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Stappenplan Pesten 

Inleiding: 

Een schoolbreed beleid geeft goede resultaten om pesten bespreekbaar te maken 

en terug te dringen. Dat betekent een beleid op school-, klassikaal en individueel 

niveau. 

Basis van dit beleid zijn de binnen het Anna van Rijn College afgesproken 

omgangsregels 

1. Ik zet me in om te leren. 

2. Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd. 

3. Ik toon respect voor iedereen op school. 

4. Ik houd me aan de schoolregels. 

5. Ik help mee de school schoon en veilig te houden. 

6. Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die van anderen. 

7. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van schoolnieuws. 

Daarnaast is belangrijk dat er in de school een sfeer gecreëerd wordt waarin 

harmonie en respect centraal staan en pesten en ander agressief gedrag niet 

getolereerd wordt. Een goede onderlinge relatie tussen docenten en leerlingen en 

tussen leerlingen onderling heeft daarop een positieve invloed. 

Ondersteuning biedt daarbij het afspreken van klassikale regels tegen het pesten 

door de mentor en zijn klas. Jaarlijks moeten deze klassikale regels opnieuw 

afgesproken worden. Evenals regelmatig op het mentoruur klassikale gesprekken 

houden over pesten en onderlinge relaties (in alle leerjaren). Centraal staan daarbij 

vragen als ‘Wat is pesten; ‘Welke vormen zijn er’; ‘Wat kunnen wij er tegen doen’. 

Ook het organiseren van activiteiten die gevoelens van saamhorigheid in de klas 

versterken geven een positieve bijdrage. 

Dit protocol richt zich op het oplossen van een actueel pestprobleem, dus op 

individueel niveau. 

Algemeen: 

Het zou plezierig zijn wanneer (binnen de wettelijke regels die gelden voor privacy) 

basisscholen altijd zouden melden dat er pestgevallen in een bepaalde groep zijn 

geweest en deze pestgevallen dan ook met naam en toenaam melden bij de intakers 

van de scholen voor voorgezet onderwijs. Deze informatie moet natuurlijk niet 

stigmatiserend werken. 

Daarnaast moet naar voorgaande gevraagd worden intake gesprekken 

Vaak wordt er gepest zonder dat men in de gaten heeft welk een invloed dit heeft op 

de gepeste. Wanneer dit besproken wordt in een klas zal het pesten redelijk onder 

controle worden gebracht. Zaak is het probleem niet alleen bij de pester neer te 



leggen, maar zeker ook bij de rest van de klas (die zegt er immers niets van en doet 

dus mee) en bij de gepeste. Belangrijk is om het voorval zo klein mogelijk te houden. 

Uitgangspunt bij het aanpakken van pestgedrag is dat de gepeste bij elke te nemen 

stap betrokken wordt. Doordat er bij de gepeste een groot gevoel van onveiligheid 

heerst, is het van belang dat van te voren met de gepeste de te nemen stappen 

worden doorgenomen. 

Dit kan betekenen dat onderstaand algemeen stappenplan niet gevolgd wordt. 

Indien de situatie aanleiding geeft tot het overslaan van een specifieke stap, dan is 

dat ter beoordeling van de mentor op advies van de zorgcoördinator. De 

zorgcoördinator bewaakt het proces en de mentor is probleemeigenaar. De 

teamleider wordt altijd geïnformeerd door de mentor. 

Stap 1 

Docent signaleert pestgedrag in, tijdens of na zijn les. De docent spreekt daar altijd 

de leerling die pest op aan. Daarnaast vraagt de docent bij de gepeste leerling wat er 

aan de hand is. Belangrijk is dat er hoor en wederhoor wordt toegepast. Ook is het 

van belang dat de pester(s) niet negatief wordt neergezet. De pester(s) wijzen op 

hun mede verantwoordelijkheid voor goede, respectvolle onderlinge relaties en een 

goed klassenklimaat. 

Indien uit hoor en wederhoor lijkt meer aan de hand te zijn, informeert de docent de 

mentor van de gepeste leerling en zet de bevindingen in Magister. 

Stap 2 

Een leerling, al dan niet via de ouders, meldt dat hij/zij gepest wordt. (Onder pesten 

verstaan we het op gemene wijze voortdurend plagen (openlijk of stiekem) van een 

medeleerling, waardoor zijn of haar gevoel van veiligheid ernstig wordt aangetast.) 

Aan de hand van deze melding wordt door middel van een gesprek tussen de 

gepeste leerling en de mentor nagegaan of het werkelijk pesten is. 

De mentor spreekt met de leerling en zoekt uit wat de reden kan zijn waarom hij/zij 

gepest wordt en op welke wijze de gepeste denkt dat het traject het beste afgelopen 

kan worden.(Pesten zonder meer serieus nemen, maar afwegen welke stappen 

handig zijn. Een traject heeft nl ook neveneffecten.) Indien de conclusie luidt: pesten, 

dan overleg tussen mentor en zorgcoördinator om een plan te maken hoe het pesten 

te stoppen (mentor stelt de teamleider op de hoogte). Tevens worden de ouders van 

de gepeste leerling ingelicht. 

(N.B. De mentor kan ook een docent zijn, met wie de betrokken leerling een goede 

band heeft.) 

Afhankelijk van overleg tussen mentor en zorgcoördinator kunnen onderstaande 

stappen gezet worden: 



Stap 3 

De pester(s) worden door de mentor op hun gedrag aangesproken. Tevens worden 

de ouders van de pester(s) ingelicht. De mentor zal uitleggen, dat er een gesprek zal 

volgen tussen de mentor en de pester( s) (of de hele klas) en de gepeste leerling. 

Het confronteren van gepeste en pester(s) helpt, maar alleen daar waar de pester(s) 

zich niet helemaal bewust waren van de consequenties die het pesten met zich 

meebracht. Een wil tot verbeteren moet aanwezig zijn. 

De inhoud van het gesprek: het geval wordt voorgelegd, waarbij vooral naar de 

toekomst wordt gekeken. Aan elke leerling wordt gevraagd wat hij/zij exact wil 

verbeteren in het gedrag t.a.v. de gepeste. De mentor legt deze uitspraken schriftelijk 

vast. 

Bij herhaling van het pesten worden de ouders van beide partijen op de hoogte 

gesteld door de mentor (in overleg met de teamleider). 

Stap 4 

Per week wordt bij de mentor door de gepeste een kort verslag uitgebracht over de 

afgelopen week. 

Soms helpt een aantal gesprekken tussen de pester en de gepeste en de mentor om 

de spanning tussen de twee partijen te doen verminderen (de motieven van beiden 

worden dan steeds duidelijker en dus beter te begrijpen). 

Inhoud wekelijkse gesprekken: 

• Een gesprek met de gepeste: wat kan de gepeste doen om het pesten 

te verminderen? 

• Gesprek met de pester(s): 

- wat kan de pester doen om het pesten te verminderen 

- vragen aan de pester(s) of zij zich aan de afspraken gehouden 

hebben (de afspraken zijn schriftelijk vastgelegd) en wat voor 

gevoel dat gaf. 

Indien voorgaande gesprekken te weinig positieve gevolgen geeft dan naar stap 5. 

Stap 5 

De pester(s) wordt in een apart gesprek door de teamleider op het gedrag 

aangesproken. Er kan hulp aan de pester worden aangeboden (kanjertraining; 

individuele gesprekken; etc.) Er kan een contract opgesteld worden waarin 

vastgelegd wordt welk gedrag verwacht wordt. 

De ouders van de pester(s) worden wederom door de mentor op de hoogte gesteld 

van het pesten, de genomen stappen en mogelijke verdere stappen. 



Stap 6 

Het pesten houdt niet op. 

De volgende stap is, dat de pester(s) geschorst kunnen (kan) worden (intern of 

eventueel extern) vanwege het aanhoudende pesten. Tijdens de schorsing kan de 

pester een taak worden opgelegd door de teamleider. Deze taak heeft natuurlijk 

betrekking op pesten. (Voorbeeld: een werkstuk over pesten, het lezen van een boek 

over pesten gevolgd door een presentatie of een interview met een docent over 

pestgedrag) 

Stap 7 

De pester is niet in staat het pesten achterwege te laten. 

Ouders wordt door de teamleider geadviseerd de pester een nieuwe start te laten 

maken op een andere school. De nieuwe school wordt door de teamleider van het 

pesten op de hoogte gebracht. Hij/zij verzoekt de leerling goed in te gaten te houden. 

Indien niet wordt gekozen voor een andere school, volgt op iedere pesterij een 

schorsing, waarna alsnog een verwijderingsprocedure kan worden gestart. 

In principe moeten we voorkomen dat de gepeste leerling een andere school kiest. 

Pestverhalen doen snel de ronde en van een echte verbetering zal dan ook zelden 

sprake zijn. 

Digitaal pesten: 

Hieronder wordt verstaan pesten via internet en/of sociale media en/of telefoon. 

Indien de pester bekend is, kan het stappenplan pesten gebruikt worden. Ouders van 

de gepeste leerling en de ouders van de pester(s) worden ingelicht. Rekening moet 

daarbij gehouden worden dat digitaal pesten meestal buiten schooltijd gebeurt. 

Indien de pester niet bekend is, wordt de gepeste en zijn ouders geadviseerd 

aangifte bij de politie te doen. 


