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1. Vooraf 



 
 
 
 
 
 

Dit is het pestprotocol van UniC. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd 
pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen 
voorkomen. 

 
Veel van wat er in dit boekje staat, wordt al meerdere jaren toegepast op onze school. 
In die jaren hebben we opnieuw gemerkt, dat alles wat we willen doen voor onze 
leerlingen valt of staat bij de signalering en/of melding van pestgedrag. En die 
signalering en melding schieten nog te vaak tekort, zodat de leerling met zijn 
probleem alleen blijft staan. 
Dit boekje is erop gericht om alle volwassenen (het schoolpersoneel en de ouders) en 
jongeren op de hoogte te brengen, van alles wat de school wil doen om een zo veilig 
mogelijk schoolklimaat te scheppen. Het heeft als belangrijkste doel om het 
vertrouwen van allen te winnen op een gebied waar nog te vaak wantrouwen 
overheerst. 

 
De acties die we ondernemen zijn niet statisch. Afhankelijk van alle andere ontwik- 
kelingen binnen de school, zal ook het handelen rond pesten zich verder ontwikkelen. 
In dat geval zal dit protocol aangepast worden. 

 
Voor de tekst van dit protocol is gedeeltelijk gebruik gemaakt van het pestprotocol 
van Dom Bosco College,  die weer gebruik hebben gemaakt van pestprotocollen van 
andere scholen. Deze is aangevuld met informatie van het Nederlands JeugdInstituut 
en de website Stoppestennu.nl. Deze aanpak van pesten heeft echter een duidelijk 
eigen karakter. 

 
UniC, April 2021 

 
 
 

Merlijn 
Verstraeten 
Rector UniC 

5 



2. Pesten 

 
• Wat is pesten? 

• Hoe wordt er gepest? 

• De gepeste leerling 

• De pester 

• De meelopers en de andere leerlingen 

• Het aanpakken van pesten 



Wat is pesten? 

‘Iemand wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig wordt 
blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen. Er is dan 
sprake van een negatieve bedoeling;het is structureel en tegen dezelfde persoon 
gericht en er is sprake van machtsongelijkheid. Pesters staan hoger in de sociale 
groepshiërarchie en/of hebben meer medestanders dan de gepeste. Wanneer er 
niet wordt voldaan aan één of meerdere van deze criteria kan er sprake zijn van 
plagen of ruzie. Dat is echt iets anders dan pesten, maar het verschil is niet altijd in 
één oogopslag te zien.’ (bron: stoppestennu.nl) 

Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer 
bedreigend.Over de redenen waarom mensen zich agressief gedragen, bestaan 
allerlei theo- rieën. Volgens de ene theorie is geweld een onontkoombaar 
verschijnsel, dat  op zijn best op een acceptabele wijze kan worden gekanaliseerd, 
volgens een andere theorie komt geweld voort uit frustratie en kan dit worden 
voorkomen door ontevredenheid weg te nemen, de agressie opwekkende 
omgeving om te vormen en reflectie op het gedrag te stimuleren. 

 
Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waar gepest wordt, 
kunnen alle leerlingen slachtoffer worden. Pestgedrag moet dan ook door iedereen 
serieus worden genomen. 
Het lastige is dat veel pestgedrag zich in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk 
is om er greep op te krijgen. En zelfs als het pestgedrag wordt opgemerkt, weten 
leerkrachten en anderen niet altijd hoe ze ermee om kunnen gaan. 
Docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben echter een taak (samen 
met de ouders en de leerlingen zelf) bij het tegengaan van pesten. 
Leerlingen moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van volwassenen in de school 
en hierom durven vragen. Volwassenen dienen oog te hebben voor de signalen van 
leerlingen. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de leerlingen te 
vertellen hebben. 
Voor mentoren betekent het dat ze groepsgesprekken houden, aandacht hebben 
voor de groepssfeer en het functioneren van individuele leerlingen in de groep. Ze 
maken afspraken met de klas en zorgen ervoor dat deze afspraken nagekomen 
worden. 
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Hoe wordt er gepest? 
Met woorden: vernederen, belachelijk maken 

schelden 
dreigen 
met bijnamen aanspreken 
gemene briefjes, mailtjes, appjes 

  schrijven  

Lichamelijk: trekken aan kleding, duwen en sjorren 
schoppen en slaan 
krabben en aan haren trekken 
wapens gebruiken 

Achtervolgen: opjagen en achterna lopen 
in de val laten lopen, klem zetten of rijden 
opsluiten 

Uitsluiting: doodzwijgen en negeren 
uitsluiten van feestjes 
bij groepsopdrachten 

Stelen en vernielen:       afpakken van kledingstukken, schooltas, schoolspullen 
kliederen op boeken 
banden lek prikken, fiets beschadigen 

Afpersing: dwingen om geld of spullen af te geven 
het afdwingen om iets voor de pestende leerling te doen. 
 

Plagen of pesten?  
 
Plagen en pesten zijn twee verschillende begrippen. Plagen is vaak niet slecht bedoeld, terwijl 
pesten gaat over het moedwillig beschadigen van een ander. Plagen gebeurt spontaan, het . Bij 
plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas. Ook liggen de rollen niet vast: de ene keer 
plaagt de een, de andere keer plaagt de ander. Het kan gezien worden als leuk of grappig. 
 
Pesten is van een heel andere orde. Het is een vorm van geestelijke en/of lichamelijk 
mishandeling. Dat kan zijn omdat iemand dagelijks wordt uitgescholden en zich daarom 
minderwaardig gaat voelen: iets waar een kind zijn hele leven last van kan hebben. Het kan zelfs 
ook fysiek zijn. Het mag dan ook nooit getolereerd worden als dit gebeurt, maar moet strenge 
gevolgen hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 



De gepeste leerling 
Sommige leerlingen lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan met hun 
uiterlijk, gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen te maken hebben. Bovendien 
worden kinderen pas gepest in situaties, waarin pesters de kans krijgen om een 
slachtoffer te pakken te nemen, dus in onveilige situaties. 
Leerlingen die gepest worden doen vaak andere dingen of hebben iets wat anders is 
dan de meeste van hun leeftijdgenoten: ze bespelen een ander instrument, doen een 
andere sport, zijn heel goed in bepaalde vakken of juist niet. 
Een kind dat wordt gepest, praat er thuis niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen 
zijn: 
• schaamte 
• angst dat de ouders met de school of met de pester gaan praten en dat het 

pesten dan nog erger wordt 
• het probleem lijkt onoplosbaar 
• het idee dat het niet mag klikken 

 
 

Mogelijke signalen van gepest worden (ook van belang voor ouders) 
• Niet meer naar school willen 
• Niet meer over school vertellen thuis 
• Nooit meer andere kinderen mee naar huis nemen of bij anderen gevraagd 

worden 
• Slechtere resultaten op school dan vroeger 
• Regelmatig spullen kwijt zijn of met kapotte spullen thuiskomen 
• Regelmatig hoofdpijn of buikpijn hebben 
• Blauwe plekken hebben op ongewone plaatsen 
• Niet willen slapen, vaker wakker worden, bedplassen, nachtmerrie’s hebben 
• De verjaardag niet willen vieren 
• Niet buiten willen spelen 
• Niet alleen een boodschap durven doen 
• Niet meer naar een bepaalde club of vereniging willen gaan 
• Bepaalde kleren niet meer willen dragen 
• Thuis prikkelbaar, boos of verdrietig zijn 
• Zelf blessures scheppen om niet naar school te hoeven 
• Kiest een onlogische route naar school 
• Geeft aan sombere gedachtes te hebben. 
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De pester 
Pesters zijn vaak de sterkeren in hun groep. Pesters kunnen vaak goed inschatten wat 
andere jongeren denken, doen en voelen, terwijl zij minder geraakt worden door de 
emoties van anderen. Zij zijn of lijken populair maar zijn dat uiteindelijk niet. Ze 
dwingen hun populariteit af door stoer en onkwetsbaar gedrag. Van binnen zijn ze 
vaak onzeker en ze proberen zichzelf groter te maken door een ander kleiner te 
maken. 
Pesters krijgen vaak andere kinderen mee, want wie meedoet, loopt zelf de minste 
kans om slachtoffer te worden. Doorgaans voelen pesters zich niet schuldig omdat zij 
vinden dat het slachtoffer erom vraagt.  
Pestgedrag kan een aantal dieper liggende oorzaken hebben: 
• Een problematische thuissituatie 
• Een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); als een pester zich verloren voelt 

binnen een grote groep, kan hij zich belangrijker maken door een ander omlaag 
te drukken. 

• Het moeten spelen van een niet-passende rol. 
• Een voortdurende strijd om de macht in de klas 
• Een niet-democratisch leefmilieu binnen de school; een docent is autoritair en 

laat op een onprettige wijze blijken dat hij de baas is. Dergelijke spanningen 
kunnen op een zondebok worden afgereageerd. 

• Een gevoel van incompetentie op school (slechte cijfers of een laag niveau) 
• Een zwak gevoel van autonomie (te weinig zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid) 
 
 

De meelopers en andere leerlingen 
Meelopers zijn leerlingen die incidenteel meedoen met het pesten. Dit gebeurt 
meestal uit angst om zelf in de slachtofferrol terecht te komen, maar het kan ook zo 
zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en dat ze denken in popu- 
lariteit mee te liften met de pester. Verder kunnen leerlingen meelopen uit angst 
vrienden of vriendinnen te verliezen. 
De meeste leerlingen houden zich afzijdig als er wordt gepest. Ze voelen zich wel vaak 
schuldig over het feit dat ze niet in de bres springen voor het slachtoffer of hulp 
inschakelen. 
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3. Het pestprotocol 

 
• Uitgangspunten 

• De vijfsporenaanpak 

• Preventieve maatregelen 



Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de 
ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school niet accepteren en volgens 
een vooraf bepaalde handelwijze gaan aanpakken. Op unic zijn we van mening dat 
elke situatie vraagt om een unieke aanpak. We zetten daarom in op maatwerk. We 
hanteren daarbij wel bepaalde uitgangspunten en gebruiken als leidraad de 
vijfsporenaanpak en de no-blame methode.  

 
Uitgangspunten 
Een dergelijk protocol kan alleen functioneren als aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan: 
1. Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken 

partijen; leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en 
leerlingen.  

2. De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat waar- 
binnen pesten als onacceptabel gedrag wordt ervaren. 

3. Docenten en onderwijsondersteunend personeel moeten pesten kunnen 
signaleren en vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten. 

4. De school dient te beschikken over een directe aanpak wanneer het pesten de 
kop opsteekt (het pestprotocol). 

5. De school ontplooit preventieve (les)activiteiten. 
 

De vijfsporenaanpak 
Door het ondertekenen van het Nationaal onderwijsprotocol heeft de school zich 
verbonden aan de vijfsporenaanpak. Dit houdt in: 

 
De algemene verantwoordelijkheid van de school 
• De school zorgt dat de directie, de mentoren en de docenten voldoende infor- 

matie hebben over het pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten 
• De school werkt aan een goed beleid rond pesten, zodat de veiligheid van leer- 

lingen binnen de school zo optimaal mogelijk is 
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Het bieden van steun aan de jongere die gepest wordt 
• Het probleem wordt serieus genomen 
• Er wordt in kaart gebracht wie er betrokken zijn en wat er voorgevallen is 
• Er wordt overlegd over mogelijke oplossingen 

 

Het bieden van steun aan de pester 
• Het confronteren van de jongere met zijn gedrag en de gevolgen hiervan voor 

de pester 
• De achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen 
• Wijzen op gebrek aan empathisch vermogen dat zichtbaar wordt in het gedrag 
• Er wordt overlegd over mogelijke oplossingen 
 
 

Van de gesprekken rond pesten worden aantekeningen gemaakt, die door de mentor 
worden bewaard in het leerlingvolgsysteem van zowel de pester als de jongere die 
gepest wordt. 

 

Het betrekken van de middengroep bij het probleem 
De mentor bespreekt met de klas het pesten en benoemt de rol van alle leerlingen 
hierin. Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen en wat de klas kan bijdragen 
aan een verbetering van de situatie. De mentor komt hier in de toekomst op terug. 

Er worden interventies ingezet om de groepsdynamica te verbeteren. Te denken is 
aan Rots en Water trainingen 

 
Het bieden van steun aan de ouders 
• Ouders die zich zorgen maken over pesten worden serieus genomen 
• De school werkt samen met de ouders om het pesten aan te pakken 
• De school geeft adviezen aan de ouders in het omgaan met hun gepeste of 

pestende kind 
• De school verwijst de ouders zonodig naar deskundige hulpverleners 

 

De ouders van leerlingen die gepest worden, hebben er soms moeite mee, dat hun 
kind ook aan zichzelf zou moeten werken. Hun kind wordt gepest en dat moet gewoon 
stoppen. Dat klopt, het pesten moet stoppen. Echter, een gepest kind wil zich niet 
alleen veilig voelen op school; het wil ook geaccepteerd worden. Het verlangt ernaar 
om zich prettig en zelfverzekerder te voelen. Daar kan begeleiding of een training aan 
bijdragen. 

 
 
 
 



Preventieve maatregelen 
Elke mentor bespreekt ergens aan het begin van het schooljaar de algemene 
afspraken en regels in de klas. Het onderling plagen en pesten wordt hierbij genoemd 
en onderscheiden. Tevens bespreekt de mentor in zijn klas het pestprotocol. Ook 
wordt duidelijk gesteld dat pesten altijd gemeld moet worden en niet als klikken maar 
als hulp bieden of vragen wordt beschouwd. 

 
In de leerjaren 1 t/m 3 wordt aandacht besteed aan pesten in één of meerdere 
studielessen. Indien een mentor of docent daartoe aanleiding ziet, besteedt hij expliciet 
aandacht aan pestgedrag in een groepsgesprek. Hierbij worden de rol van de pester, het 
slachtoffer, de meelopers en de stille getuigen benoemd. 
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4. Het stappenplan na 
een melding van pesten 

• De mentor 

• De teamleider 

• De taak van de docenten 



De mentor 
1. Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor eerst 

met de gepeste en later met de pester apart. Vervolgens organiseert de 
mentor een gesprek tussen beide leerlingen en probeert tot goede afspraken 
te komen. 

2. De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt. 
3. De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met de het herstellen 

van de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder 
groepslid heeft. 

4. Indien het probleem zich herhaalt of wanneer het probleem al langdurig of 
geëscaleerd is, meldt de mentor het gedrag aan de afdelingsleider van de 
leerling(en). Hij overhandigt de afdelingsleider het dossier met daarin de 
gebeurtenissen en de afspraken die zijn gemaakt. 

5. Praat met de ouders, verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op 
de hoogte van het vervolgtraject. 

 

De Teamleider 
1. De teamleider neemt de rol van de mentor over, bij herhaling van het 

pestgedrag en wanneer het pesten, het klassenverband overstijgt. 
2. Hij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester apart of 

organiseert direct een gesprek tussen beiden. 
3. In het contact met de pester is het doel drieledig, namelijk: 

• confronteren  
• mogelijke achterliggende problematiek op tafel krijgen 
• helderheid geven over het vervolgtraject bij herhaling van pesten 

4. In het contact met de gepeste wordt gekeken of hij sociaal gedrag vertoont, 
waardoor hij een gemakkelijk doelwit vormt voor pesters. 

5. Hij stelt alle betrokken ouders op de hoogte wanneer er sprake is van recidief 
gedrag, verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte 
van het vervolgtraject. 

6. Hij bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders. 
7. Hij koppelt alle informatie weer terug naar de mentor. 
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De taak van docenten 
De docenten hebben vooral een signalerende rol. Wanneer zij pesten waarnemen of 
redenen hebben om pesten te vermoeden, wordt er van hen verwacht dat zij hierop 
adequaat reageren en een melding doen om hulp en overleg in gang te zetten.
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5. Digitaal pesten 
ofwel 
Onlinepesten 

• Wat is onlinepesten? 

• Hoe wordt er online gepest? 

• Rollen bij online pesten 

• Aanpak online pesten 



Wat is online pesten? 
Online pesten is een vorm van pesten waarbij het slachtoffer lastiggevallen wordt 
met digitale middelen. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van nare berichten, het 
uploaden van gênante video’s of het ongewenst doorsturen van persoonlijke 
informatie over het slachtoffer. 
 
De onlinewereld is wezenlijk anders dan de offline wereld. Bestanden kunnen 
breder verspreid worden, zijn zichtbaarder voor anderen en kunnen moeilijk 
verwijderd worden. Zelfs als het pesten voorbij is, zijn de berichten hierover nog 
terug te vinden. Hierdoor kan het online pesten ingrijpende en langdurige gevolgen 
hebben. (bron:Nederlands Jeugd Instituut) 
 
Hoe wordt er online gepest? 
De meest voorkomende vormen van online pesten zijn:      

• Ongevraagd in- en uit groepen gooien 
• Blokkeren 
• Negeren 
• Roddelen 
• Laster/smaad 
• Schelden 
• Bedreigen 
• Discrimineren 
• Ongewenst beelden maken, bewerken en delen 
• In vertrouwen gedeeld beeldmateriaal verspreiden 
• Stalken 
• Spammen 
• Shaming en blaming (victimblaming) 

In sommige gevallen is er sprake van strafbaarheid. Kinderen en jongeren zien 
bijvoorbeeld beelden die ze gezien hun leeftijd en ontwikkeling niet altijd op 
waarde kunnen schatten. Grensoverschrijdende en strafbare beelden worden 
nonchalant gedeeld en doorgestuurd, zonder dat kinderen de consequenties 
overzien of zich realiseren dat ze in sommige gevallen delicten plegen. Denk hierbij 
aan discriminatie, belediging, laster, smaad, kinderpornografie, shamesexting en 
wraakporno. 

Rollen bij online pesten 
Hoewel er ook bij online pesten sprake is van een pester, gepeste en omstanders, 
zijn de rollen anders dan bij gewoon pesten. Dit komt vooral voort uit het gevoel 
van anonimiteit dat er online bestaat en dat terwijl de meeste online pesters hun 
slachtoffers kennen uit de offline wereld. 
 
 
 
 



 
 
Rol van de online pester 
Door het gevoel van anonimiteit (of in sommige gevallen echte anonimiteit door 
een anoniem acount ) kan een pester online verder gaan dan bij andere vormen 
van pesten. Hij waant zich veilig, vertoont ongeremd gedrag en heeft niet door hoe 
hij overkomt op anderen.Vergelijk het met een verkeerssituatie. De gemiddelde 
weggebruiker gedraagt zich anders in de auto dan daarbuiten. Denk hierbij aan het 
luidkeels meezingen met de radio voor een rood stoplicht of hardop schelden als je 
wordt afgesneden door een andere weggebruiker. Omdat je afgeschermd in de 
auto zit, denk je dat niemand je hoort of ziet. Je waant je veilig en bent minder 
bezig met jezelf in relatie tot anderen. Hierdoor vertoon je makkelijker ongeremd 
gedrag. Dit is ook het geval bij cyberpesten. 
In het geval van een anoniem account dat niet tot de dader te herleiden is, is het 
ook lastiger om het pesten te stoppen. Het geeft de gepeste een groter 
onbehaaglijk gevoel.  
 

Subtiele vormen van online pesten 
Bij het online pesten kunnen subtiele vormen gebruikt worden om de 
machtsongelijkheid tussen de pester en het slachtoffer vorm te geven. Denk hierbij 
aan negeren, buitensluiten, het posten van emoticons met dubbele betekenissen, 
hashtags en dergelijke.Deze subtiele vormen van online pesten zijn in de offline 
praktijk minder zichtbaar voor buitenstaanders en opvoeders, waardoor de pester 
zich onaantastbaar voelt. Buitenstaanders kunnen immers het vertoonde online 
gedrag niet met 100 procent zekerheid duiden als pestgedrag. Daarom is het 
belangrijk om uit te gaan van wat het slachtoffer ervaart. 
 
Rol van omstanders 
Het stoppen van cyberpesten is lastiger doordat de rol van de omstanders online 
minder duidelijk is dan offline. Dit komt doordat: 

• Het effect op de gepeste minder zichtbaar is voor omstanders. Bij online pesten 
zien omstanders de reactie of emotie van de gepeste niet. Het signaal om te helpen 
ontbreekt, waardoor ze minder snel ingrijpen. 

• Ingrijpen minder effect heeft op de pester. Als omstanders wél reageren omdat ze 
een opmerking te ver vinden gaan, dan is het voor een pester eenvoudiger om dit 
te negeren en er een schepje bovenop te doen.  

• Jongeren deel uitmaken van tientallen online groepen. Binnen deze dynamiek 
veranderen rollen. Een pester kan slachtoffer worden en andersom. Een gepeste 
kan vanwege de mogelijkheid om een anoniem account aan te maken, eenvoudig 
genoegdoening halen bij anderen door online zélf te gaan pesten. 

• Het minder duidelijk is hoe de rollen verdeeld zijn. In offline situaties is het 
zichtbaar wie voor welke partij kiest. Ben je lid van een WhatsAppgroep, dan is het 
niet altijd duidelijk hoe de rollen verdeeld zijn. Het sociale risico is dan te groot om 
voor een kamp te kiezen. De omstander kiest de veilige weg door niet in te grijpen. 

 



 
 
 

Rol van de onderwijsprofessional 
Onderwijsprofessionals hebben een belangrijke functie om online pesten te 
voorkomen, te signaleren en te verminderen. Het is belangrijk dat ze: 

• Kennis hebben van online pesten om pestsituaties te herkennen; 
• Leerlingen helpen zich in elkaar in te leven en te bedenken hoe berichten 

(onbedoeld) negatief geïnterpreteerd kunnen worden 
• Kennis hebben van online én offline groepsdynamica; 
• Op de hoogte zijn van de online interesses van hun leerlingpopulatie en hierop 

anticiperen; 
• Op de hoogte zijn van technologische ontwikkelingen in de nabije toekomst om te 

anticiperen op negatief gebruik hiervan; 
• Samen met leerlingen afspraken maken over online gedrag 
• Leerlingen bewust maken van hun online gedrag op sociale media en in games door 

bijvoorbeeld mediawijsheid op te nemen in het schoolcurriculum; 
• Leerlingen voorlichten hoe ze kunnen handelen als een klasgenoot online wordt 

gepest of als leerlingen zelf online gepest worden. 
• Leerlingen stimuleren om sociale media op positieve wijze in te zetten 

Maak jongeren bewust van deze groepsdynamiek en maak ze weerbaar door ze 
onder meer handvatten te geven om in te grijpen als online pesten zich voordoet. 
Spreek duidelijk uit dat online pesten niet wordt getolereerd en dat de school 
bereid is te helpen.  

Bron: NJI 

Aanpak cyberpesten 
Als een kind online wordt gepest is het belangrijk om, net zoals bij traditioneel 
pesten, het kind serieus te nemen. Een van de weinige voordelen van online pesten 
is dat er bewijs is. Hiermee wordt sneller duidelijk wie betrokken zijn, tenzij het 
afkomt van een anoniem account. 
 
De praktijk wijst uit dat snel handelen nodig is, zeker als er compromitterende 
foto’s online verspreid worden. Een ingrijpende pestsituatie even over het 
weekend tillen is af te raden. Het bereik online is groot en de schade kan daardoor 
snel oplopen. Omdat online pesten in schoolverband meestal onderdeel is van 
negatieve groepsdruk en -dynamiek, vraagt de aanpak van online pesten dezelfde 
stappen als die van offline pesten. 
 
Hulporganisaties zoals meldknop.nl en helpwanted.nl bieden ondersteuning via 
informatie op hun website en doorverwijzing naar organisaties waarmee direct 
contact opgenomen kan worden. Kinderen kunnen bellen of chatten met hulplijnen 
zoals de Kindertelefoon.nl en Vraaghetdepolitie.nl.  
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