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1. Vooraf 
 

1.1. Inleiding 

Voor u ligt het anti-pestprotocol van het Altra College Haarlemmermeer. Het protocol maakt deel uit 
van ons beleid een veilige school te realiseren. Het bevat richtlijnen op basis waarvan pestgedrag op 
onze school kan worden voorkomen, gesignaleerd, bestreden en opgelost. Dit protocol heeft als doel 
om alle betrokkenen (leerlingen, ouders en medewerkers van de school) te informeren over de wijze 
waarop wij als school werken om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen.  
 

1.2. Pedagogisch beleid 
 

Binnen het Altra College Haarlemmermeer wordt gewerkt met (School Wide) Positive Behavior 
Support (SWPBS) (Golly & Sprague, 2009). PBS zet zich in voor het creëren van een positieve, sociale 
en veilige omgeving die het leren bevordert.  
 
PBS werkt vanuit vijf pijlers voor het creëren van een positief en veilig leerklimaat:  

• Schoolbrede aanpak gebaseerd op gedeelde waarden 

• Gericht op preventie 

• Vanuit een positieve benadering aanleren van gewenst gedrag 

• Data gestuurd werken voor het oplossen van problemen en komen tot besluitvorming 

• Samenwerken met ouders en ketenpartners. 
 
Het anti-pestbeleid van het Altra College Haarlemmermeer is gebaseerd op de PBS-methodiek en de 
vijf pijlers vanuit PBS. Ons anti-pest protocol beschrijft ons beleid rondom signaleren en te nemen 
stappen bij pestgedrag binnen de school. Binnen het Altra College Haarlemmermeer werken we 
vanuit de volgende schoolbrede gedeelde waarden: Respect, Veiligheid en Vertrouwen.  
De gedragsverwachtingen binnen de school zijn opgesteld vanuit deze drie waarden.  

 
Voortkomend uit onze waarden nemen we als school duidelijke stelling tegen pesten: pesten is 
onacceptabel. Dergelijk gedrag vraagt om een duidelijke en consequente reactie/actie van alle 
betrokken partijen, waaronder de school.  
 

1.3. Opbouw 
 

Het anti-pestprotocol bestaat uit drie onderdelen:  
 

- Deel 1: Definitie en signalen  
In het eerste onderdeel wordt beschreven wat de definitie van pesten is en hoe pesten 
gesignaleerd kan worden.  
 

- Deel 2: Preventie 
In het tweede onderdeel wordt beschreven op welke manier Altra College Haarlemmermeer 
zich inzet in het voorkomen van pestgedrag binnen de school. Binnen dit onderdeel wordt 
een koppeling gemaakt naar de vijf pijlers van waaruit de PBS methodiek werkt.  
 

- Deel 3: Interventies 
In het derde gedeelte van het protocol wordt beschreven hoe er gehandeld wordt als er 
sprake is van pestgedrag op school.  
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2. Definitie en signalen 
 

2.1      Wat is pesten?  
Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand steeds pijn te doen. Dat kan 
zowel offline als online. Bij pesten zijn verschillende mensen betrokken: de pester, de gepeste en de 
omstanders. De pester heeft vaak een sterkere sociale positie dan degene die gepest wordt.  
Pesten veroorzaakt stress, angst, eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Pesten stopt niet 
vanzelf. Het is belangrijk om in te grijpen. Pesten kan stoppen als omstanders het afkeuren en de 
gepeste helpen (Nederlands Jeugd Instituut, 2022).  
 
Binnen het Altra College Haarlemmermeer zien we meer dan een eenmalig pestincident als 
structureel pestgedrag.  
 

2.2. Verschil tussen plagen en pesten 
 
In tegenstelling tot pesten is er bij plagen sprake van gelijkwaardigheid. Het plagen gebeurt vaak 
spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig. Er is geen sprake van een scheve 
machtsverhouding. De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de 
ander. Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en wordt daarom vaak ervaren als leuk, plezierig 
en grappig.  
 

2.3. Signalen van pestgedrag 
 
Hieronder staan verschillende vormen en voorbeelden van pestgedrag weergegeven (Nederlands 
Jeugd Instituut, 2022):  
 
Verbaal: 

- Vernederen, belachelijk maken 
- Jennen als het object zich in de klas wil/moet uiten (denk aan spreekbeurten, beurten in de 

klas, groepsdiscussies, etc.) 
- (uit)schelden 
- (be)dreigen 
- (voortdurend) met bijnamen aanspreken 

 
Schriftelijk: 

- Beledigende teksten 
- Onaangename of bedreigende briefjes schrijven 
- Onaangename of bedreigende (digitale) berichten versturen (via bijv. Whats-app of 

iMessage) 
- Onaangename of bedreigende mailtjes schrijven, dergelijke taal verspreiden via social media 

(bijv. via Facebook, Instagram, Snapchat, etc.) 
- Zonder toestemming gebruik maken van foto’s van anderen of aanmaken van accounts 

van/voor/over anderen op social media. 
 
Fysiek: 

- Trekken aan kleding, duwen en sjorren - schoppen en slaan 
- Krabben en aan haren trekken 
- Wapens gebruiken 
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Achtervolgen: 

- Opjagen en achterna lopen 
- In de val laten lopen, klemzetten of -rijden - opsluiten 

 
Uitsluiten: 

- Doodzwijgen en negeren 
- Uitsluiten van feestjes en andere klassenactiviteiten buiten school 
- Uitsluiten bij groepsopdrachten, gymmen/sporten, toernooien etc 
- Uitsluiten via social media of digitale berichtendiensten (bijv. kinderen uitsluiten van een 

klassenwhats-appgroep) 
 

Stelen en vernielen: 
- Afpakken van kledingstukken, schooltas, schoolspullen, etc. 
- Kliederen op iemands schriften, agenda, schoolboeken, etc. 
- (school)spullen en -tassen laten ‘wegraken’, in de prullenbak doen of buiten verstoppen - 

banden lekprikken, fiets beschadigen 
 
Afpersen: 

- Dwingen om geld of spullen af te geven 
- Het afdwingen om iets voor de pester te doen 
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3. Preventie 
 

3.1        Preventieve aanbod 

 
Het Altra College Haarlemmermeer werkt volgens de School-Wilde Positive Behavior Support 
(SWPBS) methode (Golly & Sprague, 2009). SWPBS zet zich in om prosociaal gedrag te bemoedigen 
en probleemgedrag zoals pesten te beperken. Het monitoren, begrenzen en bestraffen van 
probleemgedrag, waaronder pesten, en het positief bekrachtigen van gewenst gedrag waarbij ouders 
worden betrokken staat in deze aanpak centraal.   
 
PBS werkt vanuit vijf pijlers voor het creëren van een positief en veilig leerklimaat. Ingedeeld naar de 
5 pijlers van SWPBS wordt hieronder weergegeven wat het Altra College Haarlemmermeer 
preventief inzet om pestgedrag te voorkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Het fundament van School Wide Positive Behavior Support 

  
 

Pijler 1: Schoolbrede aanpak gebaseerd op gedeelde waarden 
 

- Er zijn schoolbrede waarden die onderliggend zijn voor gedragsverwachtingen. Onze 
schoolbrede waarden zijn: Veiligheid, Respect en Vertrouwen. 

- Gedragsverwachtingen worden aangeleerd en visueel gemaakt in de school.  
- Er bestaan schoolbrede afspraken zoals:  

o Tijdens de start van een nieuw lesuur worden leerlingen ontvangen bij de deur. 
o Het gebruik van een gangpas wanneer een leerling het lokaal verlaat tijdens lestijd. 

- De school werkt aan een zo goed mogelijke schoolcultuur en sfeer waarin veiligheid van alle 
leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel voorop staat. 

- De school neemt stelling tegen pesten.  
 
Pijler 2: Gericht op preventie 
 

- De school zorgt dat alle functionarissen – schoolleiding, bouwcoördinatoren, 
ondersteuningsteam, mentoren en docenten – voldoende informatie hebben over pesten in 
het algemeen en het aanpakken van pesten.  

- Tijdens regelmatige klassenbesprekingen tussen de mentor en de ondersteuningscoördinator 
wordt de voortgang van de leerling geevalueerd. Tijdens deze klassenbesprekingen is 
aandacht voor het sociaal welbevinden van de leerling.  
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- Er is adequaat toezicht in de school waarbij er altijd professionals aanwezig zijn tijdens de 
pauzes, lesovergangen en andere vrije momenten. De medewerkers ondersteunen leerlingen 
bij het naleven van de gedragsverwachtingen. Veiligheid, vertrouwen en respect staan hierin 
centraal.  

 
Pijler 3: Vanuit een positieve benadering aanleren van gewenst gedrag 
 

- De waarden van de school zijn uitgewerkt in gedragsverwachtingen in verschillende ruimtes 
van de school. Deze gedragsverwachtingen worden expliciet aangeleerd. 

- Voor het versterken van de sociale- en emotionele vaardigheden krijgen 
onderbouwleerlingen Rots en Water training tijdens de sportlessen. Rots en Water is een 
programma met als doelstelling: het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale 
en emotionele vaardigheden en het voorkomen van problemen in hoe leerlingen naar 
zichzelf kijken en hoe leerlingen met elkaar omgaan 

- De prioriteit van de school is te zorgen voor een veilig klimaat. Daarnaast is ook een doel om 
de weerbaarheid van de leerlingen te vergroten. Leerlingen (pester en gepeste) willen 
geaccepteerd worden en verlangen ernaar om zich prettig en zelfverzekerder te voelen. 
Begeleiding/training kan hierbij ondersteunen. Deze begeleiding of training kan intern 
gegeven worden, maar ouders kunnen ook doorverwezen worden naar externe 
ondersteuning. 

- De mentor onderneemt preventieve activiteiten om pesten in een groep/de klas tegen te 
gaan, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten en samenwerkingsopdrachten 
waarmee gewerkt wordt aan het creëren van een vriendelijke en veilige sfeer in de klas, het 
verbeteren van de onderlinge relaties tussen leerlingen en het vergroten van het bewustzijn 
van de leerlingen. 

 
Pijler 4: Data gestuurd werken voor het oplossen van problemen en komen tot besluitvorming 
 

- De school heeft een app ontwikkeld voor het registreren van uitsturingen en time-outs. Deze 
app maakt efficiënte samenwerking op dit gebied mogelijk, maar bovenal ook de analyse van 
situaties en locaties waar deze uitsturingen plaatsvinden. De school heeft een datamanager 
die de data verzamelt en deelt met de PBS-stuurgroep. Aan de hand van de data wordt een 
analyse gemaakt en het PBS aanbod afgestemd. De school biedt steun aan de gepeste.  

- Het probleem wordt serieus genomen; de leerling kan zijn of haar verhaal doen.  
- Bij het oplossen van het pestgedrag wordt naar de achterliggende oorzaken van het 

pestgedrag gekeken. Er wordt zo nodig hulp ingeroepen door het ondersteuningsteam en 
naar oplossingen gezocht.  

- De mentor bespreekt zo nodig met de klas het pesten en benoemt de rol van alle leerlingen 
hierin. Er wordt met de klas gesproken over mogelijke oplossingen en hoe de klas kan 
bijdragen aan een verbetering van de situatie.  

- Per individuele leerling wordt bekeken welke interventie er vanuit het 
ondersteuningsaanbod binnen of buiten de school ingezet dient te worden.  

 
 
Pijler 5: Samenwerken met ouders en ketenpartners 
 

- De school werkt actief aan een samenwerking met ouders om het pestprobleem aan te 
pakken. 

- De school biedt steun aan de ouders van de gepeste en de pester.  
- Ouders van een gepeste leerling worden serieus genomen; zij kunnen hun verhaal doen - 

ouders die daarom vragen kunnen informatie en advies krijgen over pesten en de manieren 
waarop dit kan worden aangepakt 
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- De school geeft meerdere keren per jaar invulling aan een ouderavond.  
- Ouders worden tenminste na iedere rapportperiode op school gevraagd voor een overleg 

rondom de studie- en sociaalemotionele voortgang van hun kind. 
 
 

4. Interventies 
 
 

4.1. Visie van de school 

 
Voortkomend uit onze gedeelde schoolwaarden (Respect, Veiligheid & Vertrouwen) nemen we als 
school duidelijke stelling tegen pesten: pesten is onacceptabel. Dergelijk gedrag vraagt om een 
duidelijke en consequente reactie/actie van alle betrokken partijen, waaronder de school. 
 
 

4.2. Stappenplan bij pestgedrag 

 
Het Altra College Haarlemmermeer heeft een stappenplan opgesteld waarin het handelen van de 
medewerkers, en de te ondernemen stappen die worden ondernomen, bij het signaleren van 
pestgedrag wordt omschreven. Hieronder is het stappenplan visueel weergegeven en daarnaast per 
stap beschreven.  

 

 
Figuur 2: visuele weergave van het stappenplan bij pestgedrag 
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Stap 1: Wanneer pestgedrag wordt gesignaleerd wordt hier gelijk op ingegrepen door medewerkers 
 

- Bij het signaleren van pestgedrag (zie pagina 4 & 5 voor signalen) wordt hier door de 
medewerker van de school direct op gehandeld.   

- Bij signalering in de klas wordt de leerling aangesproken, de docent benoemd het 
waargenomen gedrag en geeft direct een consequentie namelijk een verwijdering (de 
medewerker registreert deze in IBIS). De leerling gaat naar de Pitstop waar de pedagogisch 
medewerker in gesprek gaat met de pester.  

- Bij waarnemen van pestgedrag buiten de klas op vrije momenten (leswisseling, tijdens de 
pauze, etc.) volgt dezelfde handeling en voert de medewerker zelf een gesprek met de pester 
(zie stap 2).  

 
Stap 2. Er wordt een gesprek gevoerd met de pester door de pedagogisch medewerker 
 

- Om te achterhalen wat maakt dat de leerling dit gedrag inzet wordt er een gesprek gevoerd 
met de pester.  
- Hoe gaat het met de pester? 
- Wat is de reden dat de leerling pestgedrag laat zien?  
- Samen met de pester wordt er gereflecteerd op hoe de gepeste zich voelt 
- Wat zou de pester graag anders willen zien?  
- Welke hulp heeft de pester nodig vanuit zijn mentor?   

- Er wordt een terugkoppeling aan de mentor gegeven over het pestincident en het gesprek 
wat met de pester is gevoerd.  

 
Stap 3. Er wordt een gesprek gevoerd met de gepeste door de mentor  
 

- Op het moment dat er pestgedrag is gesignaleerd gaat de mentor van de gepeste leerling 
dezelfde dag met de leerling in gesprek over wat er is gebeurd, de volgende informatie wordt 
achterhaald:  
- Hoe gaat het met de gepeste? 
- Gebeurd het pesten incidenteel of herhaaldelijk?  
- Welke leerling of meerdere leerlingen zijn erbij betrokken?  
- Wat zou de gepeste graag anders willen zien?  
- Welke hulp heeft de gepeste leerlinge nodig vanuit zijn mentor?  

- Mocht de mentor van de gepeste leerling niet aanwezig zijn, gaat een andere collega in 
gesprek met de gepeste leerling.  

- Er wordt een terugkoppeling aan de pedagogisch medewerker gegeven over het gesprek.  
 
 
Stap 4. Er volgt een herstelgesprek tussen de pester en de gepeste leerling 
 

- Er wordt een herstelgesprek gevoerd tussen de pester en de gepeste leerling.  
Dit herstelgesprek wordt bij voorkeur begeleid door de mentor, eventueel met 
ondersteuning van de pedagogisch medewerker of anti-pest coördinator.  

- Tijdens het herstelgesprek worden er afspraken gemaakt over de omgang tussen de pester 
en de gepeste leerling, de schoolwaarde respect, veiligheid en vertrouwen staan in dit 
gesprek centraal.  
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Stap 5. De mentor neemt contact op met de ouders/verzorgers van de gepeste en de pestende 
leerling(en) 
 

- De mentor van de gepeste leerling en de mentor van de pester nemen, dezelfde dag als het 
pestincident is voorgevallen, telefonisch contact op met de ouders/verzorgers van de leerling 
om ouders te informeren over het incident. Mocht de mentor niet werkzaam zijn neemt een 
collega contact op met ouders.  

 
Stap 6. Het pestincident en de ondernomen acties worden geregistreerd in SOM door de medewerker 
die het pestgedrag heeft gesignaleerd 
 

- De medewerker die het pestincident heeft waargenomen registreert hierover in SOM 
journaal. De mentor vult dit aan met aanvullende informatie zoals eventuele consequentie, 
gesprek met de leerling, contact met de ouders, etc.  

 
Stap 7. Bij structureel pestgedrag worden er vervolgstappen ondernomen 

- Indien het pestgedrag zich herhaalt wordt de anti-pest coördinator betrokken. 
- De mentor en anti-pest coördinator stemmen met elkaar af en bedenken samen 

vervolgstappen. 
- De mentor en anti-pest coördinator organiseren zowel een gesprek met de gepeste en 

zijn/haar ouders als met de pester en zijn/haar ouders.  
- Doel van deze gesprekken is dat er afspraken worden gemaakt hoe het pestgedrag gaat 

stoppen en wat daarvoor nodig is. Eventueel wordt onderzocht of er een onderliggende 
hulpvraag speelt en of er gepaste hulpverlening kan worden ingezet. Tijdens het gesprek 
wordt aangegeven welke consequenties er zijn voor de pester als het pesten niet stopt zoals 
schorsing of aangifte.  

 

5. Rollen en taken  
 
 
De medewerkers van de school 

- Alle medewerkers van de school hebben een signalerende rol van pestgedrag. 
- Wanneer zij pestgedrag waarnemen of redenen hebben om pesten te vermoeden, wordt er 

van hen verwacht dat zij hierop adequaat reageren volgens het stappenplan zoals 
beschreven in het anti-pestprotocol.  

 
De mentor 

- Indien daar aanleiding toe bestaat, besteedt de mentor in zijn/haar klas expliciet aandacht 
aan pestgedrag tijdens een groepsgesprek. Hierbij worden de rollen van de pester, het 
slachtoffer en de middengroep benoemd.  

- Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor met de gepeste en de 
pester apart. Vervolgens organiseert de mentor een gesprek tussen beide leerlingen en 
probeert tot goede afspraken te komen.  

- De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt. 
- Bij structureel pesten praat de mentor met de klas. Dit is belangrijk in verband met de het 

herstellen van de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder 
groepslid heeft. 

- Indien het probleem zich herhaalt, meldt de mentor het gedrag aan de anti-pest coördinator 
en maakt de mentor samen met de anti-pest coördinator een plan van aanpak.   
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De anti-pest coördinator 
- De anti-pest coördinator ondersteunt de mentor bij het uitvoeren van acties als er sprake is 

van herhaling van het pestgedrag en wanneer het pesten het klassenverband overstijgt.  
- De anti-pestcoördinator heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester apart of 

organiseert direct (naar eigen inzicht) een gesprek tussen beiden. 
- De anti-pestcoördinator adviseert zo nodig, zowel aan de pester als de gepeste, hulp vanuit 

school of externe hulp, dit doet de anti-pestcoördinator in afstemming met de 
ondersteunings coordinator.  

- De anti-pest coordinator treed, gezamenlijk met de gedragswetenschapper, op als adviseur 
van de directie voor het anti-pestbeleid.  

 
De directie 

- De directie kan overgaan tot een schorsing maatregel bij herhaling van pestgedrag  
- De directie kan overgaan tot een aangifte bij herhaling van pestgedrag  

 
De ondersteuning coördinator  

- De ondersteuning coördinator ondersteunt waar nodig mentoren, de anti-pest coördinator 
en de directie tijdens de verschillende fasen in het proces. 

- De ondersteuning coördinator kan leerlingen en ouders adviseren voor het inzetten van hulp 
binnen de school of een doorverwijzing naar externe hulp.  

 
De ouders 

- Ouders die merken of vermoeden dat hun kind gepest wordt nemen contact op met de 
school. Het centrale aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen is altijd de mentor. 
Mentoren zijn bereikbaar via de schoolmail of telefonisch.  

 
De leerling  

- In de aanpak wordt de rol van de leerling/leerlingen niet altijd genoemd. We hopen een 
klimaat te ontwikkelen waarin leerlingen hulp kunnen/durven vragen aan medewerkers van 
de school en elkaar. Daarnaast hopen wij dat leerlingen leren om elkaar aan te spreken, 
elkaar kunnen ondersteunen en feedback kunnen ontvangen.  
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