
 

 
 
 
 
 

Coöperatief leren 1  
Groepsvorming 

 
 
Bijlage 1: signalen van pesten  
 
Signalen van slachtoffers 
 
 
a.  Op School 
 
1. Primaire signalen: 

- de slachtoffers worden vaak op een gemene manier geplaagd. bespot en 
gekleineerd; 

- ze worden uitgelachen op een spottende en onvriendelijke manier; 
- ze worden fysiek aangepakt en kunnen zich hier niet adequaat tegen verweren;  
- zijn betrokken bij ruzies waarbij ze zich niet kunnen verdedigen;  
- hun bezittingen worden beschadigd;  
- ze vertonen blauwe plekken, schrammen, gescheurde kleding , ……… 

2. Secundaire signalen: 
- de slachtoffers zijn vaak alleen, ze lijken geen vrienden te hebben; 
- ze worden als laatste gekozen, bijvoorbeeld bij het vormen van groepjes; 
- ze proberen dichtbij de leerkracht te blijven; 
- ze geven een angstige en onzekere indruk; 
- ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig en huilerig uit; 
- ze vertonen een plotselinge of geleidelijke verslechtering in schoolresultaten. 

 
b. Thuis 
1. Primaire signalen: 

- ze komen thuis met gescheurde kleding efbezittingen die smI: zijn; 
- ze vertonen verwondingen {blauwe plekken, schrammen,….)  en geven hier een 

omstreden uitleg voor. 
 
2. Secundaire signalen 

- ze brengen geen vriendjes ofklasgenoten mee naar huis; 
- ze hebben geen goede vriend; 
- ze worden zelden elders uitgenodigd; 
- ze gaan niet graag naar school; 
- ze kiezen een vreemde weg om naar school te gaan; 
- ze slapen niet goed; 
- ze verliezen de belangstelling voor schooltaken; 
- ze zien er bang en ongelukkig uit; 
- ze vragen of stelen geld (om de pestkoppen om te kopen). 
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Signalen van pestkoppen 
 
a. Algemene kenmerken 
 
1. ze zijn fysiek sterker; 
2. ze hebben grote behoefte te overheersen en hun eigen zin te krijgen; 
3. ze zijn impulsief kunnen moeilijk tegenwerking aanvaarden; 
4. ze zijn vaak tegendraads naar volwassenen toe; 
5. ze worden als stoer aangezien, hebben weinig inlevingsvermogen;  
6. ze hebben een relatief positief zelfbeeld. 
 
b. Op school 
 
1. Op school treiteren de pestkoppen vaak op een gemene manier: spotten, intimideren, 

schoppen, dingen stuk maken. Ze hebben het vooral gemunt op de zwakkere leerlingen 
en proberen de meelopers op hun hand te krijgen. 

Ondervinding leert dat meisjes veelal op een veel subtielere manier pesten. die veel 
moeilijker op te sporen valt, bijvoorbeeld roddelen, een vriendin afpakken, uitsluiten,… 


