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Stelling: ‘Pesten moet strafbaar worden.’

Stichting School & Veiligheid organiseert dit jaar van 26 t/m 30 september de Week
Tegen Pesten. In deze les gaan we kijken naar wat pesten precies inhoudt en gaan
we praten over de gevolgen van pesten.

Wat is pesten?
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) doet elk jaar onderzoek naar pesten op
basisscholen en middelbare scholen. Volgens het NJI houdt pesten het volgende in:
“Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand steeds pijn
te doen. Dat kan zowel offline als online. Bij pesten zijn verschillende mensen
betrokken: de pester, de gepeste en de omstanders. De pester heeft vaak een
sterkere sociale positie dan degene die gepest wordt. Pesten veroorzaakt stress,
angst, eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Pesten stopt niet vanzelf. Het is
belangrijk om in te grijpen. Pesten kan stoppen als omstanders het afkeuren en de
gepeste helpen.” (bron: https://www.nji.nl/pesten) 

Pesten is niet hetzelfde als onaardig doen. Soms vinden studenten / leerlingen het
lastig om rekening met elkaar te houden; dan kun je met een opmerking of reactie
iemand kwetsen. Als het niet de bedoeling was om iemand te kwetsen, spreken we
daarom niet van pesten. Als kinderen zich beseffen dat hun gedrag negatieve
gevolgen heeft voor de ander én dat alsnog doen om een ander te kwetsen, dan
spreken we van pesten. Kortom: als je bewust iets doet of zegt om de ander te
kwetsen, dan is er sprake van pestgedrag.

Burgerschap
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Wat doet pesten met je?
Jouw hersenen verwerken pesten op dezelfde manier als lichamelijke pijn. Als
iemand je slaat, is er dus lichamelijke pijn. Als iemand je pest, is er sociale pijn.
Onderzoek laat zien dat de hersenen van jongeren die vaak gepest zijn anders
reageren dan hersenen van jongeren die niet gepest zijn. Als je vaak gepest bent,
reageren je hersenen heftiger op buitensluiten dan wanneer je niet gepest bent.
Mensen die lange tijd gepest zijn, hebben vaak een minder goed zelfbeeld en zijn
vatbaarder voor depressie. Sommige mensen die gepest zijn, hebben last van
zelfmoordgedachten.

Daarnaast heeft pesten invloed op je lichaam. Als je stressvolle situaties meemaakt,
maakt je lichaam stresshormonen aan. Op de lange termijn kan dit veel invloed
hebben op je gezondheid: mensen die vroeger gepest zijn, zijn over het algemeen
minder gezond en genezen langzamer bij ziekte. 

Ook ervaren mensen die gepest zijn, meer stress bij nieuwe sociale situaties. Ze
ervaren spanning bij het maken van contact en kunnen daardoor minder positieve
ervaringen hebben. We weten nog niet of deze impact op de hersenen omkeerbaar
is. 

En de anderen?
Pesten doet wat met de pester. Zijn of haar schoolprestaties zijn vaak beter en hij of
zij is vaak populair en heeft een beter zelfbeeld. Op de lange termijn krijgt de pester
het idee dat hij zijn doelen kan bereiken door mensen onder druk te zetten. Hierdoor
kan hij onaangepaste gedragspatronen krijgen. Jongens raken vaker betrokken bij
vechtpartijen en meisjes lopen een grotere kans te maken te hebben met huiselijk
geweld. Ook lopen ze het risico tienermoeder te worden. Pesters komen vaker in
aanraking met justitie en hebben ook vaker last van zelfmoordgedachten.

Voor de klas is pesten ook gevaarlijk. Het zorgt ervoor dat studenten/ leerlingen
minder goed kunnen leren en de sfeer in de klas is negatief. Ook kunnen zij bang zijn
voor de pester.

Burgerschap

4



a) Wanneer is volgens de leerlingen een grapje leuk? 
b) Zijn jullie het eens met dit antwoord? 
c) Waarom vindt de leerling het grapje over zijn lengte niet erg? 
d) Waarom vindt hij het niet leuk als anderen erover doorgaan? 
e) Lees het kopje ‘wat is pesten?’ in de theorie. Wat is het verschil tussen de
opmerking van de meester en het gedrag van anderen? 
f) Volgens de docente kan het woord flikker in een vriendengroep als normaal
gezien worden, maar in de klas niet. Waar ligt dat volgens haar aan?
g) Kennen jullie een voorbeeld van woorden die jullie oké vinden, maar anderen
niet? 
h) Hoe hebben de leerlingen in het filmpje geprobeerd om pesten te stoppen? 
i) Denken jullie dat deze oplossingen altijd helpen? 
j) Wat vinden jullie ervan dat sommige kinderen verdrietig naar huis gaan door
pesten? 
k) De slogan van deze Week Tegen Pesten is 'Grapje! Moet toch kunnen?!'. Wat
vinden jullie van deze slogan? 
l) Waarom moet pesten al op de basisschool gestopt worden? 
m) Pesten is in principe niet strafbaar volgens de wet. Vinden jullie dat pesten
strafbaar moet zijn? 
n) Kijken jullie nu anders naar pesten? Leg je antwoord uit.

Burgerschap

Opdracht

Vmbo + mbo niveau 2 en 3

1.Zoek een klasgenoot om mee samen te werken.
2.Lees de theorie op de vorige pagina's.
3.Bekijk dit volgende filmpje. Je kunt hiervoor ook onderstaande qr-code scannen.

4.Beantwoord samen onderstaande vragen:

Verwerkingsopdracht:

Schrijf een kaartje naar iemand die gepest wordt om hem/haar/hen een hart onder
de riem te steken met een mooie boodschap. Ken je niemand persoonlijk, maak dan
een post op Instagram met #Weektegenpesten en tag @motile.learning er ook in,
zodat wij jouw post kunnen reposten.

5

https://www.youtube.com/watch?v=TDBoSmTS4Js


Opdracht

Havo, vwo + mbo niveau 4

Pesten is in principe niet strafbaar in Nederland. Sommige vormen van pesten
kunnen echter wel strafbaar zijn als er een grens overtreden wordt. Pesten kan vallen
onder: stalking, belediging, bedreiging, discriminatie, hacken, identiteitsmisbruik,
laster of smaad, oplichting, bezit en verspreiden van kinderporno.

1.Werk in tweetallen.
2.Geef van alle strafbare feiten hierboven aan wat ze precies inhouden. Maak
eventueel gebruik van het internet. 
3.Wisten jullie dat al deze handelingen strafbaar zijn? 
4.Welke van deze misdrijven zijn volgens jullie moeilijk te bewijzen? Kies er twee en leg
uit waarom.
5.Volgens het wetboek is mishandeling het opzettelijk verwonden van een ander
door bijvoorbeeld te slaan en te schoppen. Vinden jullie dat pesten een vorm van
mishandeling is? Leg ook uit waarom?
6.Vinden jullie dat pesten strafbaar moet worden? Leg je antwoord uit.
7.De slogan van deze Week Tegen Pesten is 'Grapje! Moet toch kunnen?!'. Wat
vinden jullie van deze slogan?
8.Kijken jullie nu anders naar pesten? Leg je antwoord uit.

Burgerschap
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Verwerkingsopdracht:

Schrijf een kaartje naar iemand die gepest wordt om hem/haar/hen een hart onder
de riem te steken met een mooie boodschap. Ken je niemand persoonlijk, maak dan
een post op Instagram met #Weektegenpesten en tag @motile.learning er ook in,
zodat wij jouw post kunnen reposten.



a. Wanneer is volgens de leerlingen een grapje leuk? (Als iedereen erom kan lachen)

b. Zijn jullie het eens met dit antwoord? (Eigen antwoord. Waarschijnlijk nee. Soms lach je
namelijk als iemand een grapje maakt, maar doe je dat uit ongemak of schaamte.)

c. Waarom vindt de leerling het grapje over zijn lengte niet erg? (Hij vindt de opmerkingen van
de meester oké, omdat hij de meester aardig en chill vindt.)

d. Waarom vindt hij het niet leuk als anderen erover doorgaan? (Hij vindt dat vervelend. Het is
irritant.)

e. Lees het kopje ‘wat is pesten?’. Wat is dan het verschil tussen de opmerking van de meester
en het gedrag van anderen? (Anderen noemen hem klein om hem te kwetsen. Dat is pesten.
Eén keer is leuk, maar daarna niet meer.)

f. Volgens de docente kan het woord flikker in een vriendengroep als normaal gezien worden,
maar in de klas niet. Waar ligt dat volgens haar aan? (Niet iedereen heeft dezelfde normen. De
een vindt het woord kwetsend, de ander niet.)

g. Kennen jullie een voorbeeld van woorden die jullie oké vinden, maar anderen niet? (Eigen
antwoord. Sommige mensen noemen elkaar ‘pik’, anderen vinden dat ordinair.)

h. Hoe hebben de leerlingen in het filmpje geprobeerd om pesten te stoppen? (Door te
zeggen dat ze een grapje niet leuk vinden en door hulp te vragen bij een docent.)

i. Denken jullie dat deze oplossingen altijd helpen? (Eigen antwoord.)

j. Wat vinden jullie ervan dat sommige kinderen verdrietig naar huis gaan door pesten? (Eigen
antwoord.)

k. De slogan van deze Week Tegen Pesten is 'Grapje! Moet toch kunnen?!'. Wat vinden jullie
van deze slogan? (Eigen antwoord.)

l. Waarom moet pesten al op de basisschool gestopt worden? (Omdat pesten kwetsend is en
mogelijk blijvende schade kan toebrengen.)

m. Pesten is in principe niet strafbaar volgens de wet. Vinden jullie dat pesten strafbaar moet
zijn? (Eigen antwoord.)

n. Kijken jullie nu anders naar pesten? Leg je antwoord uit. (Eigen antwoord.)

Docentenpagina Burgerschap

Antwoorden vraag 4 Vmbo + mbo niveau 2 en 3:
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Antwoorden vraag 2 t/m 8 Havo, vwo + mbo niveau 4:

2.Geef van alle strafbare feiten aan wat het precies inhoudt. Maak eventueel gebruik
van het internet. (Stalking: iemand lastigvallen. Belediging: iemands goede naam
aantasten. Bedreiging: dreigen iemand of zijn bezit iets aan te doen. Discriminatie:
buitensluiten op basis van bijvoorbeeld geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie, etc.
Hacken: inbreken in iemands computer of netwerk. Identiteitsmisbruik: je uitgeven als
iemand anders. Laster of smaad: iemand bewust zwartmaken met dingen die niet
gebeurd zijn. Oplichting: iemand bedriegen om er financieel beter van te worden.
Kinderporno: het in je bezit hebben of maken van beeldmateriaal waarop iemand
onder de 18 onder seksuele handelingen verricht. Ook als de minderjarige dit
vrijwillig doet).

3.Wisten jullie dat al deze handelingen strafbaar zijn? (Eigen antwoord.)

4.Welke van deze misdrijven zijn volgens jullie moeilijk te bewijzen? Kies er twee en leg
uit waarom. (Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Belediging is lastig aan te tonen, omdat
het moeilijk is te zeggen wanneer iemands goede naam is aangepast. Discriminatie
is lastig, omdat je dan duidelijk moet maken dat iemand wordt buitengesloten om
deze reden in plaats van een andere reden. Laster of smaad is moeilijk aan te tonen,
omdat het moeilijk is om te bewijzen dat iets niet gebeurd is).

5.Volgens het wetboek is mishandeling het opzettelijk verwonden van een ander,
door bijvoorbeeld te slaan en te schoppen. Vinden jullie dat pesten een vorm van
mishandeling is? Leg ook uit waarom? (Eigen antwoord.)

6.Vinden jullie dat pesten strafbaar moet worden? Leg je antwoord uit. (Eigen
antwoord.)

7.De slogan van deze Week Tegen Pesten is 'Grapje! Moet toch kunnen?!'. Wat
vinden jullie van deze slogan? (Eigen antwoord.)

8.Kijken jullie nu anders naar pesten? Leg je antwoord uit. (Eigen antwoord.)

Docentenpagina Burgerschap
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Stelling: 'Als je iemand pest op het werk, zou je ontslagen moeten worden.'

Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of
leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld
uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke
informatie.

Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat
levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling.

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Slachtoffers verliezen het plezier in
hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen
met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval.

Als werkgever moet u beleid maken om pesten op het werk tegen te gaan. Dat staat
in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie
maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen. 

Loopbaanbegeleiding
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Loopbaanbegeleiding
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Opdracht 1

1. Ben jij wel eens gepest? Zo ja, waar werd je mee gepest? Zo nee, ken je iemand in
je omgeving die wel eens gepest is? Hoe voelt dat?
2. Waarom zou een pester iemand pesten denk je?

Opdracht 2

Kies een van de onderstaande opdrachten en werk deze uit.

1. Je merkt dat een collega van je wordt gepest. Je collega is wat onzeker en durft
hier niks van te zeggen, maar je merkt wel dat je collega hier last van heeft. 
Stuur deze collega een mailtje waarin je aangeeft wat je merkt en ziet, toon begrip
en geef deze collega tips. Geef daarnaast ook aan wat jij zou willen doen om deze
collega te helpen.
2. Maak een groepje van 3 of 4 personen. Bedenk samen een situatie waarin een
collega gepest kan worden. Bedenk ook hoe je dit in een werksituatie op kunt lossen.
Maak hier een filmpje van.
3. Maak een tweetal. Bedenk samen een aantal tips voor mensen die gepest worden
op het werk. Maak hier een informatief filmpje voor. 
4. Maak een professionele poster in Canva die je bij een bedrijf neer zou kunnen
hangen met hierop tips tegen pesten.

Loopbaanbegeleiding
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Nederlands

 
Stelling: 'Grapje moet kunnen toch? Of moet pesten strafbaar worden?'

Deze week (26 september – 30 september) is de week tegen pesten. Er wordt dan
extra aandacht gevraagd voor dit belangrijke thema. Iedereen krijgt hier zelf mee te
maken of kent wel iemand die gepest wordt / gepest is. Met de komst van het
internet is een minder tastbare vorm van pesten, cyberpesten, geboren. Anoniem
worden de meest nare opmerkingen gemaakt, berichten verspreid, etc.

Dit jaar heeft Stichting School en Veiligheid gekozen voor het thema: ‘Grapje Moet
toch kunnen?!’.

Hoe sta jij hierin? 
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Nederlands

Vragen vooraf voor alle niveaus

1. Wanneer vind jij een grapje te ver gaan?
2. Wat voel je zelf als een grapje te ver gaat voor jou? En hoe merk je dat aan
iemand anders?
3. Wat kun je doen als je merkt dat een grapje niet meer leuk is?
4. Wat maakt het vaak zo moeilijk om een grens aan te geven als er een grapje over
je wordt gemaakt?
5. Hoe kan de leraar hierbij helpen? Wat is volgens jou de rol van de leraar?
6. Wat vind jij belangrijk om af te spreken met de klas om het leuk te houden voor
iedereen? Hoe zorg je samen voor een veilige sfeer?
7. Hoe kun je deze afspraken levend houden met je klas, gedurende het schooljaar?

Vmbo + mbo niveau 2 en 3

Voer met je klas een discussie over de stelling ‘Pesten moet strafbaar worden’.
Probeer de leerlingen / studenten hun mening te laten onderbouwen met
argumenten.

Havo, vwo + mbo niveau 4

1. Verdeel de klas in groepjes van vier studenten.
2. Laat de helft van de groepjes voor de stelling zijn en de helft van de groepjes
tegen.
3. Ieder groepje vult een argumentenkaart in bij de stelling: ‘Pesten moet strafbaar
worden.’  Je vindt voorbeelden van twee argumentenkaarten van de Stichting
Nederlands Debat Instituut op de volgende pagina.
4. Voer nu telkens een debat tussen twee groepjes. Één groep die voor de stelling is
en één groep die tegen de stelling is. 
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Nederlands
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Stelling: 'Spoken words or typed words are less hurtful than physical bullying.'

Cyberbullying is a form of bullying that takes offline bullying to a new level. Social
media, messaging platforms, gaming platforms and of course mobile phones is
where this takes place. When someone uses the internet to harm or frighten another
person it is called cyberbullying. Nasty text messages, excluding others from online
groups, sharing harmful pictures, spreading lies, happy slapping, impersonations,
posting others in a vulnerable position, name calling and so on. All of these actions
are cyberbullying. 

Whether it is because a victim takes to social media to seek revenge or a bully wants
to expand his work field, cyberbullying is a big problem. 

The effect on the victim is bigger than physical bullying. Wherever the victim goes
he/she is exposed to the abuse. They are defenseless because we all know, when it’s
on the internet, it stays on the internet. With the risk the number of bullies increases
because of the shared data. On the bright side, working online leaves a digital
footprint. It should be easier to prove the abuse and hold the bullies accountable

95 % of teens have a digital device and access to the internet. That is why it is
important to teach youngsters to use technology safely and responsibly.

Engels

B1/B2.                A2
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Engels

Beschrijf hoe je je voelt na het zien van de video. 
Hoe heeft de maker dit gevoel bij jou teweeg weten te brengen?
Hoe wordt de rol en taak van omstanders in deze video naar voren gebracht? 
Wat is de boodschap die de auteur over wilt brengen?

True or false? Pesten op school verplaatst altijd naar pesten online, omdat het
slachtoffer via sociale media wraak wilt nemen. 
Geef een voorbeeld van ‘victimisation' dat niet in de tekst wordt genoemd.
Waarom stelt men dat dit artikel niet representatief is voor wat er gaande is bij
studenten in de UK?
Wat is het belangrijkste advies van de auteur aan de overheid?

Warm Up! 

Je docent schrijft het woord (Cyber)bully op het bord en vraagt jullie naar de
betekenis en de associaties die jullie hebben met het woord. Je kunt ook zelf een
woordwolk maken door gebruik te maken van apps als Mentimeter of Wordcloud. 

Exercise 1: 

Bekijk de video uit de theorie en beantwoord onderstaande inhoudelijke vragen. 
1.
2.
3.
4.

Exercise 2: 

Lees het artikel uit de theorie dat bij jou niveau hoort en beantwoord onderstaande
inhoudelijke vragen:

1.

2.
3.

4.

Exercise 3: Share & compare

Samen met een medestudent bekijken en bespreken jullie de gegeven antwoorden.
Vervolgens bespreek je welke vormen van (cyber)bullying jullie nog meer kennen.
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Engels

Zoek een relevante foto op voor je Insta post.
Schrijf een onderschrift over wat jij vindt dat de maatschappij moet doen tegen
pesten. 
Tag je school en gebruik de hashtag #ConfrontingBullying

Beschrijf of je zelf wel eens gepest bent of hebt gepest.
Beschrijf een nieuw inzicht dat je hebt gekregen na het lezen van het artikel, het
zien van de video en de gesprekken in de klas..
Welke verandering zou jij willen zien en hoe ga jij daaraan bijdragen?

Final assignment: #ConfrontingBullying

Voor een reclamevideo is een bekend kledingmerk op zoek naar korte verhalen over
wat wij moeten doen tegen pesten. Als je verhaal wordt opgenomen in de
reclamecampagne ontvang je gratis een complete outfit van dit merk. Dit is de
winactie.

De onderstaande vragen kunnen je helpen om je verhaal op te schrijven:
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Enthousiast? 
 

En... wil je meer weten over één van onze lesmethodes?
Vraag dan hier een live demo aan.

 
Of... heb je een goed idee voor een volgende les?

 Stuur ons dan hier een bericht en we gaan direct aan de slag.
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