
AANDACHT VOOR PESTEN
DE ANTI-PESTPOLI



De Anti-pestpoli heeft een aanbod voor scholen om het klimaat
en de veiligheid in de klas te verbeteren. Wanneer een kind
gepest wordt of zich niet veilig voelt in de klas, heeft dat grote
gevolgen op korte en lange termijn. Pesten beïnvloedt
bijvoorbeeld het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind. Verder
zorgt pesten ervoor dat leerlingen zich onveilig voelen in de klas
waardoor zij zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. Aandacht
voor pesten is daardoor enorm belangrijk. 

DE ANTI-PESTPOLI
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De situatie van het pesten
wordt in kaart gebracht aan

de hand van de inzet van een
pestmeter. De pestmeter is

een anonieme vragenlijst die
door elke leerling van de klas
wordt ingevuld. Er wordt in

kaart gebracht welke
leerlingen gepest worden,

welke leerlingen er pesten en
hoe zij de pestaanpak van de

school ervaren. 

 

Om inzicht te krijgen in het
(pedagogisch) klimaat van de
klas, kan een Functionerings-

profiel (FP) worden ingezet.
Het FP maakt door middel van

een vragenlijst een scan op
groeps- en op individueel

niveau van alle leerlingen. In
het FP komt naar voren welke

leerling(en) meer aandacht
nodig hebben en welke

verbanden er zijn tussen de
leerlingen in de klas. 

 

Aan de hand van
observatielijsten worden

leerlingen geobserveerd in
gestructureerde en on-

gestructureerde situaties. Op
deze manier kan er beter

achterhaald worden op welke
manier er gepest wordt en wat

het pesten precies inhoudt. 

PESTMETER FUNCTIONERINGSPROFIEL OBSERVATIELIJSTEN

De situatie wordt in kaart gebracht door middel van de
pestmeter, het Functioneringsprofiel en de observatielijsten en
vervolgens vastgelegd in een adviesrapport. Hierin wordt
inzichtelijk welke factoren bevorderend en belemmerend zijn
voor het creëren van een veilig groepsklimaat. Vervolgens
worden er verschillende interventies geadviseerd die ingezet
kunnen worden bij het tegengaan van pesten op school. 
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INTERVENTIES

Vanuit de situatieanalyse worden verschillende interventies geadviseerd op individueel en op
groepsniveau. We kijken naar de hulpvraag en passen onze begeleiding daar op aan.  Hieronder
volgen een aantal voorbeelden van interventies die we aanbieden. 

Cognitieve gedragstherapie
Sociale vaardigheden
Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
Emotieregulatie

 
Therapieland is een online platform met verschillende
programma's waar videotherapeuten diverse thema’s
behandelen. Zo kan het kind thuis op eigen tempo de
behandelingen doorlopen. Voorbeelden van deze
programma's zijn:

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Beperkingen in sociale en emotionele vaardigheden,
zoals moeite hebben met sociaal contact of problemen
met emotieregulatie, vergroten het risico op
slachtofferschap van pesten.  Onderwerpen die aan
bod komen tijdens de training, zijn: zelfbeeld,
assertiviteit, contacten leggen, omgaan met het
gedrag van een ander en het herkennen van emoties.

SOCIALE EN EMOTIONELE VAARDIGHEIDSTRAINING

Het lotgenotencontact wordt opgezet voor jongeren die
slachtoffer zijn van pesten en behoefte hebben aan
(h)erkenning zodat zij het gevoel ervaren er niet alleen
voor te staan. Door jongeren te verbinden met
lotgenoten kunnen ze ervaringen uitwisselen en samen
werken aan thema’s waar zij tegenaan lopen.

We bieden begeleiding voor zowel de pester als de
gepeste. Door individuele gesprekken achterhalen we
waar de hulpvraag ligt. Ook de omgeving wordt hierbij
betrokken om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen
creëren. We werken vanuit cognitieve gedragstherapie
waar een koppeling gelegd wordt tussen gedachten en
gedrag. Bij het kind dat gepest wordt leggen we de
focus op het verbeteren van het zelfbeeld en het
vergroten van het zelfvertrouwen. 

Onze 360-gradenaanpak geeft een volledige weergave van alle
factoren die meespelen bij het pestgedrag. Het is belangrijk om alle
betrokken partijen in te zetten om gedragsverandering te
bewerkstelligen. We ondersteunen de school actief om het anti-
pestprotocol uit te voeren. Zo voorzien we leerkrachten van de
benodigde tools om de werkwijze te continueren en te vervolgen.
Ook de ouders worden voorzien van handvatten om thuis dezelfde lijn
als op school aan te houden. 

VOLLEDIGE 360-GRADENAANPAK

ONLINE BEGELEIDING

LOTGENOTENCONTACT

CONTACT
Bent u een ouder of verzorger en maakt u zich zorgen over uw zoon of
dochter? Of bent u leerkracht en maakt u zich zorgen over kinderen uit uw
klas? Neem dan eens contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek vertellen
wij u graag wat we voor u kunnen betekenen. Bel met 0182 - 526800 of mail
naar info@aandachtvoorontplooiing.nl. 


