
 

 

 

Respectprotocol 
van het 

Kesper College 
 

 

 

Begin met het einde in gedachten                                                

- Stephen R.Covey   -  

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Vooraf 3 

Begripsbepalingen 4 

De vijfsporenaanpak 6 

Preventieve maatregelen 7 

Het stappenplan na melding van pesten 8 

Afwijken van respectprotocol 10 

Bijlage 1 – stappenplan 11 

Bijlage 2 – leidraad voor gesprek met gepeste leerling 12 

Bijlage 3 – leidraad voor gesprek met leerling die pest 13 

Bijlage 4 – tips voor cyberpesten voor leerling 14
  

  

  

                                                                                                                                                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

 

 

 

Vooraf 

Dit respectprotocol 1 van het Kesper College bevat enerzijds richtlijnen bij 

geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die 

pesten kunnen voorkomen.  

Het Kesper College verwacht van alle medewerkers een respectvolle omgang met de 

leerlingen in de klas. Alle medewerkers zullen voortdurend alert moeten zijn hoe de 

groepsdynamica in een groep werkt. Hierin speelt signalering en melding een grote 

rol. 

De school heeft zich te houden aan een aantal wettelijke bepalingen, zoals het 

hebben van een zorgplan. Een onderdeel hiervan is het respectprotocol. Dit 

respectprotocol heeft als doel dat onze leerlingen zich op onze school veilig voelen, 

zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het Kesper College vindt het belangrijk 

dat leerlingen elkaar respecteren en dat pesten wordt voorkomen. 

Het respectprotocol op het Kesper College is een verklaring van de 

vertegenwoordiging van de school en de ouders, waarin is vastgelegd dat we 

pestgedrag op school niet accepteren en volgens een bepaalde handelswijze 

aanpakken. 

 

Uitgangspunten: 

Het respectprotocol kan alleen functioneren als aan bepaalde voorwaarden wordt 

voldaan: 

1. Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken 

partijen: docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen.  

2. De school is actief in het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat 

waarbinnen pesten als onacceptabel wordt ervaren. 

3. Docenten en onderwijsondersteunend personeel moeten pesten kunnen 

signaleren (SOM) en vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten. 

4. De school beschikt over een respectprotocol waarin de directe aanpak 

vermeld wordt tegen pesten. (de zgn.vijfsporenaanpak) 

5. De school biedt preventieve (les)activiteiten aan. 

 

 
1 Voor de tekst van dit protocol is gedeeltelijk gebruik gemaakt van het Pestprotocol van het Park         

College, Pestprotocol van Horizon en het Respectprotocol van Van der Meulen School 
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Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leerlingen en volwassenen, als 

er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op afspraken en regels.  

Gouda, juni 2019 

 

 

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. Plagen 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 leerlingen zie je hetzelfde patroon ontstaan. Humor (echte!) 
staat hierbij centraal. 
 
Ruzie/conflict 
Ruzie maken wordt door leerlingen en volwassenen nog wel eens benoemd als 

pesten. Hoewel een ruzie geen pesten is, kan een niet goed opgeloste ruzie soms 

wel tot pesten leiden. Een ruzie is een conflict tussen mensen over een behoefte of 

over wat rechtvaardig is. 

Wat is 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 

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

van) de groep komt te staan.  

Een klimaat waarin gepest wordt tast iedereen aan. In een klas waar gepest wordt 

kunnen alle leerlingen slachtoffer worden. Het lastige is dat veel pestgedrag zich 

afspeelt in het verborgene, zodat het moeilijk is om er greep op te krijgen.  

 

Hoe wordt er gepest? o.a.: 

Verbaal vernederen, belachelijk maken, schelden, dreigen, bijnamen, 

briefjes, mailtjes, appjes 

Lichamelijk trekken aan kleding, duwen, schoppen en slaan, krabben, aan 

haren trekken, wapens gebruiken 

Achtervolgen          opjagen achterna lopen, klem zetten of rijden, opsluiten 

Uitsluiting                doodzwijgen, negeren, uitsluiten bij groepsopdrachten 

Stelen/vernielen     afpakken van spullen, schrijven op materiaal, fiets beschadigen 

Afpersing             dwingen om geld of spullen af te geven, afdwingen om iets voor 

de pestende leerling te doen 
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Wat is cyberpesten? 

Cyberpesten (of digitaal pesten) is het pesten of misbruiken via het internet en 

via mobiele telefoon. Cyberpesten kan nog veel harder zijn dan pesten in het  

gewone, dagelijkse leven. Dit komt omdat de daders anoniem kunnen blijven en de  

reikwijdte van internet veel groter is. Tegelijkertijd komen leerlingen er op steeds  

jongere leeftijd mee in aanraking. 

 

Plagen wordt pesten 

Plagen wordt pesten als de geplaagde aangeeft een bepaalde actie en/of woorden 

onprettig te vinden en de plager toch doorgaat. 
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De vijfsporenaanpak 
De school gaat uit van een vijfsporenaanpak. Dit houdt in: 

 

De algemene verantwoordelijkheid van de school 

- De school zorgt dat alle medewerkers voldoende informatie hebben over het 

pesten in het algemeen en het aanpakken  van pesten (bijlage 1) 

- De school werkt aan een goed beleid rond pesten, zodat de veiligheid van 

leerlingen binnen de school zo optimaal mogelijk is, waardoor een klimaat 

ontstaat waarin pesten bespreekbaar gemaakt kan worden. 

- Alle medewerkers van de school hebben een voorbeeldfunctie bij het 

signaleren en tegengaan van pestgedrag. 

 

Het bieden van steun aan de leerling die gepest wordt 

- Het probleem wordt serieus genomen 

- De mentor gaat een gesprek aan met de gepeste leerling (bijlage 2) 

- Er wordt uitgezocht wat er precies is gebeurd.  

- Er wordt overlegd over mogelijke oplossingen.  

- Er wordt hulp aangeboden of gecoördineerd door mentor of anti-

pestcoördinator. 

 

Het bieden van steun aan de pester 

- De mentor confronteert de leerling met zijn gedrag met eventuele gevolgen 

voor pester en gepeste leerling. (bijlage 3)  

- De mentor probeert de achterliggende oorzaken boven de tafel te krijgen. 

- Het aanbieden van hulp (desnoods verplicht) door de mentor of  

anti-pestcoördinator. 

 

Het betrekken van de middengroep bij het pesten 

De mentor bespreekt met de klas het pesten en benoemt de rol van alle leerlingen en 

die van de school hierin. 

Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen en wat de klas kan bijdrage aan een 

verbetering van de situatie. De mentor komt hier in de toekomst op terug. 

 

Het bieden van steun aan de ouders 

- Ouders die zich zorgen maken over pesten worden uiteraard serieus 

genomen. 

- De school werkt samen met de ouders om het pesten aan te pakken 
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- De school geeft adviezen aan de ouders in het omgaan met hun gepeste of 

pestende kind.  

- De school verwijst de ouders zo nodig naar deskundige hulpverleners. 

 

 

 

 

Preventieve maatregelen 
 

Op het Kesper College zijn er een aantal preventieve maatregelen 

1. In het curriculum wordt op vaste momenten aandacht besteed aan de veilige 

school. De mentor  

- bespreekt in de eerste week van het schooljaar de algemene afspraken en 

regels in de klas. Het onderling plagen en pesten wordt hierin genoemd.  

- bespreekt het respectprotocol 

- stelt duidelijk dat pesten altijd gemeld moet worden en dat dit geen klikken 

is. 

- besteedt, wanneer hij aanleiding ziet, expliciet aandacht aan pestgedrag in 

een groepsgesprek. Hierbij worden de rol van pester, het slachtoffer, de 

meelopers en de stille getuigen benoemd. 

2. Op het Kesper College wordt de methode Leefstijl geïntroduceerd. Dit is een 

methode die zich richt op de ontwikkeling van sociaal-emotionele 

vaardigheden, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot sociaal vaardige, 

betrokken en zelfstandige volwassenen.  

3. Het Kesper College biedt diverse trainingen aan ter bevordering van zelfbeeld, 

weerbaarheid en zelfontwikkeling voor de leerlingen die daar behoefte aan 

hebben. De trainingen die aangeboden kunnen worden zijn:  

- Rots en Water 

- Faalangsttraining 

- Persoonlijk Meesterschap 

4. De mentor neemt twee keer in het jaar een anonieme pesttest af. Zo wordt er 

snel een beeld gevormd van het pestgedrag in de klas. 

5. Twee keer per jaar wordt er door Hogeschool Leiden een leer- en leefklimaat 

onderzoek gedaan waardoor er gekeken kan worden naar de veiligheid 

binnen school. 

 

Preventie digitaal pesten 

Over het gebruik van de mobiele telefoon en I-pod op school (Schoolgids). 

• Het is niet toegestaan onder lestijd gebruik te maken van de mobiele telefoon, 

behalve na uitdrukkelijke toestemming van de docent. 

• Bij aanvang van de les bergen de leerlingen hun mobiele telefoon op in hun 

kluisje of in de telefoonzak in de klas. 
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• Het maken van foto’s en filmpjes met een mobiele telefoon wordt niet 

toegestaan. Uitzondering is mogelijk na toestemming van de docent en 

eventueel bij excursies en/of uitstapjes. 

 

 

 

 

 

 

Het stappenplan na een melding van pesten 
 

De mentor 

1.    Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor      

       eerst met de gepeste en later met de pester apart. Een leidraad voor deze     

       gesprekken is te vinden in bijlage II en III. Vervolgens organiseert de mentor    

       een gesprek tussen de leerlingen en probeert tot goede afspraken te komen. 

2.    De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt. 

3.  De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met het herstellen 

van de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder 

groepslid heeft. 

4.    De mentor registreert de meldingen als incident in SOM en neemt hierin de 

antipestcoördinator mee. 

4.    Eventueel kan er in het OPP van de leerling(en) aandacht besteed worden 

aan de problematiek. 

  

De antipestcoördinator 

1. De antipestcoördinator neemt de rol van de mentor over bij herhaling van 

pestgedrag en wanneer het pesten het klassenverband overstijgt. 

2. De antipestcoördinator heeft een gesprek met de gepeste en de pester apart 

of organiseert direct een gesprek met beide partijen. 

3. In het contact met de pester is het doel drieledig, namelijk: 

- confronteren (bijlage III) 

- mogelijke achtergronden problematiek op tafel krijgen 

- helderheid geven over het vervolgtraject bij herhaling van pesten 

4. In het contact met de gepeste wordt gekeken of hij gedrag vertoont, waardoor 

hij een gemakkelijk doelwit vormt voor de pester. 

5. De antipestcoördinator stelt alle betrokken ouders op de hoogte wanneer er 

sprake is van recidief gedrag en stelt hen op de hoogte van het vervolgtraject. 

6. De antipestcoördinator bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders 

7. De antipestcoördinator koppelt alle informatie weer terug naar de mentor en 

registreert in SOM. 

 

Gevolgen 
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Op het Kesper College wordt er van uitgegaan dat de leerlingen fouten mogen 

maken en in de gelegenheid gesteld moeten worden deze fouten te herstellen. 

Ondanks dat het Kesper College gespecialiseerd is in het omgaan met jongeren met 

grensoverschrijdend gedrag, betekent het niet dat er aan dit gedrag geen 

consequenties gehangen kunnen worden. Bij ernstig en/of herhaaldelijk 

grensoverschrijdend gedrag kan besloten worden een leerling te schorsen of te 

verwijderen. 

 

 

 

 

Een officiële waarschuwing, schorsing of zelfs verwijdering is een zeer ingrijpende 

maatregel en wordt niet snel toegepast. Wanneer de veiligheid van leerlingen en/of 

medewerkers in het geding is bepaalt de schoolleider of de leerling gewaarschuwd, 

geschorst of verwijderd wordt. 

     

De taak van alle medewerkers 

Alle medewerkers hebben vooral een signalerende rol. Wanneer zij pesten 

waarnemen of redenen hebben om pesten te vermoeden, wordt er van hen verwacht 

dat zij hierop adequaat reageren een melding doen in SOM en bij de mentor. 

 

De rol van de anti-pestcoördinator 

a. De antipestcoördinator ondersteunt, waar nodig, mentoren tijdens de 

verschillende fasen in het proces 

b. De antipestcoördinator kan, waar nodig, een inbreng hebben tijdens 

mentorlessen 

c. De antipestcoördinator voorziet de medewerkers, leerling en ouders van de 

nodige informatie over deze problematiek 

 

Verslaglegging 

De gesprekken die plaatshebben met leerlingen worden vastgelegd in ons 

leerlingvolgsysteem SOM. Bij de gesprekken met ouders wordt een verslag gemaakt, 

die de ouders mogen inzien en eventueel aanvullen. Daarna zal deze ook aan ons 

volgsysteem toegevoegd gaan worden. 

 

Klachtenregeling 

Bij een eventuele klacht kan er in de schoolgids gekeken worden voor de 

klachtenprocedure. 
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Afwijken van het respectprotocol 
 

Het Kesper College kan afwijken van het respectprotocol, indien dit noodzakelijk 

wordt geacht om de pestproblematiek beter aan te pakken. De direct betrokkenen 

worden hiervan op de hoogte gesteld. We streven er uiteraard naar om wijzigingen in 

onderling overleg te doen. 
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Bijlage 1 

Stappenplan 

 

Mentor 

1. Gesprek met pester en gepeste (bijlage 2 en 3) 

2. Gesprek met de klas (toehoorders / meelopers) 

3. Bespreekt vervolgtraject 

(ouders op de hoogte / anti-pestcoördinator) 

4. Registreert in SOM als incident 

 

Antipestcoördinator 

1. Gesprek met pester en gepeste 

2. Gesprek met allebei (eventueel met de klas) 

3. Ouders op de hoogte brengen van procedure 

4. Koppelt terug naar mentor en registreert in SOM 

5. Evalueert met de leerlingen binnen twee weken na het eerste 

gesprek 

6. Bij recidief gedrag wordt er eventueel een sanctie opgelegd in 

overleg met schoolleider 
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Bijlage 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 wordt je gepest? 

• Hoe lang speelt het pesten al? 

• Weten je ouders of andere personen dat je gepest wordt? 

• Wat heb je tot nu toe zelf aan het pesten proberen te doen? 

• Zijn er leerlingen die jou weleens proberen te helpen? 

• Wat wil je dat er nu gebeurt? Wat wil je bereiken? 

 

Aanpak 

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 de anderen? 

• Welke lichaamstaal speelt een rol? 

• Hoe gaat de leerling om met gevoelens en hoe maakt hij/zij die kenbaar aan 

anderen? 

• Heeft de leerling genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen naar 

de pester? Gepeste jongeren lopen vaak rond met het gevoel dat er iets mis is 

met ze. Daardoor kunnen ze moeite hebben om voor zichzelf op te komen. 

Besteed hier aandacht aan. 
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Bijlage 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. 

• Relatiegericht. Je bent heel duidelijke op de inhoud, in wat je wilt en niet wilt 

maar met behoud van de relatie. Bijvoorbeeld: ik vind dat je gemeen doet 

tegen haar en ik wil dat je daarmee ophoudt. Zeg nooit: je bent heel gemeen. 

Je wilt duidelijk verder met de jongere. 

• Specifiek blijven. Je benoemt de situatie waar het over gaat en vermijdt 

woorden als altijd, vaak en meestal.  

• 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?  

 

Het pestgedrag moet stoppen. Wees duidelijk over de stappen die volgen wanneer 

het pestgedrag niet stopt. 
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Bijlage 4 

Tips bij digitaal pesten 

 

Het digitaal pesten gebeurt meestal in buitenschoolse situaties, maar vaak gaat dit 

ook samen met pesten op straat of in school. Wanneer er door leerlingen of ouders 

wordt gemeld dat er sprake is van digitaal pesten worden ook de ouders van de 

pesters hiervan op de hoogte gesteld. Verder worden de stappen gevolgd zoals deze 

zijn opgenomen in het respectprotocol. 

 
1. Vertel de leerling dat het nooit hun schuld is dat een ander iets vervelends 

naar of over hen stuurt op internet. Niemand heeft het recht om iemand te 

pesten. Vertel de leerling dat ze niet gaan reageren op pestmails of digitale 

pesterijen. 

2. Bewaar de berichten Laat de leerling alle berichten waarin het pestgedrag 

voorkomt als bewijsmateriaal bewaren. Vertel de leerlingen eventueel hoe ze 

dat kunnen doen. 

3. Blokkeren van de afzender. Leg de leerling zo nodig uit hoe hij/zij de 

pestmail kan blokkeren. 

4. Neem contact op met de ouders van de gepeste leerling. Geef ouders 

voorlichting over welke maatregelen zij thuis kunnen treffen en verwijs ouders 

zo mogelijk door. 

5. Adviseer aangifte. Lees de tips op de politiesite  

http://www.vraaghetdepolitie.nl . In het geval dat een leerling stelselmatig 

wordt belaagd is er sprake van stalking en dan kan er aangifte gedaan worden 

bij de politie. Ook wanneer lichamelijk letsel of materiële schade is 

toegebracht, kan de politie worden ingeschakeld.  

Verwijder pas ná de aangifte het bewijsmateriaal of laat filmpje op officiële 

kanalen verwijderen ná de aangifte. 

6. Wanneer de pester een medeleerling betreft stel je zijn/haar ouders 

daarvan op de hoogte. 

 

http://www.vraaghetdepolitie.nl/
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