
 

Wandelen tegen Pesten

V.U. Eddy Bevers, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Ik vind pesten...
a. Helemaal niet erg.
b. Normaal: het hoort erbij.
c. Erg.

Als ik slachtoffer zou zijn van pesterijen, zou ik…
a. Dit tegen mijn ouders zeggen.
b. De pesters aanspreken.
c. Hulp vragen aan een leerkracht.

Een pester…
a. Help ik door mee te pesten.
b. Geef je een stomp in de maag zodat hij ophoudt.
c. Negeer je best.

Anderen laten pesten toe, omdat ze…
a. Anders zelf gepest kunnen worden.
b. Denken dat ze er niets aan kunnen veranderen, ze kunnen niet tegen de pestkop op.
c. Het leuk vinden.

Er wordt iemand gepest. Wat doe je?
a. Je geeft hem een schouderklopje en zegt dat het wel overgaat.
b. Je gaat samen met hem ergens anders een spel spelen. Je negeert de pesters.
c. Je scheld hem uit omdat hij zich te veel laat doen.

Als er in de klas wordt gepest, kan de leerkracht best…
a. Een groepsgesprek over het pesten doen.
b. Straf geven aan de pesters.
c. Niet reageren, het gaat wel over.

Er zit een jongen in je klas en je weet dat die niet populair is:
a. Je blijft uit zijn buurt, want je wil niet het risico lopen ook gepest te worden.
b. Ik blijf bij mijn eigen vrienden.
c. Dat maakt niet uit, ik kom met iedereen overeen.

Wat voor de ene als pesten aanvoelt, is voor de andere plagen. Het is iets heel 
gevoelsmatig. Zoals je ziet hangen er drie letters omhoog. Ga tijdens elke uitspraak 
bij de letter staan waar jij je het best bij voelt. Overleg per uitspraak waarom je voor 
die letter gekozen hebt. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel van 
hen dragen daar heel lang de gevolgen van. Het is goed om hier even over na 
te denken. Gemeente Willebroek wil jullie met een paar ludieke 
opdrachten tijdens deze wandeling laten praten en nadenken over pesten.

Leuke foto’s of uitspraken mag je steeds mailen naar info@willebroek.be. Wie 
weet mag je één van onze beloningen ophalen op het Administratief Centrum!



 

Hoe beter je elkaar kent en respecteert, hoe hoger 
de drempel is om elkaar te pesten. 

Bij deze uitdaging is het de bedoeling om letterlijk op 
één lijn te gaan staan. Wanneer iedereen op de lijn staat, 
mag er niet meer gesproken worden. 

De opdracht: ga in volgorde staan van jong naar oud, dus volgens je  
geboortedatum. Doe dit zonder van de lijn te vallen of te praten. Om deze 
uitdaging te doen slagen is het de bedoeling dat je samenwerkt. Je mag 
gebaren gebruiken en elkaar helpen verplaatsen. 

Om coronaproof te werken, kan je elkaar best rug-tegen-rug passeren. Je 
kan deze uitdaging nog eens doen aan de hand van leeftijd, grootte, aantal 
broers of zussen… of iets anders naar keuze.

Probeer nog eens hetzelfde te doen, maar nu help je elkaar niet. Je kan  
gebaren gebruiken, maar zeer beperkt. 
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Beantwoord nu samen volgende vragen:

• Wat vonden jullie er zelf van? 
• Bij welk soort samenwerken lukte de opdracht? Waarom?
• Merk je dit ook in het echte leven? 
• Wat vind je de voor- en nadelen van samenwerken?
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Welkom bij de race. Iedereen mag achter de startlijn gaan staan. Bepaal samen  
de finish. Wie er na het start-woord als eerste over de finish komt, is de winnaar. 
Opgelet, voor we starten, bepalen we eerst de startpositie. 

1. Iedereen wiens ouders nog samen zijn, mag een stap naar voor.
2. Wie opgegroeid is met een vaderfiguur in huis, mag één stap naar voor.
3. Zet een stap naar voor als je altijd de mogelijkheid had om naar school te gaan.
4. Zet twee stappen naar voor als je thuis nooit geldzorgen had (vb. verwarming, 
nieuwe kleding, de luxe van een eigen gsm…).
5. Zet één stap vooruit als het voor jou evident is om een hobby te doen. Dit wil bvb. zeggen 
dat je mama of papa je (sport)uniform, inschrijving en kamp zonder probleem kunnen betalen. 
6. Zet een stap naar voor als je ouders je ondersteunen met huiswerk.
7. Neem een stap vooruit als je nooit hebt moeten nadenken of er genoeg geld is voor het 
avondeten.
8. Plaats een stap vooruit als je eerder tevreden bent met je uiterlijk (haarkleur, ogen, 
gewicht…).

Diegene die nu vooraan staan mogen zich omdraaien en eens kijken naar wie achteraan staat. 
Elke uitspraak die we overlopen hebben heeft niets te maken met dingen die jij gekozen hebt, 
die jij besloten hebt of met wat jij gedaan hebt. Het is de wereld waarin jij geboren werd. 

Zoals je ziet is er sprake van een oneerlijke start. We kennen allemaal mensen die meer of min-
der kansen hebben. Kansen die zorgen voor de verschillen tussen ons. Maar betekent het dat 
de mensen die dichterbij de startlijn staan minder rechten hebben om mee te doen aan de race? 
NEEN. Want vergeet niet: diegene die achteraan staan hebben al geleerd dat het leven hard kan 
zijn, dat je hard moet werken om ver te geraken en zij zullen er in deze race ook voor gaan! Zij 
gaan alsnog proberen om als eerste over de finishlijn te komen.

Het zou naïef zijn van ons om niet te beseffen dat er verschillen zijn tussen mensen. Want in de 
realiteit zijn er veel die het minder goed hebben. En toch hebben zij dezelfde race te lopen in 
het leven. Dus als jij jouw race gelopen hebt, mag je blij zijn met jouw verdienste, maar leer de 
mensen rondom jou ook kennen. Leer hun verhaal kennen. Ontdek waarmee je buur, vriend, 
vriendin, klasgenoot… struggelt en help elkaar te finishen. Want dat zijn wel dingen die jij 
kiest, besluit en kunt doen! 

Klaar om te racen? Start!

Beantwoord samen volgende vragen:

• Wat zijn de eerste reacties na deze race?
• Welke link zie je met het thema pesten?
• Welke achtergrond denk je dat een pester heeft?

1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel van hen 
dragen daar heel lang de gevolgen van. Het is goed om hier even over na te denken. 
Gemeente Willebroek wil jullie met een paar ludieke opdrachten tijdens deze wande-
ling laten praten en nadenken over pesten.

Leuke foto’s of uitspraken mag je steeds mailen naar info@willebroek.be. Wie weet 
mag je één van onze beloningen ophalen op het Administratief Centrum!

Inspiratiefilmpje:



 

Dit is jouw kans om de filosoof in jouw naar boven te laten komen. Het is de 
kans om een open gesprek te hebben zonder goede of foute antwoorden. 
Neem even de tijd om naar de figuurtjes hierboven te kijken.

Als je kijkt naar de popjes, welk poppetje heeft de meeste kans om gepest 
te worden? Welke redenen geven jullie?

• Is pesten hetzelfde als plagen?
• Is pesten hetzelfde als ruzie maken?
• Waarom pesten mensen? Waarom pesten kinderen andere kinderen?
• Kan je iemand pesten zonder dat je dit zelf weet?
• Wanneer pest je iemand?
• Moet je iemand kennen om hem te kunnen pesten?
• Als iemand jou pest, mag je dan terug pesten?
• Mag pesten soms wel?
• Zou er een wereld kunnen bestaan waarin niet gepest wordt?
• Zijn er mensen die erom vragen om gepest te worden?
• Pesten dieren elkaar?
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Hoe beter je elkaar kent en respecteert, hoe hoger de 
drempel is om elkaar te pesten. Het is gemakkelijk om 
de uiterlijke verschillen en gelijkenissen te zien, maar het 
kost moeite om elkaar echt te leren kennen.

Om jullie in gang te zetten spelen we het spel ‘zoek iemand die...’. Iedereen 
mag door het park lopen (spreek zelf een afbakening af die gepast is voor 
jouw groep). De volwassene, juf, mama, papa of oudste van de groep… 
roept de zin ‘zoek iemand die al in het zelfde zwembad heeft gezwommen 
als jou’ en dan is het aan jullie om door in gesprek te gaan met anderen 
iemand te vinden die hetzelfde antwoord heeft. 

Als iedereen een partner heeft (mag in groepjes van twee of drie) overlopen 
we in groep de antwoorden. Je kan elke vraag specifieker maken om voor 
meer uitdaging te zorgen:

• Zoek iemand die al eens in hetzelfde land op vakantie is geweest.
• Zoek iemand die hetzelfde lievelingsrestaurant heeft als jou.
• Zoek iemand die hetzelfde spel graag speelt.
• Zoek iemand die al eens in hetzelfde museum is geweest als jou.
• Zoek iemand die hetzelfde gerecht graag eet.
• Zoek iemand die dezelfde film heeft gezien.
• Zoek iemand die dezelfde hobby heeft
• Zoek iemand met dezelfde lievelingskleur.
• Zoek iemand met hetzelfde lievelingslied.
• …
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Pesten kan je altijd overkomen, jammer genoeg
is niemand veilig. Het is belangrijk om te leren 
duidelijk maken dat je dit niet toelaat. In dit 
spel is iemand de tikker, maar je mag niemand 
tikken die overtuigend neen kan zeggen. Spreek 
zelf af hoe groot het speelveld is.

Eens je een paar keer gewisseld bent van tikker en uitgespeeld 
bent, kan je overlopen wat ervoor zorgde dat je iemand niet 
mocht tikken. Wat maakte de ‘neen’ overtuigend? Denk hierbij 
aan stemvolume, lichaamstaal, gezichtsuitdrukking…
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