
Thema 2018: Laat je zien 

Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee 
bedoelen we jou als leraar. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen. 
Zodat ze je weten te vinden en om hulp durven te vragen bij pesten. Vertrouwen is daarbij van 
groot belang. Wederzijds vertrouwen staat centraal tijdens de Week Tegen Pesten 2018. Hier 
vind je meer informatie over het thema, tools voor de week en de opening op 17 september. 

 

Vertrouwen 

Als er gepest wordt in de klas, hoop je dat je leerlingen dit bij je melden. Het herkennen van 
signalen is namelijk best lastig. Bovendien gebeurt pesten vaak buiten de muren van het 
klaslokaal. Leerlingen moeten hun leraar dus in vertrouwen nemen, over de drempel durven 
stappen om te vertellen wat zich afspeelt in de klas. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dat 
maar weinig gebeurt¹. Terwijl de leraar juist een grote rol speelt in de aanpak en het voorkomen 
van pesten2. 

Daarom staat deze Week Tegen Pesten in het teken van het werken aan vertrouwen. Zodat 
leerlingen in het geval van pestsituaties de stap durven te zetten om naar hun leraar toe te 
stappen en zo een eerste beweging te maken in de aanpak van pesten. 

Persoonlijke band 

Uit onderzoek² blijkt dat het vertrouwen in de leraar groeit als er een persoonlijke band is tussen 
leerling en leraar. Als de leerling ziet dat zijn leraar betrokken is, oprechte interesse toont en hem 
of haar ondersteunt. Ook mede-eigenaarschap van de leerling draagt bij aan meer vertrouwen. 

Hoe je dit doet? Leerlingen geven zelf de volgende voorbeelden: 

 Een praatje maken op de gang. 

 Iets over jezelf vertellen (ook als het wat minder goed gaat). 

 Leerlingen mee laten denken over de oplossing van problemen: mede-eigenaarschap. 

 Gesprekken over gevoelige kwesties vertrouwelijk behandelen; handelingen afstemmen. 

Laat je zien 

Dat betekent dat je jezelf mag laten zien. Niet alleen door tijd en energie te stoppen in de lesstof 
en het lesgeven maar ook door ruimte te maken voor het verhaal van jezelf en je leerlingen. 
Contact te maken, elkaar beter leren kennen als mens. Zodat leerlingen weten dat ze je kunnen 
vertrouwen en ze eerder naar je toe zullen komen als er iets speelt. Laat je zien! 

https://www.weektegenpesten.com/laat-je-zien/ 
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Test: jouw stijl 

Wat voor type leraar ben jij? En wat is voor jou de beste manier om te werken aan de 
sociale veiligheid in de klas? Ontdek het met behulp van de leraartest. De test 
bestaat uit 10 korte vragen over situaties in de klas. Op basis van de uitkomst krijg je 
gratis praktische tips & tools die passen bij jouw manier van lesgeven en die jouw 
persoonlijke stijl versterken. 

Ieder jaar wordt de testuitkomst uitgebreid met nieuwe werkvormen! Je krijgt nu ook tips & tools 
om ouderbetrokkenheid te vergroten. Want voor een fijne en veilige school is samenwerking met 
ouders onmisbaar. 

Succes! 

 


