
Pesten komt veel voor, 

vooral onder kinderen op de 

basisschool. Ongeveer één 

op de vijf kinderen wordt 

minimaal één maal per week 

gepest. Kinderen houden 

pesten meestal verborgen voor 

volwassenen.

Pesten

Kinderen van 4-12 jaar

Algemene informatie,
adres en 
telefoonnummer

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek in de  

gemeente Beemster waar u als ouders/verzorgers 

terecht kunt voor advies, begeleiding en hulp bij 

de opvoeding en verzorging van uw kind, vanaf het 

moment van zwangerschap tot uw kind volwassen is. 

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft en/of uw zorgen wilt bespreken 

met een deskundige, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

• U kunt telefonisch contact opnemen  

• U kunt langs komen bij het inloopspreekuur

• Als u uw zorgen wilt bespreken met een pedagogisch adviseur kunt u een   

 afspraak maken bij het opvoedspreekuur. 

• Online advies van een pedagoog kan ook via www.opvoedwegwijzer.nl 

 en www.positiefopvoeden.nl

Adres  •  Telefoon  •  Email  •  Internet
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wijkcentrum Middelwijck

Prinses Beatrixpark 54

1462 JN Middenbeemster

t 0299 - 457096

e jgz@ggdzw.nl

i www.cjgbeemster.nl 

Telefonische bereikbaarheid 
Voor alle vragen over de doelgroep 0-19 jaar is het Centrum voor Jeugd en Gezin 

bereikbaar van 8.30 uur - 16.30 uur op het nummer 0299 - 457096.

Inloopspreekuur 
Iedere maandagmiddag van 13.00 - 14.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

in Middenbeemster. 

Opvoedspreekuren 
Het opvoedspreekuur vindt plaats op de 2e en 4e dinsdag van de maand van 

13.00 - 15.00 uur. Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. 

Dit kan via het nummer 0299 - 457096.

Gemeente Beemster
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, huisartsen, diëtisten, 
maatschappelijk werk, MEE, het onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, jongerenwerk en de 
gemeente Beemster samen

Websites

www.opvoedwegwijzer.nl
www.positiefopvoeden.nl
www.cjgbeemster.nl



Pesten
Pesten kan voor kinderen een heel traumatische ervaring zijn. Veel 
voorkomende gevolgen van pesten zijn schaamte, weinig zelfvertrouwen, 
angst, depressie en bang zijn om vriendschappen aan te gaan. Een kind dat 
op school veel gepest wordt, kan zich bijvoorbeeld vaak slecht concentreren 
en kan meer moeite hebben om in de groep mee te doen of wil helemaal 
niet meer naar school. Voor ouders is het soms moeilijk om hun kind dat 
gepest wordt, te helpen. Veel kinderen willen niet dat ouders het met de 
leraar bespreken uit angst dat het pesten erger wordt. Veel kinderen wachten 
heel lang voordat ze durven vertellen dat ze gepest worden. Hierdoor weten 
ouders soms niets van het pesten af. 

Aandachtspunten
U kunt letten op bepaald gedrag dat erop kan wijzen dat uw kind gepest 
wordt (al is dat voor ieder kind verschillend):
• heel verlegen zijn naar andere kinderen toe
• moeite hebben om zich te uiten
• een slecht zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen hebben
• niet naar school/niet alleen naar buiten/niet naar de sportclub willen
• angstig of verdrietig zijn
• geen vrienden hebben
• slechte leerprestaties op school hebben
• heel veel risico nemen.

Wat kunt u doen als uw kind gepest wordt?
Volwassenen moeten, zodra zij van het pesten weten, meteen ingrijpen, 
bijvoorbeeld:
• Luister naar uw kind. Moedig het aan te vertellen wat er gebeurd is.
• Vraag uw kind hoe het reageerde op het pesten. Vaak hebben kinderen 
zelf al geprobeerd om het probleem op te lossen. “Wat deed je toen ze je 
uitlachten?”
• Blijf rustig. Kinderen moeten het idee hebben dat ze op de volwassene 
aan wie ze over het pesten vertellen, kunnen steunen. Help het kind om het 
probleem duidelijk te maken en samen te vatten. “Dus Kim pest je in de pauze 
op school door je uit te schelden en achterna te lopen. De juf weet niet dat ze 
dat doet. Klopt dat?”
• Leg uit wat oorzaken van pesten kunnen zijn. Dit helpt om het kind de 
situatie meer te laten begrijpen en misschien de volgende keer anders te 

reageren. “Toen ze jou wegduwden, zei je dat ze wel voor mochten in de rij. 
Misschien denken ze nu dat ze elke keer voor mogen dringen door je weg te 
duwen, wat denk jij?”
• Help uw kind oplossingen te bedenken. Laat het verschillende oplossingen 
bedenken hoe om te gaan met het pesten. Schrijf deze samen op. Neem 
alle ideeën serieus, ook als er misschien vreemde oplossingen tussen zitten. 
Probeer neutraal te blijven.
• Breng vervolgens eigen oplossingen naar voren, bijvoorbeeld “besteed 
zo min mogelijk aandacht aan het pesten” of “zoek andere kinderen om mee 
te spelen” of “stel je zelfverzekerd en weerbaar op tegenover de pestkoppen” 
(zie ook de folder ‘Weerbaarheid’).
• Loop alle oplossingen nog eens langs en kies samen de oplossing die 
volgens jullie de meeste kans van slagen heeft. Oefen de gekozen oplossing 
een keer.
• Besluit samen wanneer/welke dag uw kind de oplossing in het echt gaat 
uitvoeren. Vraag na afloop van die dag hoe het is gegaan.

Als het na een tijdje proberen niet is gelukt om het pesten zelf te stoppen, 
is het beter om hulp in te schakelen. Belangrijk is dat de pestkop zelf leert 
dat het pesten moet stoppen. Misschien helpt het wanneer de school een 
lesprogramma gebruikt om het onderwerp te bespreken en aan te pakken. 

Op deze manier wordt ‘pesten’ 
besproken zonder dat het over het 
gepeste kind gaat. 

Tot slot
Wilt u meer weten over dit of een 
ander onderwerp rond opvoeden 
of wilt u een persoonlijk gesprek 
of een advies: neem dan contact 
op met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (zie achterzijde). 


