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DIT BOEK IS VAN

 Schrijf hier je naam. En misschien zelfs je tweede naam? Of derde? 

Dit boek is NIET van

(schrijf hier de naam die je ouders 
uiteindelijk nét niet kozen of de 
naam die anderen bij jou passend 
vinden)

nerovetsrethca: 

Schrijf je naam ... 

Schrijf je naam ieniemienieklein

Schrijf je naam...

Schrijf je naam met je pen tussen je tanden*

Schrijf hier de bijnaam die familie/vrienden/… jou geven:

* Disclaimer – Pimento is niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan je gebit.

SUPERGROOOOOOOT
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laat je stempel achter

 Turf hoeveel anderen het met jou eens 
zijn of verzamel hun handtekeningen.

Wat heb jij nodig om jezelf te kunnen zijn in de groep?  
Wat zou je graag van anderen vragen zodat jij je op je  

gemak voelt? Wanneer voel jij je veilig in de groep?

||||| ||
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Hap, hap, happertje...
Omstanders bijten niet. Maar grijpen wel in. 

Een positieve groepssfeer betekent ook dat 
iedereen aanvaard wordt zoals die is. Helaas 
krijgt maar liefst een op de twee jongeren 
tijdens hun schoolcarrière te maken met 
pestgedrag. Pesten speelt zich niet enkel 
tussen de pester en de gepeste af. Het is 
een groepsgebeuren. Omstanders kunnen 
namelijk actief mee pesten of passief 
toelaten dat er wordt gepest door niet te 
reageren. 

Je begeleider geeft je enkele situaties. Hoe 
reageer jij als omstander? Durf jij de rol van 
verdediger op te nemen? 

*
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Wat je zeker nog wil weten...

Hoe herken ik pesten?
Meer dan 100 jongeren vertrouwden ons toe dat ‘kunnen zijn wie je 
bent of wil zijn’ in een groep het aller-aller-belangrijkste is. Jammer  
genoeg laat nog niet elke groep dat toe. In die groepen kan er dan ook wel  
narigheid gebeuren.

Diezelfde jongeren verklapten ons dat ze best nog veel willen leren over 
uitsluiting en pesten. De info die hen nuttig leek, lees je hier!

Pesten, wat is dat precies?

1. Het zijn altijd dezelfde personen die een ander
willen kwetsen. 

2. De pesters vallen de ander keer op keer lastig. Ze
blijven het opnieuw doen, ook als diegene aangeeft
dat het echt niet meer grappig is.

3. Een pester doet dat bewust. Die wil zich bijvoorbeeld
groot voelen, erbij horen in de groep of cool zijn.

4. De gepeste voelt zich machteloos tegenover de
pester.

Pesten, plagen, ruziemaken: het is niet altijd makkelijk om 
te weten over welke soort situatie het gaat. De volgende 
punten helpen je om situaties beter in te schatten:

Pesten is een groepsprobleem. Het gebeurt altijd in een 
groep en omdat een groep het laat gebeuren. Dat maakt 
dat pesten overal kan voorkomen: op school, in de vrije tijd 
(sportclub, jeugdbeweging, muziekacademie…) en ook  
online. Overal waar de pester een groep toeschouwers 
heeft, zijn er kansen om te ‘scoren’ met pestgedrag.

» Pesten kan met woorden: uitlachen, schelden,
dreigen, kwaadspreken of liegen over iemand,
naroepen …

» Pesten kan ook met daden: iemand fysiek pijn doen
(slaan, duwen, trekken…), spullen verstoppen of kapot
maken …

Het kan ook in de opeenstapeling zitten van kleine, 
subtiele handelingen: door iemand na te bootsen, 
te negeren, nooit uit te nodigen, met de ogen te rollen 
wanneer die iets zegt of weg te lopen wanneer die 
persoon erbij komt.

Als het gaat om online pesten wordt dat cyberpesten 
genoemd. Hoewel er verschillen zijn met het offline 
pesten zijn er vooral veel gelijkenissen. Pesters zetten 
hun pestgedrag vaak verder op sociale media. Geen 
enkele plek is nog veilig.



Vind jij ook dat goed leren omgaan met jezelf en anderen 

net zo belangrijk is als wiskunde en talen leren?

De jongeren van vandaag zijn de schouders die morgen 
onze samenleving moeten dragen. Redenen genoeg dus 
om hen de aandacht te geven die ze verdienen. Pimento 
gelooft sterk in levenslang groeien. Onze specialiteit:  
teambuilding, pesten en weerbaarheid, relaties en seksualiteit,  
identiteitsontwikkeling en jongerenparticipatie. 

Op basis van jarenlange kennis en ervaring én eigen onderzoek  
versterken we kinderen en jongeren in de thema’s die jullie leefwereld 
bepalen. We doorbreken stereotypes, taboes en grenzen. 

Onze vormingen, workshops en trajecten dompelen je klas- of 
jeugdgroep onder in een wereld van inspiratie, motivatie en zelfs 
confrontatie. Altijd vanuit wat er leeft bij jou en je groepsgenoten. 
Ook met je leerkrachten, leiding of opvoeders gaan we aan de slag. 
Alles kan, zolang het maar iets in beweging zet! 

Met onze magazines en spelen ontdek je alles wat je wilt weten – en 
ook wat je móét weten – over soms pittige onderwerpen. Kijk voor 
meer informatie op pimento.be. Of volg ons via #wijzijnpimento.  

5 432080 600057




