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In de weekendeditie van het dagblad Het Nieuwsblad verscheen het korte artikel dat je
hiernaast ziet naar aanleiding van het nieuwe boek van Gie Deboutte over pesten en cyber-
pesten in het hoger onderwijs. Omdat de visie die Gie Deboutte in dit boek ontwikkelt veel
meer waard is dan een naam- en referentieloze vermelding in een minuscuul kranten-
artikel, besloot ik iets vroeger dan verwacht mijn bespreking van zijn boek hier te publi-
ceren. Omdat goede wijn weliswaar geen krans behoeft maar af en toe ook eens een
gouden medaille mag winnen. Deze gouden medaille is dan ook meer dan verdiend omdat
het een leemte vult die al (te) lang in de literatuur over pesten en cyberpesten bestond:
een antwoord op de vraag hoe men in het hoger onderwijs om kan gaan met deze feno-
menen. Net daarom had de titel het ‘hoger onderwijs’ mogen vermelden. Maar dat is dan
ook de enige – goedkope, ik weet het, – kritiek die ik op dit boek heb.

Het boek bestaat uit vier grote delen, de inhoud van deze delen zal de trouwe lezers van
het werk van Gie Deboutte zeker niet onbekend overkomen, maar belangrijk zijn wel de
accenten die hij hier legt in functie van het hoger onderwijs. Deze delen zijn:

 Visie op pesten en cyberpesten,
 Bouwstenen voor een doeltreffend antipestbeleid,
 Aanzet tot een anti(cyber)pestplan op hogeschoolniveau,
 Handreiking voor indicatieve acties.

In het eerste deel komt eerst en vooral het model over pesten aan bod dat de auteur
hanteert in zijn werken aan – of moet ik zeggen ‘tegen’ – het pesten in onze maatschappij.
Hier trekt hij het thema van het pesten open naar alle leeftijdsgroepen. Zoals ook al in de
media is gebleken, is pesten geen lagere- en middelbare schoolfenomeen. Het komt voor
in alle groepen en leeftijdscategorieën van de bevolking. Het cijfermateriaal dat in dit
eerste deel aan bod komt, bewijst dit ten volle. Tot slot komen de gevolgen van het pesten
voor alle betrokkenen nog eens expliciet aan bod.

In het tweede deel zet Gie Deboutte zijn drie bouwstenen voor een doeltreffend anti-
pestbeleid uiteen: een schoolbrede aanpak bestaande uit vijf actieniveaus met duidelijke
indicatoren die gericht zijn op het terugdringen van het pestgedrag, het beleidsvoerend
vermogen van de hogeschool en een verbindende aanpak die vorm krijgt in acht concrete
veranderingsstappen.

Het derde deel geeft de aanzet tot het uitwerken van een anti(cyber)pestplan op het niveau
van de hogeschool. Dit deel is eigenlijk een door de auteur geannoteerd verslag over de

uitwerking van het anti(cyber)pestplan van de hogeschool UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg. Dit deel
voelt voor mij aan als de ruggengraat van het boek. Die laat zich niet samenvatten en moet je gewoon helemaal
doornemen.
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In het vierde deel beschrijft Gie Deboutte een aantal belangrijke indicatieve acties. Hij schetst hoe een inter-
ventiestappenplan eruitziet, welke aandachtspunten met het best voor ogen houdt en de hoe er concreet in gesprek
kan worden gegaan met het slachtoffer en de pestkop. De eigenheid van een niet-confronterende en confronterende
aanpak wordt eveneens uitgelegd. Een beslissingsschema helpt bovendien bij het kiezen van de te gebruiken inter-
ventievormen.

Een naslagwerk met karakter!


