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MODULE: PESTEN  

STAPPENPLAN 

Iedereen die wel eens is gepest, weet hoe afschuwelijk dat kan zijn. Maar het ergste is dat er vaak niets aan ge-
daan wordt. In deze module leer je wat jij er aan kan doen, als gepeste, pester of als ‘meeloper’. Pesten moet 
stoppen! Ook bij jou op school!

Als je gepest wordt 

Stap 1. Vraag je af of het écht pesten is 
Het is plagen als het om een grapje gaat waar iedereen om kan lachen. Het wordt pesten als het (1) vaak gebeurt, 
(3) langdurig en (4) gericht is op dezelfde persoon.

Stap 2. Laat je niet pesten
Sla van je af, figuurlijk. Zeg tegen jezelf: ‘Het is afgelopen. Nu!’ 

Stap 3. Schrijf je gedachten op 
Schrijf op hoe je je voelt en wat je denkt. Dit lucht vaak al op. 

Stap 4. Lucht je hart 
Praat er over: met je ouders, je mentor, een docent, of een goede vriend(in). Kies iemand die je 100% vertrouwt. 

Stap 5. Zorg voor meer zelfvertrouwen 
Kinderen die gepest worden, zijn vaak onzeker. En pestkoppen zoeken juist kinderen die onzeker zijn. Dat is een 
gemakkelijke prooi. Dus zorg er dan voor dat je meer zelfvertrouwen krijgt. 

Bijvoorbeeld door op een (vecht)sport te gaan, een cursus zelfvertrouwen te doen of door iets te gaan doen waar 
je je zeker bij voelt. 

Als je ziet dat er gepest wordt 

Stap 1. Kom op voor iemand die gepest wordt 
Als je in jouw omgeving ziet dat iemand gepest wordt, kom dan voor hem op. Je loopt wel het risico zelf slachtoffer 
te worden. Het is dus slim om er eerst met andere klasgenoten over te praten. Spreek samen af  om voor de ge-
peste op te komen. 

Stap 2. Loop niet mee met een pestkop 
Bedenk: pesten is super-laf. De pestkop lijkt wel heel stoer, maar is soms zelf ook ooit gepest (of misschien nog 
steeds), is onzeker (en wil graag aandacht). Door hem te steunen, help je het slachtoffer niet, en de pestkop ook 
niet. 

Stap 3. Ga in gesprek met de pestkop 
Help hem te stoppen met pesten. Neem hem bijvoorbeeld op in je vriendengroep of in de klas.

Stap 4. Stap naar je mentor, de zorgcoördinator of een docent die je vertrouwt 
En leg uit wat er gebeurt. Vraag hem: wat kun jij (jullie) aan het pesten doen? 

Stap 5. Maak een pestprotocol




