
 

 

 

 

 

Negen tips voor het ontwikkelen van 

een pestprotocol 
Een pestprotocol is alleen effectief als het regelmatig wordt geëvalueerd en aangescherpt. Hoe kunnen  

schoolleiding, leerkrachten, leerlingenraden, ouderraden en medezeggenschapsraden dit  aanpakken? 

Deze tips helpen u op weg naar een pestprotocol dat toegespitst is op de eigen school.  

1. Wat is een pestprotocol?  

Een pestprotocol is een programma waarin staat welke maatregelen een school neemt om pesten te 

voorkomen (preventie) en  pesten aan te pakken.  

2. Waarom is een pestprotocol belangrijk? 

Het hebben van een pestprotocol geeft aan dat school het bestrijden van pesten een belangrijk onderwerp 

vindt. Een pestprotocol geeft betrokkenen houvast hoe te handelen bij pestproblematiek. 

3. Wanneer werkt een pestprotocol? 

• Als het door betrokkenen van school (schoolleiding, personeel, leerlingen, ouders) zelf is gemaakt 

• Als iedereen kennis heeft van het pestprotocol  

• Als het regelmatig op de agenda komt van leerlingenraad, ouderraad, medezeggenschapsraad en 

teamvergaderingen zodat het geen ‘dood’ document wordt. 

• Als de inhoud specifiek en praktijkgericht is 

• Als het pestprotocol in samenhang is met andere school(beleids)plannen en schoolreglementen. 

 

4. Welke inhoud heeft een pestprotocol? 

• Een definitie van (digitaal) pesten 

• Uitgangspunten van de school ten aan zien van pesten (pedagogisch beleid) 

• Wat doet de school om pesten (inclusief het buitensluiten van leerlingen en het digitaal verspreiden 

van leugens over iemand) tegen te gaan 

• Wat verwacht de school van betrokkenen (personeel, ouders, hulpouders, leerlingen) om pesten 

tegen te gaan 

• Welke begeleiding er is voor allen die met pesten te maken hebben (slachtoffer, dader,  meelopers, 

zwijgende middengroep en overige omstanders) 

• Welke samenwerking  heeft  school binnen en buiten de school ten aanzien van pesten 

• Waar kunnen leerlingen en ouders terecht binnen en buiten de school met pestproblematiek. 

 

 

5. Waar vind ik voorbeelden van pestprotocollen? 

OUDERS VAN WAARDE  heeft er voor gekozen geen eigen pestprotocol op de eigen site te plaatsen, 

omdat een pestprotocol het beste werkt wanneer een school een geheel eigen protocol ontwikkelt die past 



bij de eigen schoolsituatie en schoolbetrokkenen. Wanneer een school pestprotocollen van andere scholen 

wil inzien kan dit gemakkelijk via internet.  Voorbeelden van pestprotocollen staan op sites van veel 

scholen. Deze zijn via google (trefwoord: pestprotocol) eenvoudig te vinden. 

6. Wat zijn actuele ontwikkelingen? 

De Groningen Rijksuniversiteit Groningen is in 2010 gestart met een onderzoek wanneer pestprotocollen 

echt werken (evicence-based antipestprogramma). De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft een 

pestprotocol autisme ontwikkeld met de naam ‘Niet pesten maar aanpakken’. Zie 

www.landelijknetwerkautisme.nl  

7. Wat is de rol van de medezeggenschapsraad?  

De medezeggenschapsraad (MR) heeft diverse wettelijke rechten om pestbeleid op de agenda te zetten. 

Een hoofdtaak van de MR is namelijk het voorkomen van discriminatie (artikel 7 van de Wms). Pesten is 

een vorm van discriminatie.  

Stel dat ouders vinden dat de school niet genoeg doet om pesten tegen te gaan, dan kan de MR een 

ongevraagd advies (= adviesrecht) geven aan het bestuur. De MR kan ook een voorstel doen om het beleid 

aan te passen (= initiatiefrecht). Verder heeft de MR instemmingsbevoegdheid bij vaststelling of wijziging 

van regels rond veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid. Dus ook pestbeleid. De aanpak van pesten 

kan daarnaast onderdeel zijn van het schoolplan, schoolreglement en hulpoudersbeleid. Ook hierbij heeft 

de MR instemmingbevoegdheid. Daarnaast heeft de ouder-/leerlinggeleding van de MR 

instemmingbevoegdheid bij de vaststelling van een ouder- of leerlingenstatuut, de schoolgids, 

buitenschoolse activiteiten en tussenschoolse opvang. Ook daarin kunnen maatregelen tegen pesten 

worden opgenomen. Zie voor de rol van de MR verder de brochures: MR en beleid en Stop het pesten op 

www.ouders.net. 

8. Wat doet OUDERS VAN WAARDE tegen pesten? 

OUDERS VAN WAARDE heeft het voorkomen en aanpakken van pesten hoog op de agenda staan.  

Scholen en ouders kunnen diverse diensten en producten rondom pesten bestellen. Voor leden gelden 

aanzienlijke kortingen.  Kijk voor een actueel aanbod op www.ouders.net.   

Voorbeelden zijn: 

• School&Ouderbijeenkomst Pesten 

• Raad en Daad brochures voor medezeggenschapsraden: ‘Stop het pesten’ en ‘MR en beleid’ 

• De gratis download voor ouders en scholen: ‘Tien tips tegen pesten’  

• De Help-brochure: ‘Help! Hoe leer ik mijn kind omgaan met pesten’  

 

9. Wat zijn handige sites over pesten op school? 

• www.pestweb.nl:  tips voor kinderen, ouders en leerkrachten, telefonische hulplijn voor kinderen  

• www.ppsi.nl (geeft informatie over contactpersonen en vertrouwenspersonen in het onderwijs, en 

de rol van de vertrouwensinspectie)  

• www.schoolenveiligheid.nl 

• www.kanjertraining.nl   

• www.weerbaar.info   
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OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouder- en 

medezeggenschapsraden in het christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Kijk voor meer informatie 

op www.ouders.net. 
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