
Gemiddeld tien procent van de kinderen in het basisonderwijs wordt 
gepest. Het onderwerp is regelmatig in het nieuws en steevast volgt dan de 
roep om een effectieve aanpak. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de pester 
of de gepeste, maar ook de omstanders een cruciale rol hebben. Zij doen 
vaak mee of kijken toe, maar ze kunnen pestgedrag ook een halt toeroepen. 
Bij deze groep valt de meeste winst te behalen.

Veel leerlingen zijn het niet eens met pesten, maar weten niet wat ze moeten 
doen, of denken dat ze alleen staan. Als leraren dit bespreken, gaan leerlingen 
beseffen dat ze samen iets kunnen bereiken. Door middel van creatieve werk
vormen ervaren ze dat zij daadwerkelijk in staat zijn om het pesten aan te pakken. 

Met Pesten aanpakken kan een leraar in 5 lesdagen alle rollen met de klas bespreken 
die voor kunnen komen in een pestproces. De oefeningen uit deze lessenserie 
kunnen echter ook worden ingezet in het normale lesrooster, en door trainers en 
andere opleiders. Pesten aanpakken is geschikt voor groep 4 tot en met 8 en kan 
preventief worden ingezet, maar ook wanneer er al wordt gepest op school. De 
aanpak is doeltreffend in het regulier én in het speciaal onderwijs.

‘Docenten zijn zeer enthousiast over de aanpak en de resultaten van 
de lessenserie. Ze ervaren deze als een praktisch, ondersteunend, 
motiverend en doeltreffend instrument voor preventie en het bestrijden 
van pesten op basis van bewezen kwaliteit in de praktijk.’

Dick Vogel, opleider, trainer en coach Bladergroenschool RENN4 (speciaal onderwijs, 
cluster 4).

Kirsten Barkmeijer is Toegepast Psycholoog en werkt als trainer bij Verus 
Lutum. Daarnaast werkt zij als specialist in het ontwikkelen en aanbieden 
van trainingen op maat vanuit haar eigen bedrijf INterACTIE Trainingen. 
Kirsten heeft deze lessenserie ontworpen op basis van haar onderzoek naar 
pestsituaties in het basisonderwijs.

Johan Brokken is trainer, docent, en regisseur. Hij werkt vanuit zijn eigen 
bedrijf Verus Lutum, waarbij hij verbindingen maakt tussen theaterspel en de 
werkelijkheid van alledag. Hij heeft veel ervaring in trainingen over pesten 
en maakte als producer en scriptschrijver een film over pesten voor het 
Consultatieteam Pesten in Groningen.

Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken

B
ark

m
eijer &

 B
rok

k
en

Lessenserie voor groep 48 van het regulier 
en speciaal basisonderwijs
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