepest.
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“Ha! Ha!”

3.

5.

4.

Auteurs: meisjes en jongens, 8, 10, Nederland
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6.

Hoe hebben de kinderen 
meegedaan?
De oefeningen die werden aangeboden vertrouwden op 
de bereidheid van de kinderen om deel te nemen. Een 
combinatie van methoden werden gebruikt:

Grafisch creatieve technieken
• Tekenen, knutselen (bijvoorbeeld met klei) van pest 
situaties;
• Collages maken van tijdschriften weerspiegelen 
gevoelens en van diegenen die pesten of zjin gepest;
• Creëren van beelden: “een wereld met pesten, een 
wereld zonder pesten”
• Posters maken: “mijn super school”
• Maken van slingers met anti pest berichten voor 
volwassenen.

Visueel creatieve technieken
• “Foto-stem”, waarbij foto’s werden gemaakt op basis 
van de ideeën, associaties en boodschappen van de 
kinderen over pesten en wat er aan gedaan kan worden.

Interactieve groepswerk technieken
Interactieve groepswerk technieken bestaan uit diverse 
oefeningen: het stimuleren van zelfvertrouwen en 
het creëren van een positief groepsklimaat, waarbij 
empathie en vertrouwen de basis zijn van de activiteiten 
door het bouwen aan wederzijdse verstandhouding en 
het bevorderen van het bewustzijn en respect voor de 
bescherming van persoonlijke grenzen: “wat betekent 
pesten voor mij”.

Wat hebben we geleerd
We hebben geleerd dat we geduldig moeten zijn. Sommige 
antwoorden kwamen niet tijdens de eerste bijeenkomst, 
maar soms pas tijdens de ontmoetingen die volgden. Er is 
tijd nodig om een vraag te beantwoorden en het antwoord 
is een proces, het is niet een doel op zich.
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(meisje, 14, Zweden)

“ Het enige dat sterker is dan 
angst is hoop.”
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het op een respectvolle manier waarborgen en bevorderen 
van de fundamentele rechten essentieel voor het 
bevorderen van de de kinderrechten volgens het Verdrag.4

Het is nooit leuk als je als kind te maken krijgt met pesten 
en geweld op school, een plek waar ze het grootste 
deel van hun tijd besteden, hun eerste stappen naar 
onafhankelijkheid zetten. Een plek waar kinderen veilig 
moeten zijn en zich veilig moeten voelen.

Daarom is het essentieel dat onderwijs, als onderdeel van 
het systeem, in staat is te reageren op de de behoeften en 
moeilijkheden van de kinderen tijdens deze gevoelige 
periode van hun ontwikkeling. Kinderen die ervaring 
hebben met misbruik hebben het recht om te worden 
gesteund in hun lichamelijk en geestelijk herstel en sociale 
re-integratie.5

1 Art. 6 Het Verdrag inzake de rechten van het kind
2 Art. 3 Het Verdrag inzake de rechten van het kind
3 Art. 12 Het Verdrag inzake de rechten van het kind
4 General Comment Nr. 13 (2011), Geweld tegen kinderen
5 Art. 39 Het Verdrag inzake de rechten van het kind

KINDERRECHTEN

15L u i s t e r !  /  K i n d e r r e c h t e n

Met het aannemen van het international VN-Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind in 1989 wordt aan alle 
kinderen wereldwijd dezelfde rechten beloofd. Het 
verdrag veranderde de manier waarop kinderen worden 
gezien - met andere woorden, ze zouden nu gezien en 
behandeld worden als gewone mensen met eigen rechten 
in plaats van als passieve objecten van zorg en liefde.

Kinderen hebben recht op bescherming. Daar zijn we 
het al lange tijd over eens. Echter, voor de gezonde 
ontwikkeling van het kind is het, naast bescherming, 
belangrijk om je gewaardeerd te voelen en de 
mogelijkheid te hebben om te participeren: leren je 
mening te vormen, het vertrouwen te hebben om je te 
uiten en bovenal serieus genomen te worden.

Centraal in een kindgerichte aanpak is het recht van het 
kind om zich te ontwikkelen, fysiek, emotioneel, cognitief, 
sociaal en cultureel.1 In elk besluit omtrent een kind 
moet worden bepaald welke uitkomst in het beste belang 
van het kind is en de ontwikkeling van het kind zo veel 
mogelijk bescherm.2 Het is van groot belang rekening te 
houden met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.3

Volgens het VN- Comité voor de Rechten van het Kind is 
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WAT IS PESTEN? 
DEFINITIE

Auteurs: 1) meisje, 10, Bulgarije 2) meisje, 10, Roemenië 
3) meisje, 14, Bulgarije; 4) jongen, 10, Duitsland

2.

3.

4.

1.

L u i s t e r !  /  W a t  i s  p e s t e n ?  D e f i n i t e16

Waar komt het Engelse woord bully vandaan? Waarschijnlijk 
stamt het uit de 16e eeuw: van het oud Nederlandse woord boele 
– wat geliefde betekent. Het werd oorspronkelijk als uiting van 
genegenheid gebruikt, toegepast op beide geslachten. Later werd 
het gebruikt om een mannelijke vriend aan te spreken. De betekenis 
zoals deze tegenwoordig in het Engels wordt gebruikt stamt uit de 
late 17e eeuw.

Volgens de ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Pesten is een vorm van geweld , maar niet elke 
daad van geweld is pesten. De meest bekende 
definitie van pesten komt van Dr. Dan Olweus 
PhD, een Zweedse professor in de psychologie 
verbonden aan Bergen's Research Center for 
Health Promotion (HEMIL) in Noorwegen. In zijn 
boek uit 1978 getiteld, Aggression in the Schools: 
Bullies and Whipping Boys, Olweus schrijft:

“Een persoon wordt gepest wanneer hij of 
zij herhaaldelijk wordt bloodgesteld aan 
negatieve aandacht door een of meerdere 
personen. Negatieve aandacht is wanneer 
een persoon opzettelijk letsel of ongemak 
toebrengt aan een andere persoon, door 
middel van fysiek contact, geestelijk, met 
woorden of op andere manieren.”
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!

“Stop met pesten 

kind!ˮ

Auteur: meisje, 12, Zweden

L u i s t e r !  /  W a t  i s  p e s t e n ? 17

Zie hieronder enkele voorbeelden van pesten. 

Maar onthoud
pesten is een patroon van gedrag dat herhaardelijk 
wordt gericht op dezelfde persoon met een duidelijk 
verschil in kracht (fysyiek of mentaal). 

  1. Kwetsende of onprettige dingen zeggen
  2. Iemand belachelijk maken
  3. Gebruik maken van beledigende bijnamen
  4. Iemand compleet negeren
  5. Iemand bewust buitensluiten van een groep
  6. Slaan, schoppen, haren trekken, duwen, iemand   
        opsluiten
  7. Liegen tegen iemand
  8. Valse geruchten over iemand verspreiden
  9. Onaardige briefjes versturen
10. Anderen opstoken iemand niet aardig te vinden
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Auteurs: 1) meisje, 10, Bulgarije; 2) meisje, 13, Germany;
3) meisje, 6, Bulgarije; 4) meisje, 7, Nederland;
5) meisje, 11, Roemenie

1.

2.

3.
4.

5.

18 L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d

DE STEMMEN VAN KINDEREN
IN WOORD EN BEELD

“Het pesten begint al in Groep 2 en 3; in Groep 5 en 6 
is pesten al onderdeel van het patroon.”(meisje, 11, Nederland)

“Elke pest situatie is anders. Het kan een persoon 
zijn die een groep pest. Het kan een groep zijn die 
een persoon pest. Of een persoon die een ander 
persoon pest.” (meisje, 15, Zweden)

“Je kun gepest worden om de kleur van je huid of 
van je haar. Je kunt gepest worden om de kleren die 
je draagt of omdat je arm bent.” (jongen, 15, Zweden)
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COMMENT: De wereld 
is niet zwart-wit. Pesten 
is vooral een kwestie van 
verkeerde communicatie, 
die komt met een hoge prijs.

Auteur: jongen, 11, Bulgarije

19

GEZICHTEN VAN PESTEN 

“...De dader van geweld slaat met een vuist en hoewel een 
deel van hem bevredigd is, is een ander deel in hem dat niet. 
Omdat dit de manier is waarop hij zijn zenuwen bedwingt, 
maar tegelijkertijd zich realiseert dat hij iets slechts doet.”

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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WAT BETEKENT PESTEN EN 
GEWELD VOOR MIJ?   

“Elke pest situatie is anders. Het kan een persoon zijn die een 
groep pest. Het kan een groep zijn die een person pest.  
Of een persoon die een andere persoon pest.”
(meisje, 11, Zweden)

Auteurs: Kinderen, 10, Nederland 

Auteurs: 1) jongen, 7, Bulgarije; 2) jongen, 7, Bulgarije; 
3) jongen, 10, Nederland; 4) meisje, 11,Nederland; 
5) kind, 10, Groot Brittannië

„Bang!“

“Ha-ha, je draagt 
een bril… Nerd!”

1.

2.

20

“Je kunt beschadigd raken, fysiek en emotioneel.“
“Het gebeurt als je iemand intimideert.“

“Het herhaalt zich elke dag.“
“Ja, mensen kunnen zich tegen je keren en je kunt je 
gevangen voelen op school.“

“Ja, ik werd gepest. Het is niet leuk en voelt als een 
doolhof waar je niet uit kunt komen. Ik werd bedreigd 
en zou geslagen worden als ik het aan iemand vertelde.”
(focus groep met meisjes en jongens, 8 – 10, Groot Brittanië)

“Pesten gebeurt als vrienden zich tegen je keren en 
je niet meer naar school wil.“ (kind, 9, Groot Brittanië)
“Pesten is herhaaldelijke fysieke beschadiging 
van iemand.“ (jongen, 15, Slowakije)

“Iemand elke dag duwen en slaan.“
“Mensen vaak kwellen – ze slaan en omsingelen.“
“Afschuwelijke dingen zeggen zoals dat hun haar er 
niet uitziet in plaats van slaan. Wanneer je steeds weer 
gemene dingen doet, niet alleen een enkele keer.“
(focus groep met meisjes en jongens, 8 – 10, Groot Brittanië)

“Geplaagd en uitgelachen worden door de anderen.“
“Een nieuwe klasgenoot plagen!“
“Mijn spullen worden vernield door andere 
klasgenoten.“
“Wanneer iedereen mij de schuld geeft voor iets wat 
ik niet heb gedaan.“ 
(focus groep with meisjes and jongens, 8 – 10, Duitsland)

“Geslagen worden door meerdere kinderen terwijl 
niemand mij helpt.“ (jongen, 8, Duitsland)
“Op school zeggen meisjes vaak tegen elkaar ‘jij bent 
mijn vriendin niet meer.“ (jongen, 9, Duitsland)
“Dat ze je uitschelden, tegen je schreeuwen, je 
lastigvallen en duwen.“ (meisje, 14, Duitsland)

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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Auteur: jongen, 9, Nederland

Pester:“Ha-ha-ha”

5.

4.

3.
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“Lichamelijke wonden helen, 
maar woorden laten jarenlang 
diepe sporen achter.ˮ
(jongen, 15, Roemenië)

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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COMMENTAAR: In de 
laatste drie decennia heeft 
de technologische evolutie 
de manier waarop mensen 
communiceren veranderd. 
Online communicatie is 
een extra platform om 
interpersoonlijke relaties 
te ontwikkelen. Pesten is 
overgegaan in online pesten. 

Auteurs: 1) meisje, 11, Nederland
2) jongen, 12, Groot Brittanië 
3) meisje, 6, Bulgarije 

 Auteur: jongen, 12, Bulgarije

 Auteur: jongen, 14 , Zweden

1.

2.

bully 

bully

bully 
victim

victim
victim

22

“...Je gebruikt de telefoon om 
je vrienden te appen, maar 
een telefoon kan ook tegen je 
gebruikt worden.ˮ (kind, 10, Groot Brittanië)
 

“Tieners kunnen nare dingen naar hun vrienden texten 
op hun mobiele telefoons.” (kind, 10, Groot Brittanië )

“Het cyber-pesten komt vaker voor bij 
oudere kinderen. Eentje begint meestal en 
de anderen doen mee om het slachtoffer 
voor schut te zetten.” (kind, 11, Roemenië)

“Er is zoiets als online pesten.” (kind, 12, Zweden)

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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COMMENTAAR: We hebben 
gemerkt dat niet één kind 
refereert aan seksueel lastig 
gevallen worden. We zien dit als 
een extreem moeilijk en pijnlijk 
onderwerp waar kinderen 
moeite mee hebben om over te 
praten. We geloven dat dit komt 
door een gebrek aan context 
in de schoolomgeving die de 
discussie over dit onderwerp 
zou kunnen starten. 

“De meisjes sturen een anonieme liefdesbrief 
naar een jongen en lachen hem uit wanneer hij 
de brief gelezen heeft zodat hij zich schaamt.” 
(jongen 10, Duitsland)

3.

23

“Ga gewoon naar 
huis!”

comments:
“Je bent lelijk en dik.
Ga weg en ga dood.
F*****g w***e .
Ik hoop dat jij en je 
hele familie dood 
gaat.“

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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“Elk detail, hoe klein ook, kan 
omgezet worden in een reden om 
te pesten.ˮ
(meisje, 15, Roemenië)

“Wat wil je, dwerg?”

“Ha, ha, idioot!”

“..
.Ik

 sl
a 

je 
al

s 

je 
m

ij 
ge

en
 

sn
ac

k g
ee

ft!
ˮ

„Ha-ha-ha“

„Ha-ha“

1.

2.
3. 4.

24

Auteurs: 1) jongen, 10, Nederland; 2) jongen, 8, 
Bulgarije; 3) meisje, 11, Slowakije; 4) jongen, 8, 
Duitsland; 5) meisje, 12, Groot Brittanië; 6) jongen, 
10, Roemenië; 7) meisje, 6, Bulgarije 8) jongen, 12, 
Bulgarije; 9) jongen, 13, Bulgarije

“Ik werd twee jaar lang gepest door een jongen. Een 
vriend die mij probeerde te helpen werd vervolgens 
zelf gepest. Nog steeds! De leraren luisteren niet en 
de pester luistert niet naar de leraren.”
(focus group met meisjes en jongens, 11 – 12, Groot Brittanië )

“Pesten is niet leuk, je kunt echt gekwetst worden; 
het kan je aan het huilen maken en je hebt geen 
vrienden.”
“Omdat zij de aanvoerders zijn (voetbal) denken 
zed at zij alles kunnen beslissen. Als iemand niet 
volgt, worden ze gepest.” 
(focus groep met meisjes en jongens, 9 – 10, Duitsland)

“Als je mij nu geen vijf euro geeft, ben ik je  
vriend niet meer.” (meisje, 9, Duitsland)

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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COMMENTAAR: Kinderen kunnen 
hun relatie met andere kinderen 
niet zelf reguleren. Ze hebben 
structuur van de buitenwereld 
nodig met duidelijke regels 
tegenovergesteld aan de ‘wet van 
de jungle’. Als school deze structuur 
en regels niet kan bieden, zullen 
geweld en angst overheersen.

“De kleintjes zijn bang 
voor de groten.”
(jongen, 8, Duitsland)

“Ha-ha!”

ˮStop hou op.“

5.

6.

7. 8. 9.

25L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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Hoe zou jij je voelen als 
je gepest werd?

COMMENTAAR: Er bestaat een groot 
risico dat kinderen, die slachtoffer zijn van 
pesten op school en er niet in slagen zich 
te herpakken, in de toekomst eenzelfde 
soort situatie opzoeken in een poging het 
op te lossen en een betere afloop voor 
zichzelf te creëren. 

Auteurs: 1) jongen, 10, Nederland; 2) jongen, 10, Nederland; 
3.) jongen, 15, Slowakije; 4) meisje, 10, Zweden; 5) meisje, 14, 
Duitsland; 6) meisjes, 13, 14, Bulgarije

“Je bent dik! ”

4.

2.

3.

“Kinderen kunnen niet slapen.”
(meisje, 10, Nederland)

1.

“Nee, ik kan het niet, ik wil er niet over 
praten...” (meisje, 21, Bulgarije)

26

“Raar gevoel van binnen...”
“Ik zou me verdrietig voelen.”
“Ik zou me buitengesloten voelen.”
“Ik voel pijn in mijn buik als ik naar school moet.”
“Ik heb het gevoel dat niemand mij helpt.”
(focus groep met meisjes en jongens, 8 – 10, Nederland)

“Wat heb ik verkeerd gedaan dat ze me pesten?”
“Je kunt je onbegrepen voelen.”
(focus groep met meisjes en jongens, 8 – 10, Groot Brittanië)

“Diegene die pest doet anderen pijn zonder zich 
te realiseren dat de pijn blijft. Ze zullen het zich 
herinneren.” (meisje,12, Bulgarije)

“De pester denkt misschien dat jij een vlieg bent 
waar hij op moet stampen net zolang totdat je van 
school af gaat.” (kind, 10, Groot Brittanië)

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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“Ze worden ziek omdat zij in hun kleine hoekje zitten te 
huilen en niet meer willen eten….ze worden ziek omdat 
ze zich verdrietig voelen.” (kind, 11, Nederland)

“Ik voelde geen gepest zien…”

“Het stille pesten doet pijn.” 
(meisje, 10, Zweden)
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6.

272727L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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Wat doet pesten met 
de daders?

Auteur: meisje, 10, Bulgarije

COMMENTAAR: Zowel 
volwassenen als kinderen 
vinden het vervelend zich zwak 
en klein te voelen. Een manier 
om mentale pijn te bestrijden 
is het op iemand anders af 
te wentelen. Iemand anders 
kwetsbaar maken, helpt de 
pijn in jezelf weg te krijgen.

“Waarom deed 

je dat?”

“Daarom.”

“ Niemand verdient het om gepest te worden.”
(meisje, 7, Bulgarije)

1.

2.
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Zijn pesters helden?
“Het zijn lafaards, totaal geen helden. Ze zijn bang dat iemand 
het tegen hen opneemt. Als iemand ze bang maakt, zullen ze 
kwetsbaar zijn als een poesje. Ze pesten, omdat ze zich minder 
voelen dan anderen. Ik heb nog nooit een pester iemand zien 
pesten die ouder of groter is dan hij. Vaak proberen ze hun 
eigen complexen kwijt te raken. Ze zoeken iemand uit die 
anders is.”
“Ze willen dat iedereen bang van ze is en hen met rust laat, 
zodat ze zich ‘grote bazen’ voelen en niemand hen pest.” 
(focus groep met meisjes en jongens, 13 – 15, Nederland)

“Ze denken dat ze beter zijn dan de rest, ze denken dat ze beter 
zijn dan hun slachtoffers.” (kind, 11, Nederland)

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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“Ik wil dat ze voelen wat 
ik voede...” (kind, Groot Brittanië)

Auteurs: 1) meisje, 8, Nederland; 2) jongen, 12, Groot Brittanië  3) 
meisje, 14, Duitsland; 4) meisje, 10, Bulgarije

3.

4.

29

Waarom pesten ze anderen?
“Ze willen bij onze groep horen of ze zijn bang 
dat zee r niet bij horen.”(meisje, 10, Nederland)

“Zij zouden niks voelen want ze weten 
niet dat ze een pester zijn.”
“Ze voelen zich misschien heel machtig.”
(focus groep met meisjes en jongens, 8 – 10, Groot Brittanië )

“Iemand die gepest werd wordt later een pester!”
“Ze pesten misschien omdat er thuis 
erge dingen gebeuren.”
“Ze proberen grappig te zijn, maar dat zijn ze niet.”
“Ze willen anderen boos of bang maken.”
(focus groep met meisjes and jongens, 10 – 11, Nederland)

“Ze hebben een probleem dat ze niet kunnen oplossen 
of kunnen delen met anderen.” (meisje, 15, Bulgarije)

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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COMMENTAAR: Kinderen, die andere 
kinderen pesten, hebben vaak last van 
onzekerheid, angst en innerlijke schade, 
die niet goed geadresseerd wordt 
in hun families. Deze gevoelens zijn 
onbehapbaar en pijnlijk, en door iemand 
anders te laten lijden, hopen ze ervan 
verlost te worden. Maar de prijs die ze 
betalen voor deze tijdelijke opluchting 
is hoog. Door deze pijnlijke gevoelens 
te onderdrukken, snijden ze delen van 
zichzelf weg. En dat leidt onherroeplijk 
tot een verarming van hun persoonlijkheid 
en hindert hun ontwikkeling. 

Hoe voelen getuigen van pesten zich? 
Wat kunnen zij doen?
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“Stop”
“Jij slap 
figuur!”

“F**** beest”“Help!!! Elkaar!” 

Auteurs: 1) meisje, 10, Bulgarije; 2) meisje, 6, Bulgarije

◀  

30

Auteur: jongen, 14, Zweden

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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ˮKinderen vragen zichzelf 
af: waarom kijken anderen 
toe en doen ze niks om me te 
helpen?“(meisje, 11, Nederland)

 Auteur: meisje, 10, Duitsland

1.

2.
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“Er zijn omstanders die niks doen en alleen maar 
lachen.”
“Als je probeert te helpen gaan ze jou pesten.”
“We moeten hulp vragen van een leerkracht of een 
ouder als we zoiets zien gebeuren.”
(focus groep met meisjes en jongens, 11 – 12, Bulgarije)

“Ze willen echt helpen (of in elk geval willen sommigen 
dat), maar ze zijn bang dat ze dan zelf gepest zullen 
worden. Ze zijn bang voor de pesters. Maar er zijn ook 
kinderen die helemaal niet willen helpen. En er zijn 
kinderen die wel helpen; ze staan op voor de gepesten  
en verdedigen ze.” (meisje, 11, Nederland)

“Ik ben bang dat als ik het de leerkracht vertel ik zelf 
gepest word.”
“Ik gebruik zelf-verdediging – ik vraag ze: Hoe zou jij je 
voelen als je gepest werd?”
“Sta op tegen pesters, vertel het direct aan iemand."
“Ik pestte iemand in het derde jaar. Toen ik anderen hem 
zag pesten realiseerde ik me dat het niet leuk was. Ik 
stopte en nu zijn hij en ik vrienden.”
(focus groep met meisjes and jongens, 8 – 10, Groot Brittanië )

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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WAT VOOR STEUN VAN 
VOLWASSENEN HEB IK NODIG?

Auteur: meisje, 12, Roemenië

1

2

3

4
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“De volwassenen moeten 
sneller en meer zien!.ˮ

(jongen, 13, Zweden)

“We willen dat leerkrachten duidelijk aangeven als dingen 
verkeerd gaan. In de laagste klassen is het gemakkelijker 
om met een leerkracht te praten. Dan is het makkelijker 
pesten te ontdekken. Leerkrachten moeten vroeg ingrijpen 
om pesten in hogere klassen te voorkomen.” (kind, Zweden)

“Ik wist niet waar ik hulp kon vinden, dus praatte ik met 
een leerkracht. "
“Kinderen hebben een vertrouwenspersoon nodig.”
(kind, Groot Brittanië )

“Ik zou volwassenen adviseren het problem serieus te 
nemen. Soms zien ze het probleem niet, terwijl het echt 
een serieus probleem is.” (meisje, 15, Bulgarije)

“Vraag vaak hoe het met ons gaat.“ 
(jongen, 10, Zweden)

“Het is belangrijk dat ouders worden ingelicht door de 
leraar of de schooldirecteur als er iets gebeurt. Als de 
diercteur er zich mee bemoeit verandert alles.” 
(meisje, 15, Bulgarije)

“Denk niet: het is niet een van mijn leerlingen. Iemand 
anders kan het wel oplossen.” (kind, Zweden)

“Leerkrachten moeten meer praten en vetrouwen krijgen 
van leerlingen. De leerlingen kunnen steun bij elkaar zoeken 
en dan samen met volwassenen praten.” (kind, Zweden)

L u i s t e r !  /  D e  s t e m m e n  v a n  k i n d e r e n  i n  w o o r d  e n  b e e l d
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COMMENTAAR: De kinderen die het 
slachtoffer zijn van pesterijen die in 
de schijnwerpers komen komen te 
staan voelen zich misschien "speciaal" 
vanwege alle aandacht gericht op hen 
van leerkrachten, ouders en de andere 
klasgenoten. Dit kan hen belemmeren om 
te ontsnappen aan de rol van de kwetsbare.

Auteur:  jongen, 6, Bulgarije
“Goochelaar, mag ik 
een truc zien”

“Nee dat mag je niet, 
lelijk stinkend kind.”

3.

1.

2.
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“Respecteer elkaar!”

Auteurs: 1) meisje, 12, Bulgarije; 2) kind, 10, Nederland; 3) meisje, 6, Bulgarije

1: “Je stinkt!!!! 
Pfoe...,uuu,u,uu,uuu!”
2: “Goed, Alexandra, 
ik kom met je mee!”

3: “Huil niet, kom met 
me mee! Je ziet er 
mooi uit!”

4: “Laten we geen 
grappen meer maken 
over kinderen die 
arm zijn of geen hulp 
krijgen!”
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“In plaats van niks te doen en 
te kijken naar pesten, doe iets 
voor de zwakkere!” (meisje, 12, Slowakije)

Auteur: jongen, 14, Bulgarije

1.
2.

“Pap, ze pesten 
me de hele tijd.”

“Maak je geen zorgen, 
Dean, ik praat wel 
met je klasgenoten.”

“Help degene die hulp 

nodig heeft!”

Auteurs:
1) jongen, 10, Nederland;

2) meisje, 12, Bulgarije

34

“Als we hulp nodig hebben en naar de juf of meester 
gaan, zeggen zij soms: “Je weet dat ik niet van 
verklikkers hou. Je bent oud genoeg om dit soort dingen 
onderling op te lossen”. Maar soms kunnen we dit soort 
dingen niet alleen aan, dan hebben we een volwassene 
nodig. Als ze niet komen om te helpen dan worden wij 
weer uitgelachen of zelf in elkaar geslagen omdat ze 
weten dat de juf of meester toch niet komt.” 
(meisje, 10, Duitsland)
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Auteurs: 3) meisje, 6, Bulgarije; 
4) tekening: Jongen, 10,  Nederland; 
5) jongen, 14, Bulgarije

3.

5.

COMMENTAAR: Elk kind 
komt naar school met zijn 
familiegeschiedenis en 
individuele problemen, die ze 
spiegelen in hun interactie 
met de andere kinderen. 
Om beschadigend gedrag te 
doorbreken is het belangrijk 
om in de capaciteit van 
leerkrachten te investeren, 
zodat ze elk kind individueel 
kunnen benaderen en op de 
juiste wijze de groepsdynamiek 
in de klas kunnen aansturen.

35

“Wat er echt toe doet is 
of leerkrachten zich erom 
bekommeren… ze moeten 
er iets aan doen.” (jongen, 15, Roemenië)

4.
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“We hebben regels 
nodig op school en 
hulp van leraren 
om ons veilig te 
voelen.”
(kind, 10, Groot Brittanië)

WAT HEB IK NODIG OM MIJ 
VEILIG TE VOELEN OP SCHOOL?

COMMENTAAR: Het is makkelijker voor kinderen 
om advies te geven aan een ander dan om zichzelf 
te helpen.

36

“ Soms durf je niet tegen leerkrachten te praten, 
daarom is het goed als leerkrachten zelf de eerste 
stap zetten.” (kind, Zweden)

“Ik heb iemand nodig als ik een probleem heb."
“Ik zou naar een leerkracht gaan en het vertellen, maar 
ik zou niet met de leerkracht naar de pester gaan omdat 
pesters soms liegen en ze kunnen je terugpakken. Je moet 
jezelf veilig houden.” (kind, 9, Groot Brittanië)

“In onze school is er een leerling die is aangesteld om extra 
op te letten wat er binnen en buiten de school gebeurt. En 
dat werkt!” (kind, 10, Nederland)

“Toen ik de eerste keer naar school ging wilde ik vrienden 
hebben om me veilig te voelen.” (jongen, 13, Slowakije)

“Je kunt de Kindertelefoon bellen; er hangen posters van 
ze in de school.”; “Je moet de persoon naar wie je toegaat 
kunnen vertrouwen. Je wil niet dat ze naar de pester 
gaan.” (kind, Groot Brittanië)

“Er wordt te weinig over pesten gesproken; als het gebeurt 
is het altijd naar aanleiding van iets dat al is gebeurd. We 
moeten erover blijven praten, constant.” (jongen, 10, Nederland)
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Auteur: meisje, 11, Slowakije

“Je hebt goeie vrienden nodig.”

(meisje, 12, Bulgarije)

Auteur: meisje, 10, Nederland◀  

A
u
te

u
rs

: k
in

d,
 6

, B
ul

ga
rij

e

37

“Geitekop!”

“Ze pesten hem!”

“Doe dat niet!”

“Ha! H
a! Je tanden 

staan scheef!”

- Je moet leuke leerkrachten hebben!
- Je moet gerespecteerd worden!
- Je moet goed behandeld worden!
- Je moet aardig gevonden worden door anderen!
- Je moet niet beledigd worden door anderen!
- Er moet niet om je gelachen worden tijdens pauzes!
- Je moet niet geslagen worden!
- Er moet niet tegen je gelogen worden!
- Je moet niet verveeld worden!
- Je moet niet gedwongen worden! 
   (focus groep met meisjes en jongens, 9 – 10, Duitsland)
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Auteur: meisje, 12, Bulgarije

Vrienden

Slechte kinderen

Onschuldigen

Huil huis

Het probleem houdt 
op, omdat het niet 
eerlijk is tegenover 
jou. Je zou er niet op 
moeten letten.

1

2

3
4

5
6

7 8

1: “Hou je 
mond!ˮ 

2: “Laat haar 
met rust.ˮ 

3: “Je bent zo 
stom.”

4: “Hou je mond. 
Ik ga je slaan!ˮ

5: “Je bent de 
stomste en 
de lelijkste 
persoon ooit. 
Hahahaha!ˮ 

6: “Hou je nog 
eens je mond?!
Je valt me 
lastig.ˮ

7: “Hou je mond. 
Je huilt alleen 
maar.ˮ 

8: “Je bent 
lelijk!ˮ 

“Dit is hoe ik me voel.ˮ 

“De pester moeten weten hoe het slachtoffer zich voelt en 
wat de gevolgen van zijn gedrag zijn.” (meisje, 12, Zweden)

“Ik zou proberen het conflict op te lossen. Zij (de gepeste 
kinderen) moeten naar school, ze moeten kunnen leren en 
zich goed kunnen voelen. Ze zouden niet moeten voelen: 
Ik moet naar school, maar moeten voelen: Ik kan niet 
wachten om naar school te gaan.” (jongen, 9, Duitsland)

“Ik vind de vetrouwenspersoon een goed idee, omdat 
ik soms problemen heb, die ik niet wil delen met mijn 
vrienden, en dan kan ik naar haar gaan... Maar ik vraag 
mezelf af, waarom is er maar één vertrouwenspersoon. Alle 
leerkrachten zouden vertrouwenspersonen kunnen zijn.” 
(jongen, 9, Duitsland)

“Je moet de persoon kunnen vertrouwen naar wie je 
toegaat. Je wil niet dat die persoon naar de pester stapt.” 
(kind, Groot Brittanië)

“In een pest situatie praat met het slachtoffer en de dader. 
Eerst individueel en dan samen.”
“Follow-up. Het is belangrijk om vervolg te geven aan de 
situatie. Het slachtoffer moet zich serieus genomen voelen 
en begrijpen dat de shool dit sort zaken serieus neemt.” 
(kindren, 12, Zweden)

“Ik zou volwassenen adviseren om het probleem serieus 
te nemen. Soms missen ze het probleem terwijl het een 
serieus probleem is.”
“Het belangrijkste is dat leerkrachten de de directeur 
weten wat er gaan de is. Ze moeten surveillance camera’s 
ophangen.”
“Er moeten straffen zijn om pesten te stoppen.”
(focus group met meisjes en jongens, 12 – 15, Bulgarije)

“We moeten zorgen dat pesten 
zichtbaar wordt.” (kind, Zweden)
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“ Ik zou me veel veiliger voelen, 
als kinderen zich niet achter hun 
pest-maskers zouden verschuilen.”
(jongen, 14, Bulgarije)

COMMENTAAR: Sommige 
kinderen pesten om hun eigen 
zwaktes te verhullen. Veel daders 
van geweld zijn vroeger zelf 
slachtoffer van geweld geweest. 

Auteur: jongen, 12, Bulgarije
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CHILDREN'S 
STORIES
  
VERHALEN VAN KINDEREN 

Auteur: jongen, 10, Nederland

1.

3.

2.

5.

4.

6.
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Auteurs: meisjes en jongens, 12, Groot Brittanië

Waarom pesten kinderen 
andere kinderen?

Een 9-jarige jongen uit Duitsland beschrijft zijn 
klasgenoten die hem regelmatig pesten: “Zij die pesten 
denken dat ze alles kunnen maken. Ze willen de beste 
en de coolste zijn. Maar ze weten niet of ze dat zijn. De 
pesters denken dat cool zijn betekent dat je anderen 
moet pesten. Ze willen alleen maar winnen en de baas 
spelen. Als je hun niet gehoorzaamt slaan ze je. Ik heb 
een keer geklaagd bij de leerkracht over hun gedrag, 
en toen zeiden ze direct:’Oh nee, dat deden we niet, hij 
liegt’. En daarna sloegen ze mij nog harder.”Auteurs: 1) jongen, 12, Nederland; 2) jongen, 11, Nederland; 

3) meisje, Nederland; 4) jongen, Nederland; 5) jongen, 11, 
Nederland; 6) jongen, 12, Nederland; 7) jongen, 10, Nederland; 
8) jongen, 10, Nederland

8.

7.

Cool zijn

Een 9-jarig meisje uit Duitsland zegt: “De pesters 
denken hun doelen te kunnen bereiken door cool te zijn 
en problemen te maken, maar het kan zijn dat ze zelf 
problemen thuis hebben en daarom denken dat ze iets 
beters kunnen bewerkstelligen, misschien hebben ze 
geen leuke jeugd en voelen ze zich daarom zo op school. 
Ze denken van alles te bereiken omdat ze cool zijn en er 
leuk uitzien. Maar dit kan later veranderen, omdat ze dan 
misschien een hart van steen hebben en zich asociaal en 
egoïstisch gedragen. Ik wil zeggen wat cool in feite is: dat 
je veel vrienden hebt, dat je sociaal bent, dat je anderen niet 
pest, en dat anderen je leuk vinden”.
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1.

3.

De kunst van het lachen

Andrei, 9 jaar oud, uit Roemenië was bang om naar 
school te gaan – sommige van zijn klasgenoten 
pestten hem, omdat hij het moeilijk vond hardop te 
lezen en omdat hij een ouderwetse mobiele telefoon 
had. Dit loste het problem niet op, omdat hij zijn 
klasgenootjes weer moest confronteren als hij terug 
naar school ging. Andrei besloot zijn probleem te 
delen met zijn ouders en zij gingen samen met hem 
naar de maatschappelijk werker op school. Die gaf 
een kleine suggestie: als iemand Andrei pestte dan 
moest hij zich voorstellen dat de pester de raarste 
kleren ooit droeg, zodat hij in plaats van verdrietig 
of bang te worden, gewoon kon lachen om de pester. 
Andrei werd ook lid van een steungroep om samen 
met andere kinderen te leren hoe te reageren op 
pesters. Hij leerde de kunst om te lachen elke keer 
als iemand hem pestte. De pesters waren hierover 
zo verbaasd dat ze hem met rust lieten. Andrei 
kreeg meer en meer zelfvertrouwen. Zijn maagpijn 
verdween ook. 

De moed vinden om het 
anderen te vertellen

13-jaar-oude jongen uit Slowakije schreef zijn verhaal 
op een fantastievolle manier en met een goeie afloop: 
Chang Jang is een Vietnamees. Hij woonde in een 
sloppenwijk tot zijn familie verhuisde naar Engeland. 
Zijn moeder schreef hem in op een prestigieuze school 
in Oxford. Zijn problemen begonnen de eerste keer 
dat hij met de schoolbus ging. Iedereen keek hem alsof 
hij vreemd was. In school noemden ze hem “gek”, 
“klootzak”, “geel zwijn”, etc… Tijdens de lunch 
gingen ze op zijn spullen staan, klooiden met zijn eten 
en gooiden ze limonade over zijn hoofd. Dit duurde 
maandenlang en Chang Jang was bang omdat de 
andere kinderen dreigden hem in elkaar te slaan als 
hij het aan iemand zou vertellen. Op een dag overwon 
hij zijn angst en belde hij met de Kindertelefoon en 
vertelde het ook aan zijn leerkrachten.

2.

Reageer op pesten

Een 13-jarig meisje van Bulgarije schreef:
“In het algemeen komt fysiek geweld in mijn school 
niet veel voor, omdat alle kinderen weten dat er 
bepaalde regels tegen pesten zijn. Iedereen weet 
bijvoorbeeld dat zij die vechten verplicht zijn om 
taakstraffen in de gemeenschap te doen. Ze moeten 
dan dingen doen als koken ergens en serveren in 
een cafeteria met een gekke muts op. Of ze moeten 
tuinieren. Op deze manier moeten pesters voor 
anderen zorgen en voelen ze zich verantwoordelijk.”

1.
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5.

6.

COMMENTAAR: Depressie 
en agressie zijn twee kanten 
van dezelfde medaille. De 
slachtoffers van pesten 
voelen niet alleen verdriet en 
pijn, maar hun frustratie kan 
ook woede oproepen. Als de 
situatie niet snel opgelost 
wordt, kan dit leiden tot 
wraakgevoelens en wrede 
fantasieën. 

4.
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“Volwassenen houden van uiterlijkheden. Als je 
hun vertelt dat je een nieuwe vriend hebt vragen 
ze nooit de essentiele dingen. Ze zeggen nooit 
tegen je “Hoe klinkt zijn stem? Wat voor spelletjes 
houdt hij van? Verzamelt hij vlinders?” In plaats 
daarvan willen ze weten: “Hoe oud is hij? Hoe 
zwaar is hij? Hoeveel geld verdient zijn vader?” 
Uit deze oppervlakkige aspecten denken ze te 
kunnen afleiden wie hij is.”

 Antoine de Saint-Exupéry


