
 PESTPROTOCOL 

       
Algemeen: 
Pesten wordt op het Agnieten College (Zwartsluis) niet getolereerd, omdat wij een veilige en 
persoonlijke school willen zijn en hierin hoort pesten niet thuis! 
 
Pesten of plagen? 
Plagen en pesten is niet hetzelfde. Niet alle leraren en ouders kunnen het onderscheid even goed 
herkennen. Hierdoor wordt pesten nogal eens ten onrechte voor plagen aangezien. Bij plagen zijn 
beide partijen (vrijwel) aan elkaar gelijk, en is de situatie één op één. De ene keer doet de een wat, de 
andere keer de ander. Het kan gebeuren dat het niet prettig gevonden wordt, en er kan zelfs ruzie van 
komen, maar zelfs dan geven beide partijen goed partij. Plagen kan ook een goedaardig karakter 

hebben, waarbij beide partijen erom kunnen lachen.  

Pesten is structureel anders. In tegenstelling tot bij plagen is er hier geen gelijkwaardigheid meer. De 
pesterijen gebeuren (vaak) niet één op één, maar met een hele groep tegen één (soms twee of drie, 
maar altijd een minderheid). De gepeste kan zich niet verweren, en is altijd de sigaar. Vaak durft of 
kan hij niet terugslaan, of is hierin niet doeltreffend. Plagen houdt na verloop van tijd op, terwijl pesten 
vaak voortdurend door gaat. Zelfs kleine grapjes hoeven niet per se plagen te zijn. Als het grapje tot 
vervelens toe herhaald wordt en de ander zich niet goed kan verweren, dan is er ook al sprake van 
een (lichte) vorm van pesten. 

Het aanhouden van pesten, gedurende meerdere jaren, kan psychische klachten veroorzaken. Deze 
klachten kunnen langdurig van aard zijn. Vaak is de pester van jonge leeftijd zich hier niet van bewust. 
Voorbeelden van deze klachten zijn: minderwaardigheidscomplex, faalangst, grote mate van 
onzekerheid op allerlei gebied, aanpassingsproblemen en vereenzaming. Enkele langdurige en of 
ernstig gepeste jongeren kunnen aan zelfdoding gaan denken of zelfs uitvoeren. 

Bekende vormen van pesten zijn: 

• Het slachtoffer doodzwijgen of negeren; 

• Bijnamen geven; 

• Over het slachtoffer roddelen of hem/haar publiek voor schut zetten; 

• Het slachtoffer in de les voortdurend afleiden. Vaak komt het ook voor dat het slachtoffer, 
wanneer hij iets terugzegt of terugslaat, van de leraar straf krijgt. Dit tot groot vermaak van de 
daders; 

• Fysieke intimidatie, mishandeling; 

• Verbale intimidatie; 

• Afpersing: het slachtoffer moet geld of goederen aan de pester(s) geven of klusjes voor hen 
doen; 

• Beschadiging, vernieling, diefstal of kwijtmaken van eigendommen van het slachtoffer; 

• 'Grapjes' met het slachtoffer uithalen, waardoor hij/zij door een hele groep wordt uitgelachen; 

• Voortdurend kritiek op het slachtoffer uitoefenen; 

• ‘Cyberpesten’: Men kan iemand op verschillende manieren gaan cyberpesten. Het gaat om 
kwetsende of bedreigende teksten bijvoorbeeld via chatprogramma's als Whatsapp, MSN of 
Hyves. Men kan ook beledigende foto's, video's of persoonlijke gegevens van het slachtoffer 
op het internet of op sociaalnetwerksites plaatsen zoals Facebook en Twitter. Dan is er sprake 
van cyberstalking, waarbij één of meerdere daders doelbewust een slachtoffer lastig blijft 
vallen. 

 
 
 



Maatregelen tegen het pesten op het Agnieten College te Zwartsluis: 
Preventie: 
Aan het begin van een schooljaar zal een klas (o.l.v. de mentor) samen spelregels opstellen: wat is 
prettig voor iedereen? Wat doen we als klas niet? Deze regels worden regelmatig gezamenlijk 
geëvalueerd. Daarbij zal (door de mentor) aan de hele klas de boodschap meegegeven worden, 
dat pesten niet 'stoer' of 'cool' is, en niet acceptabel. 
Preventie tijdens lessen, voorlichtingen en voorstellingen: 
Wij gebruiken methoden (bijv. tijdens het vak godsdienst) die passen bij onze identiteit en visie, 
waarbij er geregeld op wordt teruggekomen dat pesten “not done” is. Ook wordt er aan het begin 
van het schooljaar eeen anti-pest project georganiseerd in de eerste klas met als doel leerlingen 
bewust te maken van het verschijnsel pesten en dat je als klas een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebt. 
 
Wanneer het dan toch gebeurt: 
Wanneer er kleine signalen van pestgedrag zijn dient dit z.s.m. door gegeven worden (door 
slachtoffer, ouders of getuigen) aan de betrokken mentor of teamleider (wanneer het klassen 
overstijgend is). Er zullen vervolgens gesprekken met alle betrokkenen plaats vinden, om het 
gedrag goed in beeld te krijgen. Vervolgens zullen er afspraken gemaakt worden, met als doel om 
het pesten te stoppen. 
Wanneer dit niet lukt worden ouders op de hoogte gebracht of op school uitgenodigd, om zo 
afspraken te maken om het ongewenste gedrag alsnog te stoppen. Hierbij wordt dus altijd gebruik 
gemaakt van de pedagogische driehoek d.w.z. dat naast de leerlingen en school, de ook de ouders 
van de betrokken partijen erbij betrokken worden. Indien nodig/mogelijk wordt er (in overleg met 
ouders) voor de betrokken leerlingen een hulptraject gestart. 
Pesten is schadelijk voor de karaktervorming van zowel pester(s) als slachtoffer! 
 
Eventuele sancties: 
Indien noodzakelijk kan de school ook sancties opleggen. Dit is afhankelijk van de ontstane 
situatie. Te denken valt aan: 
1. Terugkomen  
2. Verplaatsing naar een andere klas 
3. Het schorsen van de pester ( 's) 
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Agnieten College 
Zwartsluis 

 


