
 
Pestprotocol 
 
Het Passer College beoogt met dit protocol inzichtelijk te maken wat wordt ondernomen om 
pesten tegen te gaan. Dit omdat pesten schadelijk is voor iedereen die ermee te maken 
krijgt. Het doet afbreuk aan mentaal welzijn en mentale weerbaarheid wat gevolgen kan 
blijven hebben tot op latere leeftijd. 
 
Preventiefase 
 
Het is belangrijk voor zowel leerlingen als medewerkers van Het Passer College om 
voorlichting te krijgen over het beleid dat op school gehanteerd wordt. Verder krijgen 
medewerkers achtergrondinformatie over pesten (onder leerlingen met een vorm van 
autisme) door middel van een studie-/cursusdag. Vanwege andere sociale omgangsvormen 
is het voor leerlingen op Het Passer College extra lastig in te schatten wat anderen bedoelen 
met bepaald gedrag. Handelingen en gedrag kan verkeerd opgevat worden waardoor 
ongewenste situaties ontstaan (onbegrip waar pestgedrag of agressief gedrag uit voortkomt). 
Door te verdiepen in het onderwerp kunnen signalen sneller opgepakt worden en ervaringen 
en gedachten met elkaar gedeeld worden. 
 
Er gelden duidelijke regels binnen school. Het is belangrijk dat leerlingen en medewerkers 
zich hier aan houden en weten welke sancties gelden bij het overtreden van de regels. De 
taak van medewerkers van Het Passer College is toe te zien op naleving van de regels en 
het vormen van een rolmodel hierin. Daarnaast grijpen de mentor, docenten en andere 
begeleiders veelvuldig momenten aan om preventief uitleg te geven over acceptatie van de 
eigen stoornis en de stoornissen van anderen, individuele verschillen, sociaal gedrag, 
sociale weerbaarheid en gewenst en ongewenst gedrag. 
Er is veel aandacht voor gewenst internetgebruik en de werking van sociale media. 
Leerlingen beseffen zich vaak niet wat de gevolgen van bepaalde handelingen kunnen zijn. 
(eenmaal geplaatste informatie zal nooit meer verwijderd worden). Ook de impact die het 
plaatsen van informatie over anderen heeft op de sociale media dient veelvuldig besproken 
te worden. Hierin is een plagerijtje al gauw pestgedrag en kan dit serieuze en onbehoorlijke 
gevolgen hebben voor het/de slachtoffer(s). Leerlingen mogen daarom enkel gebruik maken 
van de websites voorgeschreven door school. 
Ook geldt dat alle apparatuur die een leerling mee naar school neemt de gehele dag in de 
kluis bewaard dient te worden en mag enkel buiten het schoolterrein en schooltijden gebruikt 
worden. Zo wordt voorkomen dat leerlingen via eigen telefoon of computer met 
internetverbinding onder schooltijd sites bezoekt die binnen Het Passer College niet mogen. 
Daarnaast wordt film-/camera-apparatuur gebruik zo vermeden. Leerlingen kunnen en 
mogen geen opnames maken van medewerkers en leerlingen van Het Passer College. 
 
Onderhoudsfase 
Met voorlichting aan begin van het schooljaar is de kous nog niet af. Het is belangrijk het 
onderwerp onder de aandacht te blijven houden. Voor mentoren betekent het dat ze 
groepsgesprekken houden en incidenten of voorvallen uit de media als uitgangspunt voor 
een lesactiviteit gebruiken. 
 
Curatief/herstellende fase 
Wanneer zich pestgedrag heeft voorgedaan zijn er voor verschillende partijen rollen 
weggelegd: voor de pester, het slachtoffer, de mentor (of een andere (betrokken) 
medewerker van Het Passer College), de afdeling coördinator en bij zware incidenten de 
teamleider of locatieleider. 
 



 
Pesten bij leerlingen met ASS 
Omdat pesten onder leerlingen met ASS vaak voortkomt uit andere oorzaken dan bij 
leerlingen zonder deze stoornis wordt de procedure anders ingericht dan in het regulier 
onderwijs. De nadruk van de aanpak ligt op het vlak van voorlichting. Drie theorieën geven 
aan hoe het functioneren van leerlingen met ASS verschilt: Theory of Mind (TOM), Centrale 
Coherentie (CC) en executieve functies. 
 
Het inlevingsvermogen van de leerlingen is beperkt waardoor inschatten wat de ander 
bedoelt en probeert lastig is (TOM). Daarnaast verloopt het plannen en organiseren van 
eigen gedrag niet bewust (executieve functie). Hierdoor worden de gevolgen van het eigen 
gedrag niet inzichtelijk en kunnen misverstanden en onenigheden ontstaan. Verder is door 
de CC niet het geheel te overzien, maar worden details uit de situatie gepikt en gezien die 
niet de overkoepelende bedoeling van de ander weergeeft. 
Naast de genoemde theorieën zijn er gedragingen en interesses die ook onder leerlingen 
met ASS bij de een meer opvallen dan bij de ander: het star vasthouden aan gedragsregels, 
bepaalde interesses, uiterlijke kenmerken. Acceptatie van verschillen is dan ook het 
vertrekpunt bij de procedure in dit pestprotocol. 
 
Stappenplan 
 

1. Het incident wordt gemeld bij de mentor (door pester, slachtoffer, ouder of ander 
persoon). 

2. De mentor schat de ernst van het pestgedrag in en handelt naar aanleiding daarvan. 
Of de mentor lost het probleem met/tussen de leerlingen op en maakt melding bij de 
afdeling coördinator zodat het incident kan worden vastgelegd in het dossier. Of het 
incident is van dusdanig aard dat de afdeling coördinator het verdere verloop op zich 
neemt. In deze tweede stap is kernpunt van de oplossing zoeken naar de oorzaak 
van het pestgedrag, inzichtelijk maken waar het mis ging en voorlichting geven over 
de oorzaak. Deze kan liggen in boven noemde theorieën, gedragingen, interesses. 
Gewenst gedrag kenbaar maken en nastreven vormt het doel van het curatieve 
gesprek. 

3. De afdeling coördinator bespreekt het pestgedrag met het slachtoffer en de pester en 
neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken personen. De 
coördinator geeft de sanctie van het gedrag weer en geeft gewenst gedrag aan. 
Wanneer het gewenste gedrag in de toekomst niet wordt opgevolgd, dan kunnen 
zwaarder sancties volgen. Indien nodig kan de leerling worden aangemeld bij de CvB 
zodat een hulptraject ingezet kan worden. (sociale weerbaarheid, acceptatie van de 
eigen stoornis, sociale vaardigheidstraining). 

4. De mentor besteedt na het gesprek met de leerlingen en de afdeling coördinator in de 
klas aandacht aan het voorval door een voorbeeld uit de sociale media te verbinden 
aan een opdracht of klassenbespreking. Omdat de situatie zelf voor de betrokken 
leerlingen te confronterend kan zijn en hier al met mentor en afdeling coördinator is 
gesproken, verdient dit niet de voorkeur. 

5. Bij structureel pestgedrag kan worden overgegaan tot verplaatsing van de leerling, 
onthouding van mogelijkheden en/of activiteiten. In het ergste geval van structureel 
pesten waarbij het slachtoffer dusdanig fysiek dan wel mentaal leed ondervindt, wordt 
de locatieleider ingeschakeld. Deze kan overgaan tot schorsen of verwijderen en/of 
aangifte doen bij de politie. 

  
 


