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Onderwerp : pestgedrag in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

 

 

Pesten blijft nog altijd als een hardnekkig virus woeden op onze scholen. Enkele dagen 

geleden konden we in de Franstalige pers nog lezen dat een 14-jarige meisje uit Charleroi 

zelfmoord had gepleegd omwille van pestgedrag op school en sociale media.  

 

De nieuwe kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens gaf in een interview eveneens aan dat 

ze nog heel regelmatig vragen en klachten krijgt van kinderen en jongeren over pesten, en dat 

zowel op school als op sociale media.  

 

Leerlingen en ouders voelen zich nog te vaak radeloos wanneer hun gezin het slachtoffer 

wordt van pesten. Het pestgedrag beperkt zich bovendien niet alleen tot de schoolomgeving. 

Vele Brusselse kinderen ervaren ook pestgedrag buiten de omgeving van de school, tijdens 

vrije tijdsactiviteiten, op straat, in de metro, en uiteraard op sociale-media.  

 

Verschillende organisaties en initiatieven staan klaar om jongeren, gezinnen, scholen en 

andere organisaties te helpen bij de aanpak van pesten. De vraag is of het voor alle soorten 

betrokkenen steeds duidelijk is bij wie ze terecht kunnen voor tips en hulp. Vaak is voor 

betrokkenen de drempel ook hoog om een hulpvraag te stellen of het pesten te melden. 

 

Pesten moet altijd onder de aandacht blijven. We pleiten pleit al jaren voor een overkoepelend 

en concreet beleid rond pesten in Brussel. Te vaak horen we nog getuigenissen van jongeren 

of ouders die door pestgedrag getroffen worden, met de handen in het haar zitten, en niet goed 

weten waar ze met hun moeilijke vragen terecht kunnen. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Houdt de VGC of de Vlaamse Overheid cijfers bij over pestgedrag in Brusselse 

(Nederlandstalige) scholen? Of in het vrijetijdsaanbod? Hoeveel meldingen worden 

geregistreerd en door wie wordt melding gedaan Zie we hier evoluties in? 

 Heeft de VGC een antipestbeleid? Voeren alle Brusselse NL scholen een antipestbeleid? 

Op welke wijze ondersteunt het OCB de scholen hierin: et infomateriaal, concrete tools, 

begeleiding op maat aan scholen? Welke remediërende of sanctionerende maatregelen 

kunnen scholen nemen wanneer ze geconfronteerd worden met pestgedrag? 

 Welke meldpunten bestaan er vandaag voor NL scholieren, hun ouders en directies om 

pesten te melden? Op welke wijze worden die kenbaar gemaakt aan leerlingen? Hoe vaak 

worden die kanalen geraadpleegd? 

 Welke preventieve acties worden gevoerd om pestgedrag te voorkomen?  

 Hoeveel leerlingen werden opgenomen in een Time-outproject omwille van pestgedrag?  

 Jongeren worstelen vaak met psychische en sociale problemen na pestgedrag, ook op 

latere leeftijd. Hebben de VGC en haar partners op het terrein zicht op deze effecten van 

pesten? Krijgen jongeren psychologische begeleiding na pestgedrag? Hoeveel jongeren 

werden door de CLB’s doorverwezen naar gespecialiseerde psychologische en sociale 

hulp? 

 Op welke manier wordt omgaan met pestgedrag opgenomen in de opleidingen en 

vormingen van leerkrachten?  
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