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2. Waarom een sociaal veiligheidsplan

Scholen zijn vanaf augustus 2015 bij wet verplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op
school. Dit houdt in:

*In het bezit zijn van een actueel veiligheidsplan.
*Een coördinator om pesten tegen te gaan.
*Jaarlijks monitoren van de sociale veiligheid.

Pesten is een vorm van agressie, waarbij één of meer individuen bij herhaling een betrekkelijk
machteloze  aanvalt, vernedert en/of buitensluit. Kenmerkend is de negatieve intentie, de
herhaaldelijke en vaak langdurige blootstelling aan de agressie en het verschil in macht. Pesten is
een weloverwogen en proactief proces. Het gebeurt niet per ongeluk of spontaan. Daarmee verschilt
pesten van plagen. Plagen heeft de intentie om elkaar aan het lachen te krijgen

3. Pesten

Helaas behoort pesten tot gedrag dat door alle tijden en overal op de wereld is terug te vinden. Wij
spreken van pesten als er sprake is van:
*Een negatieve intentie, bedoeld om een andere leerling leed te berokkenen.
*Herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan negatief gedrag/agressie van één of meer leerlingen.
* Verschil in macht tussen pester en gepeste.

We maken onderscheid tussen pesten en plagen. Bij plagen is het negatieve gedrag niet structureel
tegen dezelfde leerling gericht en is de machtsongelijkheid veelal niet zo duidelijk aanwezig als bij
pesten. De insteek bij plagen is bovendien eerder elkaar aan het lachen maken, dan dat er sprake is
van een expliciet negatieve intentie en buitensluiten. We leren leerlingen ook het onderscheid tussen
pesten en een conflict.
Een conflict is een verschil van mening of van belang (A wil dit en B wil dat). Soms ontaardt een
conflict in een ruzie, als er sprake is van (fysiek of psychisch) geweld. Plagen kan vaak leiden tot een
conflict: A wil dat B ophoudt en B vindt het leuk om er nog even mee door te gaan.
Pesten is van een andere orde. De machtsongelijkheid en de structurele gerichtheid op één persoon
maakt het onvergelijkbaar met plagen. Pesten is weloverwogen en proactief, gebeurt niet per ongeluk
of spontaan, en ook niet als gevolg van uitlokking.

Voorbeelden van pestgedrag
Met woorden: vernederen, belachelijk maken

schelden
dreigen
met bijnamen aanspreken
gemene briefjes, mailtjes, sms’jes schrijven

Lichamelijk: trekken aan kleding, duwen en sjorren
schoppen en slaan
krabben en aan haren trekken
opzettelijk ruw doen bij de gymles

Achtervolgen: opjagen en achterna lopen
in de val laten lopen, klem zetten of rijden
opsluiten
opwachten na schooltijd
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Uitsluiting: doodzwijgen en negeren
uitsluiten van feestjes
buitensluiten bij groepsopdrachten
buitensluiten bij gym

Stelen en vernielen: afpakken van bijv. kledingstukken, tas of schoolspullen
kliederen op andermans spullen
banden lek prikken, fiets beschadigen

Afpersing: dwingen om geld of spullen af te geven
het afdwingen om iets voor de pestende leerling te doen.

De gepeste leerling
Sommige leerlingen lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan met hun uiterlijk,
gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen te maken hebben. Bovendien worden kinderen pas
gepest in situaties, waarin pesters de kans krijgen om een slachtoffer te maken, dus in onveilige
situaties.
Leerlingen die gepest worden doen vaak andere dingen of hebben iets wat anders is dan de meeste
van hun leeftijdgenoten: doen een andere sport, zijn heel goed in bepaalde vakken of juist niet of ze
praten ‘te netjes’ of juist niet.
Een kind dat wordt gepest, praat er thuis niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen zijn:

● Schaamte
● Angst dat de ouders met de school of met de pester gaan praten en dat het pesten dan nog

erger wordt
● Het probleem lijkt onoplosbaar
● Het idee dat het niet mag klikken

De pestende leerling
Pesters zijn vaak de sterkeren in hun groep. Zij zijn of lijken populair, maar zijn dat uiteindelijk niet. Ze
dwingen hun populariteit af door stoer en onkwetsbaar gedrag te vertonen. Van binnen zijn ze vaak
onzeker en proberen ze zichzelf groter te maken door een ander kleiner te maken.
Pesters krijgen vaak andere kinderen mee, want wie meedoet, loopt zelf de minste kans om
slachtoffer te worden. Doorgaans voelen pesters zich niet schuldig want het slachtoffer “vraagt” er
immers om gepest te worden.
Pestgedrag kan een aantal dieper liggende oorzaken hebben:

● Een problematische thuissituatie
● Een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); als een pester zich verloren voelt binnen een

grote groep, kan hij zich belangrijker maken door een ander omlaag te drukken
● Teveel nadruk op uiterlijk of prestaties vanuit thuissituatie, tussen leerlingen onderling of

tussen leerlingen en leerkracht
● Een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); als een pester zich verloren voelt binnen een

grote groep, kan hij zich belangrijker maken door een ander omlaag te drukken
● Het moeten spelen van een niet-passende rol
● Een voortdurende strijd om de macht in de klas
● Geen respect voor de diversiteit van leerlingen en leerkrachten
● Een gevoel van incompetentie op school (slechte cijfers of een laag niveau)
● Een zwak gevoel van autonomie (te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid)
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De meelopers en andere leerlingen
Meelopers zijn leerlingen die incidenteel meedoen met het pesten. Dit gebeurt meestal uit angst om
zelf in de slachtofferrol terecht te komen, maar het kan ook zo zijn dat meelopers stoer gedrag wel
interessant vinden en dat ze denken in populariteit mee te liften met de pester. Verder kunnen
leerlingen meelopen uit angst vriendjes of vriendinnetjes te verliezen. De meeste leerlingen houden
zich afzijdig als er wordt gepest. Ze voelen zich wel vaak schuldig over het feit dat ze niet in de bres
springen voor het slachtoffer of hulp inschakelen.

4. Het aanpakken van pesten
Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Daarom
hebben wij met ons team een pestprotocol opgesteld.
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien
en op onze school serieus aan willen pakken.
Binnen onze methode De Vreedzame school werken wij vanaf groep één structureel aan dit
belangrijke thema.
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Preventieve aanpak om pesten te voorkomen

De Vreedzame School biedt een tegenwicht. Het programma dat vanaf de start in groep één
aangeboden wordt, helpt de klas en school een positieve en sociale gemeenschap te zijn, waarin een
expliciete sociale en morele norm zorgt dat we oog hebben voor elkaar, dat we rekening houden met
elkaar, dat we allemaal verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap. In het programma wordt
ingegaan op de spanning tussen het recht hebben om jezelf te zijn, maar ook de plicht om ervoor te
zorgen dat ieder ander dat recht ook heeft. In de lessen wordt expliciet ingegaan op pesten, plagen
en wat dan te doen. Zorg voor elkaar staat centraal. Met de methode De Vreedzame School ontstaat
een klimaat waarin sprake is van verbinding, eerder dan concurrentie of competitie, een ‘inclusief’
groepsklimaat, waarin niemand wordt buitengesloten. Op die manier voorkomen we in veel gevallen
ongewenst gedrag als pesten. Als er toch gepest wordt grijpen we snel in.
We zijn attent op plaag situaties in en rond de school. Plagen speelt zich soms af op de grens van het
aanvaardbare, en kan makkelijk overgaan in ruzie, of zelfs pesten. We besteden er in de lessen van
blok 1 aandacht aan. Als plagen serieus wordt, ondersteunen we de geplaagde leerling om het plagen
te laten stoppen en spreken de plager aan op zijn of haar gedrag. Soms schakelen we een buddy in:
een medeleerling die de geplaagde leerling helpt er een einde aan te maken.

De curatieve aanpak van pesten

Hoewel de methode De Vreedzame School veel doet aan preventie van pesten, zal er altijd af en toe
een pestsituatie voorkomen. In dat geval is het uiteraard zaak om eerst na te gaan of aan de
preventieve kant nog wel voldoende kwalitatief wordt uitgevoerd. Hoe is de veiligheid in de groep? Is
iedereen gericht op het elkaar helpen en ondersteunen? Zijn er subgroepen? Worden de leiders juist
gevraagd zich verantwoordelijk te maken voor positieve taken en verantwoordelijkheden?
Met de groep wordt in de lessen besproken hoe leerlingen elkaar kunnen helpen. Met name populaire
leerlingen kunnen belangrijk zijn als ‘verdedigers’. Als er meer nodig is hanteren wij een aanpak van
pesten die goed past bij de uitgangspunten van De Vreedzame School:

De Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA).
Deze aanpak is ontleend van de No-blame aanpak. Deze steungroepaanpak wordt bij de meeste
anti-pest programma’s ingezet. De No Blame methode wordt inmiddels met succes en op steeds
grotere schaal, toegepast in Engeland, Zwitserland, Nieuw Zeeland en verschillende Zuid
Amerikaanse landen. De aanpak is proefondervindelijk zeer effectief gebleken. Sommige
onderzoeken in Engeland noemen succespercentages van 90% (Smith, e.a. 2003). De aanpak
bestaat uit een aantal achtereenvolgende gesprekken tussen een leerkracht (of
IB-er/anti-pestcoordinator) en leerlingen. Eerst met de gepeste leerling alleen. Vervolgens met een
zorgvuldig, met de gepeste leerling, samengestelde groep leerlingen, inclusief de pester(s). Dit is de
groep die voor verandering en steun gaat zorgen. Belangrijke elementen van de aanpak zijn: geen
schuld, verwijten of straf , we moedigen empathie aan, we maken iedereen verantwoordelijk, het is
positief en oplossingsgericht, en de pester krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen. In deze
aanpak worden meestal de volgende stappen onderscheiden:
1. Gesprek met het gepeste kind.
De leerkracht (of de anti-pestcoördinator) praat met het gepeste kind over de situatie, vraagt of hij of
zij hulp wil, en stelt met hem of haar de steungroep samen. Dit is een gemengde groep van zijn zo’n 5
tot 8 medeleerlingen, waaronder leerlingen die de gepeste noemt als mogelijke helpers, maar ook de
pester en meelopers of buitenstaanders; liefst ook een verdeling van jongens en meisjes.
2. Gesprek met de steungroep.
Hierbij is het gepeste kind niet aanwezig. In dit gesprek wordt de steungroep uitgenodigd om de
gepeste medeleerling te gaan helpen. Ze worden uitgenodigd om met ideeën en voorstellen te
komen. Dit alles met als doel dat het pesten moet stoppen.
3. Tweede gesprek met de gepeste.
Na ongeveer een week bespreekt de leerkracht hoe het nu gaat met de gepeste.
4. Tweede gesprek met de steungroep.
Na ongeveer een week is er ook een gesprek met de steungroep, waarin ieder lid de gelegenheid
krijgt om te praten over wat hij of zij heeft gedaan. Soms moet deze cyclus nog een of meerdere
keren herhaald worden om er voor te zorgen dat het interactiepatroon blijvend verandert.
Bovenstaande aanpak is door de makers van De Vreedzame School uitgewerkt in een uitgebreid
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gespreksprotocol. Soms vraagt school de trainers van De Vreedzame School om deze gesprekken te
voeren. Dit kan in aanwezigheid van een teamlid van de school, die daarmee de methodiek kan
meemaken.

Fasegewijze aanpak

De Vreedzame School gebruikt een fasegewijze aanpak. Hiervoor las u daarover. Om de school een
veilige plaats voor kinderen te laten zijn, is het nodig bij de aanpak van pesten en ander
grensoverschrijdend gedrag, helder te zijn in alle stappen die in principe gezet kunnen worden. De
uitwerking van deze stappen staat beschreven in het katern: “Werken aan sociale veiligheid”.
Bijzondere aandacht vragen we voor de gedachte dat herstel van de relatie nadat een leerling een
andere leerling/leerkracht ernstig heeft beschadigd een te onderzoeken mogelijkheid kan zijn.
Immers, vaak komen kinderen elkaar in andere omstandigheden weer tegen. Herstelgesprekken
vragen om een nauwgezette en zorgvuldige aanpak. Centraal staat het belang van de beschadigde.
Herstelgesprekken, de rol van de anti-pest coördinator en schorsing/verwijdering (bestuursbeleid)
worden in bovenvermeld katern verder uitgewerkt. Hieronder vindt u een afbeelding van de
fasegewijze aanpak bij pesten.
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Digitaal pesten

Digitaal pesten, online pesten of cyberpesten is een andere vorm van pesten, maar de basis van de
aanpak is dezelfde als bij ‘klassiek’ pesten. Wat je in het ‘echte leven’ niet mag, mag je online ook
niet! Dat online communiceren anders verloopt dan offline communiceren en risico’s met zich mee
brengt, daarvan zijn kinderen zich, zeker op de basisschool, nog niet altijd bewust. Daarom vinden wij
het belangrijk om kinderen te leren om op een goede manier om te gaan met sociale media. De
methode bevat lessen die helpen om duidelijke afspraken te maken over digitaal pesten en op een
‘sociale’ manier online communiceren. De lessen helpen bij het kiezen van afspraken: ‘Zo doen we
dat hier op school met sociale media!’ In essentie is de aanpak bij online-pesten hetzelfde als bij niet
online-pesten. In de lessen van De Vreedzame school besteden we vanaf groep 5 geregeld aandacht
aan online communiceren.

Wanneer je in de buurt, op de vereniging of op school gepest wordt, weet je wie de pestkop is. Je zou
er dan iets van kunnen zeggen tegen de pester. Op internet of via de telefoon werkt dit anders, daar
kun je ook door iemand gepest worden die je niet kent. Juist dit onbekende maakt het pesten via mail,
chats, sms, telefoontjes zo vervelend. De pester durft dan veel groffer te zijn.
Pesten en plagen via email-accounts, bedreigingen of het plaatsen van vervelende foto’s op websites
zijn voorbeelden van digitaal pesten. Een andere vorm van digitaal pesten is het uitlokken van een
vechtpartij en deze filmen met een digitale camera van een mobiele telefoon. Dit schokkende filmpje
wordt dan op internet gezet. Digitaal pesten kan op school maar ook, en vooral, thuis gebeuren. De
scheldwoorden, beledigingen of bedreigingen kunnen ervoor zorgen dat je je zelfs in je eigen huis niet
meer veilig voelt.

Het stappenplan na een melding van pesten

Fase 1:
In deze fase worden de acties door de leerkracht ondernomen:

● Zie 4. Het aanpakken van pesten.
● De leerkracht documenteert alle ondernomen acties in Parnassys.

Fase 2:
In deze fase wordt de intern begeleider ingeschakeld.

● De intern begeleider heeft een gesprek met de betreffende leerling(en).
● De intern begeleider documenteert wat tot dan toe ondernomen is.

Fase 3:
● De intern begeleider en de leerkracht voeren een gesprek met de ouders, als voorgaande

acties op niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een
einde aan het probleem te maken.

● Er wordt direct een vervolggesprek afgesproken. Als de conclusie is, dat het pestgedrag
afgelopen is, wordt het dossier afgesloten. Wanneer het pestgedrag nog steeds voorkomt,
wordt er een gesprek gepland, waarbij ook de directie aanwezig is.

Fase 4:
In deze fase wordt de directie ingeschakeld.

● Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een
andere groep te plaatsen, binnen de school.
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● Bij aanhoudend pestgedrag wordt deskundige hulp ingeschakeld, zoals een orthopedagoog
van een onderwijsbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of de ouder- en kind
adviseur (die aan de school verbonden is).

Fase 5:
In deze fase wordt de algemeen directeur ingeschakeld.

● In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden (zie hiervoor de regeling
“Schorsing en verwijdering”).

● De leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld.

Algemeen

Bij een constatering van pesten gaat de ouder altijd naar de leerkracht van het kind. Werkt dit niet
naar tevredenheid dan wordt de intern begeleider ingeschakeld. Daarna de directeur, de externe
vertrouwenspersoon en tot slot de klachtencommissie.
In de groepen 4 t/m 8 hangt in het lokaal een door alle leerlingen ondertekend omgangscontract. Dit
hoort bij onze methode De Vreedzame school.
Op www.pestweb.nl staan allerlei tips voor kinderen en leerkrachten.
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Bijlagen

7.1 Tien gouden regels
7.2 Leidraad voor een gesprek met de gepeste leerling
7.3 Leidraad voor een gesprek met een leerling die pest
7.4 Leidraad voor gesprekken met ouders

Bijlage 7.1

Tien gouden regels

Aan het begin van elk schooljaar stelt de groepsleerkracht in de eerste week samen met de leerlingen
een anti pestprotocol op. Onderstaande regels zijn o.a. opgenomen in het protocol. Door ze samen op
te stellen creëer je eigenaarschap van de leerlingen.

De 10 gouden regels vanuit het pestprotocol voor de kinderen zijn:

1. We zijn vriendelijk voor elkaar.

2. We accepteren elkaar zoals we eruit zien en hoe wij zijn, anders zijn is leuk.

3. Iedereen mag meedoen.

4. Iedereen helpt mee de sfeer zo te krijgen en te houden dat iedereen zich prettig voelt.

5. We respecteren elkaars of andermans eigendommen.

6. We laten iedereen in hun waarde, we gebruiken geen scheldwoorden of bijnamen.

7. Een fout maken kan gebeuren, we maken allemaal fouten.

8. Als je iets dwars zit, praat je erover met degene om wie het gaat.

9. Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen, lukt het niet dan ga je naar de
leerkracht of de onderwijsassistent.

10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht of aan de
onderwijsassistent. Dat is dan geen klikken!
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Bijlage 7.2

Leidraad voor een gesprek met de gepeste leerling

Feiten
● Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem
● Door wie word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer?)
● Waar word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer plekken?)
● Hoe vaak word je gepest?
● Hoe lang speelt het pesten al?
● Weten je ouders of andere personen dat je gepest wordt?
● Wat heb je zelf tot nu toe aan het pesten proberen te doen?
● Zijn er kinderen die jou wel eens proberen te helpen?
● Wat wil je dat er nu gebeurt; wat wil je bereiken?

● Bespreek samen met de leerling wat hij/zij kan doen tegen het pesten en bekijk waar de
leerling aan wil werken om de situatie te verbeteren. Let daarbij op de volgende aspecten:

- Hoe communiceert de leerling met anderen?
- Welke lichaamstaal speelt een rol?
- Hoe gaat de leerling om met zijn gevoelens en hoe maakt hij deze kenbaar aan

anderen?
- Heeft de leerling genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen richting de

pester?
- Geef de kinderen de tijd om te antwoorden (vul het niet alvast zelf in)

Gepeste jongeren lopen vaak rond met het gevoel dat er iets mis is met ze. Daardoor hebben ze
moeite om voor zichzelf op te komen. Ergens is er iets in zichzelf dat de pester gelijk geeft. Besteed
hier aandacht aan, want niemand kan een ander “klein maken” zonder diens toestemming!

10



Bijlage 7.3

Leidraad voor een gesprek met een leerling die pest

Het doel van dit gesprek is drieledig:
● de leerling confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan,
● achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen,
● het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt.

Confronteren
Confronteren en kritiek geven is niet hetzelfde.

Confronteren is:
● probleemgericht en richt zich op gedrag wat waar te nemen is. Zodra we interpretaties

gaan geven aan gedrag, wordt het persoonsgericht, bijvoorbeeld: je hebt de muts van
Piet verstopt. Dat doe je zeker omdat je graag de lolligste bent! Zodra we gaan
interpreteren reageren we een gevoel van frustratie op die ander af en zijn we gestopt
met confronteren en begonnen met kritiseren.

● relatiegericht. Je bent heel duidelijk op de inhoud, in wat je wilt en niet wilt maar met
behoud van de relatie, bijvoorbeeld. Ik vind dat je heel erg gemeen doet tegen haar en ik
wil dat je daarmee ophoudt. Zeg nooit: “Je bent heel gemeen”! Je wilt duidelijk verder met
de jongere. Kritiek op de persoon voelt als een beschuldiging/afwijzing. Eigenlijk zeg je
daarmee dat de pester een waardeloos mens is.

● specifiek blijven. Je benoemt de situatie waar het over gaat en vermijdt woorden als altijd,
vaak en meestal. Kritiek wordt vaak algemeen.

● veranderingsgericht. Je stelt zaken vast en gaat vervolgens inventariseren hoe het
anders kan.

Achterliggende oorzaken:
Nadat het probleem benoemd is, richt jij je op het waarom? Hoe komt het dat je dit gedrag nodig
hebt? Wat levert het jou op? Wat reageer je af op die ander? Etc.
Maak duidelijk dat er een tekort aan empathisch vermogen zichtbaar wordt in dit gedrag. Wat ga je
daaraan doen?
Ook hier geldt: Geef de kinderen de tijd om te antwoorden (vul het niet alvast zelf in)!

Het pestgedrag moet stoppen
Wees duidelijk over de stappen die volgen, wanneer het pestgedrag niet stopt (zie richtlijnen pesten).
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Bijlage 7.4

Leidraad voor gesprekken met ouders

Ouders van gepeste kinderen:
a. Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
b. Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met de

ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
c. Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.
d. Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of

weer terug komen.
e. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
f. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.

Ouders van pesters:
a. Neem het probleem van uw kind serieus.
b. Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.
c. Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
d. Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
e. Besteed extra aandacht aan uw kind.
f. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
g. Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
h. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.

Alle andere ouders:
a. Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
b. Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.
c. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
d. Geef zelf het goede voorbeeld.
e. Leer uw kind voor anderen op te komen.
f. Leer uw kind voor zichzelf op te komen.
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Bijlage 7.5

Formulier “Instemming met het pestprotocol”

FORMULIER  “INSTEMMING MET HET ANTI PESTPROTOCOL”

School                                 De Prinses Margrietschool

Adres                                  Wethouder W. de Boerstraat 8

Postcode / plaats                1788 AT Julianadorp

_________________________________________________________________

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het
pestprotocol vanaf Augustus 2021

Namens de MR:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Functie:
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