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SPECIAL
VAN DE REDACTIE:

Scholen willen graag antwoord
op de vraag: wat dien ik nu te
regelen op het gebied van pesten?
Daarom weer een nieuwsbriefspecial over dit thema met onder
andere een interview met twee
anti-pestcoördinatoren.
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ANTI-PESTWET DOOR TWEEDE KAMER AANGENOMEN
Op 26 maart heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘pesten’ van Sander
Dekker aangenomen. Dat is goed nieuws voor alle leerlingen die zich
onveilig voelen op school, zowel de slachtoffers als de grote groep die bang
is dat zij het volgende doelwit zal zijn.
Deze wet verplicht scholen om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op
school. Een school dient:
• beleid te ontwikkelen;
• een coördinator aan te stellen;
• de resultaten te monitoren.
Scholen krijgen alle vrijheid om zelf hun veiligheidsbeleid vorm te geven.
De inspectie zal hierop toezien. De staatssecretaris heeft uitdrukkelijk gezegd
dat de inspectie scholen slechts zal beoordelen op de resultaten en zal hun
niet opleggen op welke manier ze die moeten bereiken. Wel kan de inspectie
scholen aanpakken die te weinig doen.
Veel scholen verkeren nu in onzekerheid over wat zij tegen pesten kunnen
en moeten ondernemen. Stichting Omgaan met Pesten biedt houvast met de
cursus Anti-pestcoördinator.
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interview
DE ANTI-PESTCOÖRDINATOR

Henry van den Bogert en Ine Steenbeek zijn de anti-pestcoördinatoren
op Sondervick in Veldhoven. Een interview over hun activiteiten tot nu
toe en over de cursus anti-pestcoördinator die zij in januari jl. volgden.
1. Jullie zijn aangesteld als antipestcoördinator bij Sondervick. Wat is
Sondervick voor een school?

Henry: ‘Sondervick is een school voor
vmbo, havo en vwo. Er is ook een tweetalige
vwo-variant. Wij proberen ons motto ‘waar
talent de ruimte krijgt’ te realiseren door
onderwijs te geven aan kleine eenheden. We
hebben op de campus vijf gebouwen en per
leerjaar is er een verdieping. Zo houd je in
een grote school toch de menselijke maat.
Ine: ‘Ik wil graag toevoegen dat ook voor
docenten geldt: ‘waar talent de ruimte krijgt’.
Als je hier met ideeën komt, wordt er goed

naar je geluisterd en als het een goed idee is,
gaat men ermee aan de slag. Heel fijn.’

2. Wat was de reden dat Sondervick al
anti-pestcoördinatoren heeft, terwijl
dat nog niet verplicht was?

Ine: ‘De zorg voor leerlingen staat al jaren
hoog in het vaandel. Wij doen dan ook
al een heleboel om de jongeren op onze
school zich zo goed mogelijk thuis te laten
voelen. Het pestprobleem wordt hier serieus
genomen. Overal in groepen komt pesten
voor, dus ook hier op school. Dan is de
beste remedie om er zoveel mogelijk tegen

te ondernemen. Dát is de weg.’
Henry: ‘We hebben op eigen initiatief bij het
management aangegeven dat deze taak vanuit
de overheid in het leven geroepen is.’
Ine: ‘Het managementteam heeft meteen
gezegd: ‘zo’n anti-pestcoördinator moet er
komen; sterker, we nemen er twee: een man
en een vrouw. Alle medewerkers in de school
konden solliciteren op deze taak. Wij zijn het
geworden en wij zijn enthousiast aan de slag
gegaan.’
Henry: ‘Wij waren al gepassioneerd met antipestactiviteiten aan de slag binnen school en
kunnen dit nu nog effectiever voortzetten. Wij
delen dezelfde visie, waardoor het werken als
duo heel vloeiend verloopt.’
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Vervolg interview
3. Wat zien jullie als meest belangrijke
punt om pesten op school goed aan te
pakken en te voorkomen?
Henry: ‘Pesten gaat iedereen op een school
aan. Er moet om te beginnen een duidelijke
basis gelegd worden wat betreft gedrag- en
omgangsregels. Alle ‘bewoners’ van een
school dienen deze na te leven. Daarnaast
vind ik het van belang om ook de aanpak
in de klas door voorlichting, lessenseries en
dergelijke goed te stroomlijnen. Daar ligt
nog een winstpunt waar we al mee aan de
slag zijn.’
Ine: ‘Ik vind vooral belangrijk dat er eenheid
komt in de aanpak. Alle neuzen moeten
gewoon dezelfde kant op komen te staan.
Dat is nu nog niet zo. Er zijn veel collega’s
die een hoop goede dingen doen, maar
nog niet iedereen op dezelfde manier en
even veel. Het is heel leuk dat collega’s ons
weten te vinden, zodat wij een hoop horen
en iedereen ook van elkaar kan leren. Deze
aanpak past bij onze school.’

4. Zijn jullie naar de cursus antipestcoördinator gestuurd of kozen jullie
zelf hiervoor?
Henry: ‘Wij hebben hier zelf voor gekozen,
en het management heeft dit uitdrukkelijk
ondersteund. Wij hebben voor de cursus
van Stichting Omgaan met Pesten gekozen,
omdat hun docenten veel praktische kennis
hebben over het aanpakken van pesten
binnen een school en ook op de hoogte zijn
van de laatste onderzoeksresultaten op het
gebied van pesten. De directie heeft de prijskwaliteitverhouding ook meegewogen.’
5. Wat heeft de cursus jullie gebracht?
Ine: ‘heel veel inzichten en duidelijkheid.
Lekker praktisch, zodat je meteen de
volgende dag aan de slag kunt. We hadden
dit niet zo kunnen aanpakken zonder deze
cursus.’
Henry: ‘Met name veel praktische, direct
toepasbare handvatten om beleid en protocol
handen en voeten te geven. Daarnaast veel
aandacht voor diverse gesprekstechnieken,
waarbij nogmaals benadrukt wordt dat
het niet enkel om de pester en de gepeste
gaat. Ook de groep daaromheen vormt
een belangrijke factor bij het stoppen en
voorkomen van pestgedrag. Met de goede
observatietools voor docenten waren wij
dan ook blij.’

6. Wat hebben jullie sinds de cursus op
jullie school aangepakt?
Henry: ‘We hebben ons om te beginnen in
de schoolnieuwsbrief voorgesteld, zodat
collega’s en leerlingen weten wie we zijn en
wat wij doen. We hebben samen in overleg
met de rector op basis van de informatie uit
de cursus een nieuw concept pestprotocol/
antipestbeleid gemaakt. Dit ligt nu bij het
management. Tijdens de cursus hebben we
een aanzet gedaan voor een overzichtelijk
stroomdiagram voor het handelen bij
pesten. Dat zit nu onder andere in het
pestprotocol.’
7. Welk advies hebben jullie voor
toekomstige anti-pestcoördinatoren die
dit lezen?
Henry: ‘Je eigen overtuiging is dé sleutel tot
succes. Doorzetten en vol passie gaan voor
hetgeen waar je voor staat, met de steun
van je collega’s. Zorg voor draagvlak op je
school.’
Ine: ‘Volg eerst een cursus. Dat geeft zoveel
inzicht in wat er op school zou moeten
gebeuren en hoe je dat het beste kunt
aanpakken. Het kost je twee dagen, maar
het scheelt een veelvoud daarvan in je
werkzaamheden als anti-pestcoördinator.’

KORT NIEUWS
PESTEN, DE WET EN HET MBO
Tijdens de commissievergadering van de Tweede Kamer over het pestwetsvoorstel vragen gesteld over het mbo. De vraag
was (uiteraard): ‘waarom gaat dit wetsvoorstel alleen over basisonderwijs en voortgezet onderwijs en niet over het mbo?’ Het
is voor alle scholen – dus ook voor het mbo – al jaren verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilig klimaat. De MBO
Raad zet stappen om de scholen hierbij nog meer te ondersteunen. Er zal meer informatie over ‘pesten en het mbo’ op de
website van het Centrum School en Veiligheid worden geplaatst.
CURSUS ANTI-PESTCOÖRDINATOR
De cursus Anti-pestcoördinator van Stichting Omgaan met Pesten bereidt u voor op de werkzaamheden die bij deze taak horen.
Zowel inhoudelijk (wát moet wie doen) als procesmatig (hoe krijg ik dat voor elkaar). In Driebergen vindt deze cursus op 21 en
22 april plaats voor zowel basisonderwijs en voortgezet onderwijs/mbo.
Voor de folder en andere informatie mail naar:
cursussen@omgaanmetpesten.nl of bel 06 2248 9927.
Scholen in Limburg kunnen de cursus volgen
in Maastricht op 21 en 22 april (basisonderwijs) en
in Heerlen op 12 en 13 mei (voortgezet onderwijs).
Mail naar: info@iriscozo.nl of bel 06 2087 9471

TOP 3 CURSUS ANTI-PESTCOÖRDINATOR
VOLGENS CURSISTEN:
1. Pestprotocol
2. Gespreksvoering
3. De concrete ideeën/materialen (map)
om mee verder te gaan

COLOFON
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