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Voorwoord  
Leerlingen en studenten zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en 

zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig 

dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat 

ze het gevoel hebben erbij te horen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen 

leerlingen en medewerkers, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken 

op deze regels en afspraken. Dat vraagt wel, dat wij de leerlingen leren zich assertief op te 

stellen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen in de 

gelegenheid om met veel plezier en vertrouwen naar school te gaan. Dit zijn belangrijke 

voorwaarden voor een optimale ontwikkeling. In het anti-pestprotocol staan deze regels en 

afspraken beschreven. Het protocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en 

medewerkers van de school. Het anti-pestprotocol wordt verbonden met andere onderdelen 

uit het schoolbeleid zoals het beleid sociale omgangsvormen, het sociaal veiligheidsplan, 

protocol schorsing en verwijdering van leerlingen en het beleid t.a.v. ongewenst gedrag 

(agressie, seksuele intimidatie en geweld). Het anti-pestprotocol beschrijft wat we onder 

pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest 

wordt. Het hoofddoel van dit protocol is tweeledig: het bevat enerzijds richtlijnen bij te 

ondernemen stappen indien er sprake is van pesten. Anderzijds is het erop gericht om 

duidelijk te maken aan welke voorwaarden er voldaan moet worden en welke activiteiten er 

plaatsvinden om een veilig klimaat te scheppen waarin pestgedrag zoveel mogelijk 

voorkomen kan worden. Daarnaast heeft het protocol een informatieve en verwijzende 

functie. 

 

De door school genomen acties zijn op basis van vastgestelde richtlijnen. In specifieke 

situaties kunnen overwogen keuzes gemaakt worden waarbij van de richtlijnen afgeweken 

wordt. 
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Begripsbepalingen  
Plagen  
Je kunt van plagen spreken als beide partijen even sterk zijn en er niet echt gesproken kan 

worden van een slachtoffer en een dader. Zij hebben evenveel ‘macht’. Plagen is niet 

gemeen en zie je vaak bij mensen die elkaar wel mogen. Het kan een steekspel met 

woorden zijn of elkaar voor de gek houden. De plager heeft niet de intentie om de geplaagde 

te beschadigen. Tussen kinderen, zeker in de bovenbouw en in het voortgezet onderwijs, zie 

je hetzelfde patroon ontstaan. Humor (echte!) staat hierbij centraal.  

Echter is het wel verstandig om alert te blijven in het geval van plagen. Wanneer één van de 

partijen het plagen niet meer leuk vindt en de ander door blijft gaan, kan een ongelijke 

machtsverhouding en daardoor een minder onschuldige situatie ontstaan waar pesten uit 

voort kan komen. De opmerking ‘het was maar een grapje’ moet dan ook met oplettendheid 

in de gaten gehouden worden. 

 

 

Ruzie / conflict  
Wanneer er sprake is van een meningsverschil welke onverenigbaar is en de betrokken 

personen tot botsing komen, spreken we van ruzie of een conflict. Personen kunnen op 

verschillende manieren, afhankelijk van karakter, opvoeding en leergedrag, met een ruzie 

omgaan: 

-oplossingsgericht (goed kunnen relativeren, de vaardigheid hebben om de situatie van  

    verschillende kanten te kunnen bekijken) 

-conflictgericht (onvoldoende kunnen relativeren, altijd gelijk willen hebben) 

-conflictschuw  (gaat een ruzie uit de weg, wil door iedereen aardig gevonden worden) 

Met name wanneer mensen conflictgericht zijn, kan een ruzie zich kenmerken door het 

elkaar de schuld geven, schelden, zwartmakerij en/of fysiek geweld. 

Ruzie maken wordt door kinderen en ouders nog wel eens benoemd als pesten. Hoewel een 

ruzie geen pesten is, kan een niet goed opgeloste ruzie soms wel tot pesten leiden.  

 

 

Pesten  
Wanneer er tussen de betrokken partijen (over het algemeen een groepje tegen één) sprake 

is van machtsverschil waarbij bewuste, negatieve acties gericht zijn tegen de ander, is er 

sprake van een dader- en slachtofferrol. Hierbij beleeft de dader plezier aan de gemaakte 

opmerkingen en/of gedane gedragingen en het slachtoffer niet. We hebben het in die 

gevallen over pesten. Pesten is (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch geweld van een 

leerling of een groep leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten/schoolgenoten, 

die niet in staat is/zijn zichzelf te verdedigen, met als gevolg dat die persoon buiten (een deel 

van) de groep komt te staan. De ‘macht’ die de pester heeft, wordt hem/haar door de groep 

gegeven. Deze groep bestaat uit: 

-meelopers en meepesters (personen die meedoen aan het pesten maar geen leidende rol  

     hebben) 

-zwijgende middengroep (de personen die zich afzijdig houden en zich niet in de situatie  

     mengen) 
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Wanneer er sprake is van pesten, bestaat de groep dus uit direct en indirect betrokkenen. 

Nagenoeg alle van deze betrokkenen zijn ervan op de hoogte dat er gepest wordt. Soms 

vinden zij het stoere gedrag interessant maar veelal durven zij hier niets over te zeggen 

omdat er angst is om als ‘verrader’ gezien te worden, zij bang zijn ook slachtoffer te worden 

of vrienden/vriendinnen te verliezen. Hierdoor ontstaat een niet afgesproken ‘zwijgplicht’. 

Ook is er vaak sprake van een omstandersdilemma waarbij de hulpbehoevendheid van het 

slachtoffer wel duidelijk is maar niemand zich verantwoordelijk lijkt te voelen of de 

verantwoordelijkheid neemt om het slachtoffer te helpen. De persoon die deze 

verantwoordelijkheid wél voelt, wordt gezien als de helper: de persoon die de gepeste steunt, 

het pestgedrag bekritiseert en het probeert (met hulp) te stoppen. Tevens hebben 

omstanders de neiging om het slachtoffer de schuld te geven van het pesten (omdat hij/zij 

daar door een bepaald uiterlijk of bepaalde gedragingen ‘om vraagt’. Daarmee wordt het 

gebrek aan het nemen van actie tegen het pesten min of meer goedgekeurd. ‘Blaming the 

victim’ noemen we dit.  

 

Op het Clusius College gaan we er vanuit dat het zien van de pester als dader en de gepeste 

als slachtoffer iets genuanceerder ligt. Bij het woord ‘slachtoffer’ wordt vaak gedacht dat 

deze geen invloed (meer) heeft op wat er gebeurt en hoe het in de toekomst zal verlopen. 

Alsof een slachtoffer zielig is en altijd slachtoffer zal blijven. Wij geloven dat ook iemand die 

gepest wordt geen slachtoffer is en ook de middelen en handvatten heeft/moet krijgen om uit 

de rol van gepeste te stappen. Net zoals de pester niet alleen maar als dader kan worden 

gezien. Ook iemand die pest, heeft misschien geen andere/handige manier om met mensen 

om te gaan en zal middelen en handvatten nodig hebben om uit de rol van pester te stappen. 

 

 

Hoe wordt er gepest 
Pesten gebeurt op verschillende manieren (zie tevens bijlage 1). Hierin herkennen we de 

volgende vormen: 

- lichamelijk pesten  Alle vormen van pesten waarbij sprake is van ongewenst  

  lichamelijk contact.    

  Bijvoorbeeld duwen, slaan, een tik geven, knijpen, haren  

  trekken, schoppen, laten struikelen, spullen tegen iemand aan  

  gooien, seksueel misbruik. 

- verbaal pesten  Alle vormen van pesten waarbij sprake is van ongewenst  

  taalgebruik richting een persoon.  

Bijvoorbeeld beledigen, uitschelden, belachelijk maken, in  

verlegenheid brengen, uitlachen, dreigen. 

- met spullen pesten  Alle vormen van pesten waarbij sprake is van het misbruik  

  maken van spullen.   

  Bijvoorbeeld dwingen om spullen te geven, spullen weggooien,  

  verstoppen, afpakken, overgooien, inpikken, spullen stuk- en/of  

  kwijtmaken, ruimtes claimen. 
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- buitensluiten / negeren Alle vormen van pesten waarbij het iemand wordt ontnomen om  

  deel te nemen aan sociale situaties.  

Bijvoorbeeld niet tegen iemand praten, weglopen bij iemand,  

niet luisteren naar een ander, zeggen dat hij/zij weg moet gaan,  

doen alsof iemand ‘lucht’ is, nare gebaren maken, chanteren. 

- achter de rug om pesten Alle vormen van pesten waar iemand zelf niet bij aanwezig is  

  maar door de gedane acties van een ander onvoldoende in  

  staat wordt gesteld om aansluiting te vinden in de groep.  

  Bijvoorbeeld roddelen, het een ander verbieden om met de 

 gepeste persoon om te gaan, nare dingen over een ander  

  zeggen. 

- digitaal pesten  Alle vormen van pesten waarbij internet en social media wordt  

  ingezet om een ander opzettelijk kwaad te doen. 

  Bijvoorbeeld anonieme berichten versturen, schelden, roddelen,  

  bedreigen, privégegevens/foto’s misbruiken, haatprofielen  

  aanmaken, virussen sturen, happy slapping, iemand ‘blocken’. 

  Digitaal pesten/cyberpesten is zelden een op zichzelf staande  

  vorm van pesten. Over het algemeen is het een verlengstuk van  

  het pesten dat op of buiten school plaats vindt. 

 

Een klimaat waarin gepest wordt, is schadelijk voor iedereen. Pestgedrag moet dan ook te 

allen tijde en door iedereen serieus genomen worden. Het lastige is dat veel pestgedrag zich 

in het verborgene afspeelt waardoor het ingewikkeld is om in kaart te brengen wat er speelt 

en daar grip op te krijgen. Enerzijds hebben docenten en onderwijsondersteunend personeel 

op school een taak in het voorkomen en/of aanpakken van pestgedrag. Zij dienen oog te 

hebben voor de signalen van leerlingen, dienen interesse te tonen, te luisteren naar wat 

leerlingen te vertellen hebben en dit serieus te nemen. In zijn algemeenheid geldt dat er 

aandacht besteed moet worden aan de groepssfeer en het functioneren van de individuele 

leerling. Anderzijds moeten leerlingen weten dat ze hulp van een volwassene in de school 

kunnen krijgen en hierom durven vragen. 
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Preventief kader 
De Veilige School 
‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een voor eenieder bekende uitspraak.  

Helaas is het onmogelijk om te garanderen dat, zelfs door preventief handelen, pesten niet 

plaats zal vinden. De aantrekkelijkheid van ‘macht’ zit in de mens en omdat pesten gaat over 

macht, is het lastig om het volledig te voorkomen. Dit neemt niet weg dat het scheppen van 

een preventief kader waarin gehandeld wordt ter voorkoming van pesten, een doel is dat 

door de school wordt nagestreefd. 

 

Om dit preventieve kader te scheppen, is er ingespeeld op de behoeftes van de direct bij 

school betrokken partijen. Het gaat hier om input van docenten, onderwijsondersteunend 

personeel, leerlingen en ouders. Vanuit deze input is gebleken dat de waarden ‘respect’, 

‘veiligheid’ en ‘betrokkenheid’ hoog in het vaandel staan. Onder deze waarden verstaan wij: 

- ik zorg ervoor dat anderen zich prettig voelen bij mij 

- ik praat rustig, gebruik gepaste taal en luister naar anderen 

- ik houd mijn omgeving schoon en netjes 

- ik houd rechts aan, loop rustig en houd afstand 

- ik ben op tijd en heb mijn spullen op orde 

 

Wanneer we het hebben over het (zoveel mogelijk) voorkomen van pesten, moet er vanuit 

een preventief kader gehandeld worden. Als school hebben we daar een voorbeeldfunctie in 

waarin we uitdragen waar we belang aan hechten en hier in en buiten de lessen op terug 

grijpen. Dit is onder de noemer ‘De Veilige School’ door de hele school zichtbaar gemaakt: 

 

                                
 

 

Aan deze gedragsverwachtingen wordt in de onderbouw tijdens de mentorlessen actief 

aandacht besteed. Positief sociaal gedrag wordt besproken en daarover worden afspraken 

gemaakt. Deze gemaakte afspraken zijn in het ‘anti-pestcontract’ (zie bijlage 2) vastgelegd 

en wordt door de leerlingen ondertekend. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt gebruik 

gemaakt van een op maat ontworpen lesprogramma waarin gewenst gedrag wordt 

aangeleerd en gestimuleerd.  
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Gewenst gedrag geldt voor het omgaan met elkaar, voor de verantwoordelijkheid ten 

opzichte van het schoolwerk en voor de omgeving in zijn algemeenheid. Het begint of eindigt 

dus niet bij de deur van het klaslokaal! Allemaal factoren die deel uitmaken van 

‘burgerschapsonderwijs’. Daar waar aandacht besteed wordt aan dit burgerschapsonderwijs, 

verbetert het school- en klassenklimaat. En in een beter en positiever klimaat wordt leren 

makkelijker. 

                                   

       

Communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid 
Ten aanzien van dit gewenste gedrag verwachten we tevens ‘educatief partnerschap’ met 

ouders en/of verzorgers: we streven naar communicatie, samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheid om de leerlingen op een zo prettig en eenduidig mogelijke manier hun 

schoolloopbaan te laten doorlopen. Ouders mogen hierbij van school verwachten dat er 

respectvol met hun kind wordt omgegaan. Zij zijn zich bewust van het gezegde ‘een goed 

voorbeeld doet goed volgen’. Het voorbeeldgedrag van de docent zou de leerling uit moeten 

nodigen om over te stappen naar gedrag waarin wederzijds respect een rol speelt. Doet zich 

een probleem op school voor, dan mag u van de docenten verwachten dat zij daarmee 

oplossingsgericht aan de slag gaan. De docenten hebben u nodig om tot een goede 

oplossing te komen welke goed is voor u en uw kind maar ook voor andere leerlingen, hun 

ouders, de docenten, de school en de buurt. Het oplossen van conflicten tussen leerlingen 

leidt zelden tot grote, blijvende problemen als op basis van het voorgaande met elkaar wordt 

overlegd. Van ouders verwachten wij dat zij zich houden aan de volgende vuistregels: 

- U spreekt in het bijzijn van uw kind niet negatief over andermans opvoeding en  

 andermans kind. Dat doet de school ook niet over u en uw kind. 

- Er wordt met respect gesproken over de docenten, dit doen zij ook over u. 

- Wanneer u zich zorgen maakt over het welzijn van uw kind of het welzijn van  

 andermans kind, dan overlegt u met de mentor, ondersteuningscoördinator, anti- 

 pestcoördinator, vertrouwenspersoon, teamleider of directeur. Het uitgangspunt  

 daarbij is dat u in gesprek gaat met het doel een oplossing te zoeken die goed is voor  

 u en uw kind maar ook goed is voor andere leerlingen. De school is hierin uw  

 medestander. 

 

Van leerlingen verwachten wij dat zij een ruzie/conflict op een voor ieder acceptabele manier 

eerst zelf proberen op te lossen. Vraag indien nodig hulp van een docent of mentor. 

Wanneer er sprake is van pesten, verwachten wij dat leerlingen dit (al dan niet met behulp 

van een ander) komen aangeven bij de mentor of een ander volwassen persoon in de 

school. School, leerlingen en eventueel ouders zullen de verantwoordelijkheid nemen om 

overleg met elkaar voeren met het doel een oplossing te vinden welke voor eenieder 

haalbaar en ook in de toekomst houdbaar is. Voorbeeldgedrag van school en ouders is 

daarbij van groot belang. 
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De digitale wereld 
Digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Digitaal 

pesten lijkt daardoor bijna ‘logisch’, want ‘Wij gaan online, maar de jeugd ís online’ (‘De pest 

aan pesten, cyberpesten’, Bureau Jeugd & Media, 2015). Het gebeurt buiten school, wat niet 

betekent dat het los staat van de schoolcontext. Immers komen de spanningen die hierdoor 

ontstaan de school binnen en hebben invloed op de sfeer, het gevoel van veiligheid, de 

sociale interactie en daarmee op het leren. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan 

het omgaan met sociale media. Hierbij worden middelen zoals een lesprogramma en theater 

voor leerlingen en ouders ingezet en stimuleren we leerlingen in het aanleren van 21ste 

eeuwse vaardigheden. Daarnaast hanteren we op school een beleid ten aanzien van het 

gebruik van mobiele telefoons, tablets en andere devices op school:  

- Bij aanvang van de lessen is de telefoon, tablet of andere device opgeborgen in de  

 tas of kluisje en staat deze uit of op stil. 

- Gebruik maken van mobiele telefoon, tablet en andere devices tijdens de lessen is  

 alleen toegestaan na toestemming van de docent. 

- Het maken van geluids- en beeldopnames is verboden tenzij de docent hiervoor  

 nadrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens bijvoorbeeld excursies en/of  

 uitstapjes. 

- Via ouderavonden en/of artikelen in de nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd en  

 geadviseerd over de omgang van kinderen met het internet.  

- Bellen is alleen toegestaan buiten de lessen om op het schoolplein en in de kantines. 

 

Tevens geven we leerlingen advies en tips wanneer er sprake is van digitaal pesten: 

- Vertel aan je ouders dat er sprake is van cyberpesten. Niemand heeft het recht om  

 een ander te pesten, ook niet digitaal. Wees niet bang dat je geen gebruik meer mag  

 maken van het internet als je hen vertelt dat je digitaal gepest wordt. Aan ouders dan  

 ook het verzoek om hun kind te begeleiden in de digitale wereld en het hen niet te  

 ontnemen. 

- Meld (digitaal)pesten van medeleerlingen op school. In overleg met school en  

 eventueel ouders worden de te ondernemen stappen besproken.  

- Bewaar alles wat te maken heeft met digitaal pesten op je computer of telefoon als   

 bewijsmateriaal door bijvoorbeeld screenshots te maken. 

- Reageer niet op digitaal pesten. 

- Blokkeer mensen door wie je digitaal wordt gepest. 

- Bij vervelende YouTube-filmpjes kun je de tips op de volgende site lezen:  

 http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?193. Als je aangifte bij de politie wil doen, doe  

 dan eerst aangifte voordat je het filmpje door YouTube laat verwijderen (in verband  

 met bewijsmateriaal). Ook via https://www.meldknop.nl/ kun je melding maken van  

 digitaal pesten. 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?193
https://www.meldknop.nl/
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Herstelrecht & Vijfsporenaanpak 
In kaart brengen van de situatie 
Op geen enkele plaats zou pesten getolereerd mogen worden, ook niet op school. Om in 

kaart te brengen of, en zo ja, op welke manier er sprake is van pesten (waarover wel of geen 

signalen worden opgevangen of melding over gedaan wordt) kan de ‘pesttest’ afgenomen 

worden onder leerlingen en ouders/verzorgers (zie bijlage 3). Deze pesttest kan op een later 

moment, na genomen interventies, nogmaals afgenomen worden om te kijken of er 

verbetering in de situatie is opgetreden. 

 

 

Herstelrecht 
Herstelrecht is de tegenhanger van strafrecht. Bij het tegengaan van pestgedrag kan het zo 

zijn dat het Clusius College meent dat pesters en meelopers niet meteen straf zouden 

moeten krijgen maar eerst het recht hebben om hun fouten te herstellen. Dit recht wordt zo 

nodig ingezet bij leerlingen die pestgedrag of meeloopgedrag vertonen. Zeer belangrijk bij 

het herstelrecht is dat de pester(s) hiervoor kiezen en weten wat het inhoudt. Het 

herstelrecht is namelijk ‘slachtoffer’gericht, wat wil zeggen dat de pester(s) en meeloper(s) in 

geen geval ruimte krijgen om het gebeuren te bagatelliseren, ontkennen of verdedigen. 

Herstelrecht is echt een manier om een andere wending aan een gebeurtenis te geven 

waarbij de pester(s) fouten herstellen omdat zij dit zelf willen. Kiezen pester(s) ervoor om 

een gebeurtenis te bagatelliseren ontkennen of verdedigen, dan kan er geen sprake zijn van 

het inzetten van herstelrecht. Wanneer de mentor/coach/teamleider meent dat een pester of 

meeloper baat heeft bij een aanpak op basis van herstelrecht, overlegt de mentor met het 

ondersteuningsteam of de anti-pestcoördinator over de precieze aanpak en inzet hiervan. 

Hierbij worden de gepeste en één pester of meeloper met een volwassene samen om tafel 

gezet om de toegebrachte ‘schade’ (zo goed mogelijk) te herstellen. Er worden afspraken 

gemaakt hoe deze leerlingen het voor elkaar zo prettig en veilig mogelijk kunnen maken. 

 

Slachtoffer Pester  

Deze vragen kunnen jou helpen om verder te gaan 

nadat je schade of last hebt ondervonden van het 

gedrag van een ander.  

Als jij wordt aangesproken op jouw gedrag, kunnen 

deze vragen je helpen het probleem dat je hebt 

veroorzaakt, op een goede manier op te lossen. 

Wat is er gebeurd?  

Wat ging er door je heen toen dit gebeurde?  

Welk effect heeft de gebeurtenis op jou en je 

omgeving gehad? 

 

Wat is het meest nare voor je?  

 Waarom deed je wat je deed? 

Hoe denkt je nu over wat je gedaan hebt? 

Waar heb je het meeste spijt van? 

Wat moet de dader jou aanbieden om wat er gebeurd 

is goed af te kunnen ronden en weer met elkaar 

verder te kunnen? 

Wat kun jij doen om de schade die je hebt 

toegebracht te herstellen en weer met elkaar verder 

te kunnen? 

 

Na een week komen deze leerlingen weer om tafel en wordt er besproken wat beiden voor 

elkaar hebben kunnen betekenen en hoe zij dat hebben ervaren. Helaas is een 

herstelgesprek niet altijd mogelijk of heeft niet het gewenste resultaat. In dat geval is de 

vijfsporenaanpak nodig. 
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Vijfsporenaanpak 
Wanneer er ondanks het preventieve kader en een eventueel herstelgesprek toch signalen 

blijven of melding gedaan blijft worden van pesten, wordt de vijfsporenaanpak (drs. van der 

Meer, 1990) gehanteerd waarbij de aanpak zich richt op de vijf bij het pesten betrokken 

partijen: 

- de school   De school draagt een algemene verantwoordelijkheid voor de  

    veiligheid en het welzijn van leerlingen op school. MT,  

    mentoren, docenten en onderwijsondersteunend personeel  

    moeten beschikken over voldoende kennis over pesten in het  

    algemeen en over het aanpakken van pesten. De school werkt  

    aan een goed signalerings- en aanpakbeleid rond pesten zodat  

    de veiligheid van leerlingen binnen de school zo optimaal  

    mogelijk is. 

- de gepeste jongere  De jongere die gepest wordt, moet gesteund worden door in 

    eerste instantie de mentor/coach. Er wordt naar de jongere  

    geluisterd en het probleem wordt serieus genomen waarna  

    wordt uitgezocht wat er precies gebeurt/gebeurd is. Hierbij kan  

    gebruik gemaakt worden van de ‘leidraad voor een gesprek met  

    de gepeste leerling’ (zie bijlage 2). 

    In overleg met de jongere wordt er gezocht naar en gewerkt  

    aan mogelijke oplossingen. Wanneer het nodig wordt geacht,  

    kan de mentor/coach meedenken richting deskundige  

    hulpverlening. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een  

    sociale vaardigheidstraining om weerbaarder te worden. De 

    mentor/coach zorgt te allen tijde voor vervolggesprekken met  

    de gepeste jongere. 

- de pester   De jongere wordt door de mentor/coach geconfronteerd met  

    zijn/haar gedrag en wat hiervan de gevolgen voor de ander  

    zijn. In gesprek wordt getracht de jongere te helpen om op  

    een positieve manier relaties met anderen aan te gaan en te  

    onderhouden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de  

    ‘leidraad voor een gesprek met de pester’ (zie bijlage 3). Hulp 

    bieden om zich aan regels en afspraken te houden (waar  

    grenzen aan gesteld en consequenties aan verbonden worden)  

    is hierbij geen overbodige luxe. Er wordt voor gezorgd dat de  

    jongere zich veilig voelt en dat aan hem/haar wordt uitgelegd  

    wat de mentor/coach gaat doen om het pesten te stoppen. De  

    mentor/coach zorgt te allen tijde voor vervolggesprekken met  

    de pestende jongere. 

- de ouders    Zowel de ouders van de gepeste als van de pestende jongere  

    moeten gesteund worden en waar nodig geïnformeerd worden  

    over genomen maatregelen/acties. Ouders die zich zorgen  

    maken over pesten, worden serieus genomen. Samen wordt er  

    gewerkt aan het aanpakken van pesten en de school geeft  

    ouders advies over het omgaan met hun gepeste of pestende  

    kind. Wanneer nodig, kan de school meedenken richting  

    deskundige hulpverlening. 

 



12 
ANTI-PESTPROTOCOL  
2017-2018 

 
 

- de klasgenoten   Zoals uit paragraaf 2.3 geconcludeerd kan worden, spelen de  

    klasgenoten/de ‘groep’ een belangrijke rol bij het doorbreken  

    en oplossen van pesten. Dit kan gebeuren door alle (direct en  

    indirect) betrokkenen verantwoordelijkheid te geven bij het  

    opstellen en nakomen van afspraken. De mentor/coach  

    bewaakt het proces, blijft het actief houden bij de groep, ziet 

    er op toe dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich  

    aan de afspraken houdt. 
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Melding en signalering van pesten 
Bij signalering en/of melding van pesten maakt de school gebruik van een stappenplan (zie 

bijlage 5). Dit stappenplan wordt gecoördineerd door de anti-pestcoördinator (APC). Deze 

anti-pestcoördinator ziet er op toe dat alle te nemen stappen worden uitgevoerd en 

geregistreerd. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij, eventueel in samenspraak met de 

anti-pestcoördinator, wordt besloten een ander pad te bewandelen. Een dergelijk overwogen 

beslissing zal altijd genomen worden ten gunste van de betrokkenen in die specifieke 

situatie. Een voorbeeld hiervan is een situatie waarbij acuut actie nodig is maar dat de 

mentor/coach (het eerste aanspreekpunt van de leerling) afwezig is. In die gevallen pakken 

de teamleiders door en informeren daarna de mentor/coach en, wanneer nodig, 

leerlingbegeleiders en ouders. 
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Bijlage 1  

Redenen om pesten aan te pakken en om te buigen naar 

respectvol gedrag  
1. Het kan traumatisch voor het gepeste kind en sommige omstanders zijn  

2. Het beïnvloedt de sfeer in de klas 

3. De schoolresultaten worden minder  

4. De kinderen leren verkeerd sociaal gedrag aan  

5. Elk kind moet zich veilig kunnen voelen  

 

Vormen van pesten zijn:  
 Buitengesloten worden  

 Negeren  

 Roddelen  

 Belachelijk maken  

 Uitlachen en uitschelden  

 Spullen afpakken of kapot maken  

 Achtervolgen en bedreigen  

 Slaan, schoppen, duwen en porren  

 

Vormen van digitaal pesten zijn:  
 (Anonieme) berichten sturen via SMS, Whatsapp, Instagram en vergelijkbare apps  

 Schelden, roddelen en bedreigen via internet  

 Ongewenste foto’s/film/geluidsopnames maken (en deze zonder toestemming op 

internet plaatsen)  

 Privégegevens op een site plaatsen  

 Wachtwoorden misbruiken  

 Haatprofielen aanmaken  

 

Signalen van een gepest kind kunnen zijn:  
 Zij lijken vaak geen vrienden te hebben  
 Ze worden vaak als laatste gekozen  
 Ze hebben geen zin om naar school te gaan  
 Ze proberen vaak dicht bij de docent te blijven  
 Ze vertonen gedrag dat op klikken kan lijken  
 Ze zijn angstig en onzeker  
 Zij zien er bang, neerslachtig en huilerig uit  
 De schoolresultaten verminderen  
 Ze vertonen volgzaam gedrag (worden daar vervolgens mee gepest)  
 Proberen af te kopen met geld of snoep  
 Ze vertonen bangig gedrag of agressief gedrag  

 

Andere signalen voor de docenten kunnen zijn:  
 Piepen en zuchten van klasgenoten  
 Bij de pauzesurveillant blijven staan  
 Ongrijpbaar computergedrag (bv. klikt sites weg als de docent in de buurt komt of 

draait het scherm wanneer zij voor een computer zit) 
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Het is belangrijk om als ouder/docent signalen te onderkennen die door een gepest kind 

worden afgegeven omdat kinderen niet altijd vertellen dat ze worden gepest. Redenen 

hiervoor kunnen zijn:  

 Het is een geleidelijk proces van plagen naar pesten  

 Teleurstelling en gevoelens van schaamte om ouders er over te vertellen  

 Angst voor een beschuldiging (“Waarom zeg je niets terug?”)  

 De problemen worden groter als er over gesproken wordt: “Klikspaan!”.  

 Het niet mogen vertellen van de pester (bedreiging)  
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Bijlage 2 

Anti-pestcontract 
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Bijlage 3 

Pesttest 
VOOR LEERLINGEN  

 

Uitleg 

Jouw school wil graag dat jij en je klasgenoten met plezier naar school gaan. Misschien ga je al met 

plezier naar school. Het kan ook zijn dat je niet met plezier naar school gaat omdat je gepest wordt. 

Om iets tegen pesten te kunnen doen, moet de school natuurlijk wel weten of er gepest wordt. Jij 

kunt daarbij helpen door deze test in te vullen.  

 

 

Datum: 

Naam:     (niet invullen als je de test voor de eerste keer dit jaar invult!) 

Klas: 1 – 2 – 3 – 4 (VMBO) 

 

☆ Hoe vaak  word je gepest?   Kruis alsjeblieft 1 antwoord aan.  

0.. Ik word nooit gepest. 
0..Ik word ongeveer 1x per jaar gepest. 
0..Ik word ongeveer 1x per maand gepest. 
0..Ik word ongeveer 1x per week gepest. 
0..Ik word ongeveer 1 x per dag gepest. 
0..Ik word meerdere keren per dag gepest.  

 

 

☆ Waar word je gepest?   Je mag meer antwoorden invullen. 

0..Ik word nergens gepest. 
0..Ik word in het klaslokaal gepest als de leerkracht erbij is. 
0..Ik word in de klas gepest als de leerkracht even weg is. 
0..Ik word op de gang gepest. 
0..Ik word in de pauze gepest (binnen bij het eten en drinken). 
0..Ik word in de pauze buiten gepest. (0..kleine pauze  0..grote pauze) 
0..Ik word gepest voor schooltijd op het plein. 
0..Ik word gepest van huis naar school toe / van school naar huis toe. 
0..Ik word gepest via internet. 
 
 

☆ Door wie word je gepest?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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☆ Wat doet of doen de pester(s)? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

☆ Wie helpt jou wel eens tegen het pesten?   

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

☆ Welke kinderen worden volgens jou elke dag gepest?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

☆ Door wie worden ze gepest?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Bedankt dat je de school wilt helpen.  Je mag je formulier in de bus doen. 
 

copyright Posicom vanaf 1996. Meer info: www.posicom.nl 
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VOOR OUDERS 

 

Uitleg 

Zoals u weet willen wij als school de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Het team wil 

dat de kinderen met plezier naar school gaan. Wij willen u vragen de onderstaande vragen te 

beantwoorden. Hierdoor krijgen wij nog meer informatie m.b.t. de vraag of we op 

de goede weg zijn met het bieden van een goed en veilig schoolklimaat en waar we nog aan moeten 

werken met elkaar. 

Na het invullen van het formulier kunt u deze in bijgaande retourenveloppe naar school terug sturen. 

Bedankt voor uw medewerking. Het Clusiusteam. 

 

 

Datum: 

Naam:  

Mijn kind zit in klas: 1 – 2 – 3 – 4 (VMBO) 

 

☆ Hoe vaak wordt uw kind gepest, zover u kunt nagaan?   Kruis alstublieft 1 antwoord aan.  

 0.. Mijn kind wordt nooit gepest. 
0..Mijn kind wordt ongeveer 1x per jaar gepest. 
0..Mijn kind wordt ongeveer 1x per maand gepest. 
0..Mijn kind wordt ongeveer 1x per week gepest. 
0..Ik Mijn kind wordt ongeveer 1 x per dag gepest. 
0..Mijn kind wordt meerdere keren per dag gepest.  

  

 

☆ Waar wordt uw kind gepest?   U mag meer antwoorden invullen. 

0..Mijn kind wordt nergens gepest. 
0..Mijn kind wordt in het klaslokaal gepest als de leerkracht erbij is. 
0..Mijn kind wordt in de klas gepest als de leerkracht even weg is. 
0..Mijn kind wordt op de gang gepest. 
0..Mijn kind wordt in de pauze gepest (binnen bij het eten en drinken). 
0..Mijn kind wordt in de pauze buiten gepest. 
0..Mijn kind wordt gepest voor schooltijd op het plein.  
0..Mijn kind wordt gepest van huis naar school toe / van school naar huis toe. 
 

 

☆ Door wie wordt uw kind gepest?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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☆ Door wie wordt uw kind wel eens geholpen? 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 4 

Stappenplan bij signalering of melding van pesten 

 


