
                                                                                                                                                                                          

                    

                                      

                 

Handboek tegen pesten  

“Nederland kent een pestcultuur en het is dan volkomen logisch dat er ook op                                                                     

scholen wordt gepest. Effectief anti pest beleid beperkt zich niet tot de leerlingen die   

ander, positiever gedrag dienen te vertonen. De sleutel tot een afdoende 

schoolveiligheidsbeleid is de serieuze betrokkenheid van leerlingen zelf, via 

leerlingenraden en -rechtbanken. Beleid waar leerlingen een doorslaggevende 

invloed op hebben. ” Interview Onderwijsblad, AOB.  

Het Handboek Tegen Pesten biedt 50 tips van kinderen en jongeren zelf. U kunt 

meteen aan de slag om beleidsmatig pesten tegen te gaan en aan te gaan.  

Auteur Bamber Delver is in Nederland de eerste die tegen het online pesten in actie 

kwam. Hij is directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij en 

heeft tevens een eigen coachingpraktijk: Antipestcoach.nl  

 

Wilt u contact over het boek, trainingen, opleidingen of 

presentaties?  

Telefoon: 06 25 440 050  

bamber.delver@mediaenmaatschappij.nl 

www.mediaenmaatschappij.nl / www.bamberdelver.nl  
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Nieuw! Handboek Tegen Pesten, tegen de pestcultuur 

50 tips voor scholen, jeugdzorg, overheid en ouders 

Bestel via: www.handboektegenpesten.nl 

 

In Nederland heerst een pestcultuur. Op schoolpleinen woedt elke dag een kleine oorlog, 

een pestepidemie – een kopie van de strijd in de volwassen wereld, waarbij sociale  media 

fungeren als pestverdubbelaar. Pesten is niet langer laf, pesten is fun.  

“We moeten weer leren opvoeden in respect en sociale controle in ere herstellen. Leren 

omgaan met menselijke verschillen. Dat is hét tegengif tegen pesten”, betoogt auteur 

Bamber Delver: “Zonder de serieuze invloed van jongeren is er geen anti pest beleid mogelijk. 

Pas dan worden de slachtoffers weerbaarder, hebben de anti pest methodes zin en wordt 

het pesten minder.” Hoe dat precies moet, vertellen de moedige pestsurvivors die in dit boek 

geïnterviewd worden, samen met andere inspiratoren zoals misdaadverslaggever Peter R. 

de Vries en auteur Arthur Japin. Inclusief dossiers met feiten en cijfers over de omvang van 

het pestprobleem, peer education, antipest methodes en wetgeving. Plus: tientallen tips 

voor scholen en ouders. U kunt met het handboek meteen  aan de slag. Het boek is geschikt 

voor PO, VO, MBO én alle professionals die met kinderen en jongeren werkzaam zijn.  

 

Tips tegen de pestcultuur 

1. Bied naast mediawijsheid media-empowerment.  

✓ Gratis: www.nationaalmediapaspoort.nl (PO, VO/VMBO en 

MBO) 

2. Maak werk van anti pest beleid, laat u opleiden.  

✓ www.deantipestcoordinator.nl 
✓ www.nomc.nl (opleiding tot Nationaal MediaCoach)  

3. Gun uw  leerling serieuze betrokkenheid:   

✓ www.jongerenrechtbanken.nl  

4. Maak diversiteit in al uw materiaal zichtbaar.   

5. Breng theater in school, zet peer-educators in: 

✓ www.kikid.nl of www.diversion.nl  

6. Licht uw schoolveiligheidsbeleid door:  

✓ www.digitaalveiligheidsplan.nl  

7. Stel een eigen social media gedragscode in via de Check methode:   

✓ www.mediaenmaatschappij.nl > campagnes  

8. Kom ook eens offline:  

✓ www.ikbenoffline.nl (o.a. gratis ganzenbordspel over allerlei 

dilemma’s m.b.t. social media stress)   

9. Maak ouders deelgenoot van uw beleid en bedoelingen.  

10. Leer uw leerlingen discussie te voeren:  

✓ www.discussierenkunjeleren.nl 

https://www.mediaenmaatschappij.nl/lesmaterialen/boeken/740-nieuw-handboek-tegen-pesten
https://www.mediaenmaatschappij.nl/lesmaterialen/boeken/740-nieuw-handboek-tegen-pesten
http://www.handboektegenpesten.nl/
http://www.deantipestcoordinator.nl/

