
TRAINING ANTI-PESTCOÖRDINATOR 
IN HET ONDERWIJS 

Samen zorgen voor een veilig schoolklimaat 
Op 1 augustus 2015 treedt de wet Sociale veiligheid op school in 
werking. Dat betekent dat scholen zich meer en vooral structureel 
moeten inspannen om pesten tegen te gaan, en dat zij zorgen voor 
sociale veiligheid op school. Daartoe dienen scholen ten minste 
een erkend anti-pestprogramma gebruiken, de veiligheid en het 
welbevinden van leerlingen op school monitoren en een anti-
pestcoördinator aanstellen. Leerlingen die gepest worden, kunnen 
met hun verhaal of vragen bij deze coördinator terecht. De anti-
pestcoördinator kan dan voor de leerling bemiddelen of hem of haar 
doorverwijzen. 

Voor leerkrachten en intern begeleiders die anti-pestcoördinator 
willen worden, heeft de Inschool Academie samen met Gedragpunt 
een training van vier dagdelen ontwikkeld. 

Wat doet een anti-pestcoördinator? 
De anti-pestcoördinator heeft de volgende taken:

• aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leraren in de school;
• actieve bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat;
• geven van advies op gebied van sociale veiligheid en
• coördineren van anti-pestbeleid van de school.

“Aanpakken van pesten doe je samen”



De rol van de anti-pestcoördinator wordt nog interessanter wanneer de 
focus ook gaat liggen op het coördineren van een krachtig sociaal klimaat 
in de school en in de klas. Zeker als ook ouders nog meer dan voorheen 
hierin betrokken gaan worden.

De training zal ingaan op al deze facetten.

Samenwerking tussen de Inschool Academie en Gedragpunt 
De Inschool Academie biedt praktische opleidingen voor professionals 
in het onderwijs. Gedragpunt is een expertisecentrum dat het leren 
omgaan van onderwijsprofessionals met (opvallend) gedrag als kerntaak 
heeft. Door gebruik te maken van elkaars expertise, ontstaat er een 
aantrekkelijke en inhoudelijk sterke training.

Doel van de training 
Wie de training heeft gevolgd, is in staat de school te ondersteunen in 
het neerzetten van een gezond leer- en leefklimaat, waarin pesten tot 
een minimum wordt beperkt. De deelnemers zijn in staat pestgedrag 
en de gevolgen daarvan te signaleren en daar adequaat op te reageren. 
Zij leggen de verantwoordelijkheid voor een pestvrije omgeving op een 
passende manier bij alle betrokkenen, dus ook bij leerlingen. Ze dragen 
de waarden van hun school ondubbelzinnig uit en nemen daarvoor 
verantwoordelijkheid tegenover alle betrokkenen.

Praktijkopdracht
Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan een 
huiswerkopdracht, waarbij de veiligheidsvoorzieningen op school in 
kaart worden gebracht.
Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.

“Investeren in jezelf betekent investeren 
in je leerlingen”



Inhoud 
- Wettelijke kaders.
- Taken en bevoegdheden.
- Invoeren of actualiseren van een erkend anti-pestprotocol (bij wet verplicht).
- Monitoren van sociale veiligheid.

Proces - preventie 
- Uitvoeren pestprotocol. 
- Gebruikmaken van methode in de klas. 
- Groepsdynamica. 
- Herkennen van pestgedrag. 
- Verschillende vormen van pesten, o.a. cyberpesten. 
- Collega’s ondersteunen.
- Actief beleid (blijven) hanteren, schoolteam erbij betrekken. 
- Ouderbetrokkenheid vergroten. 
- Andere organisaties betrekken: veiligheid in de wijk, buurthuizen, wijkagent, kinderagent.

Intervisie 
- Sterk staan in je rol als anti-pestcoördinator.
- Praktijksituaties.
- Delen van good-practice.

Praktische informatie
Voor wie?
Leerkrachten en intern begeleiders in het primair 
onderwijs.

Duur en kosten
4 dagdelen; 675 euro per persoon, inclusief 
materiaal.

(Incompany-training is ook mogelijk, informeer 
naar de tarieven en mogelijkheden)

Meer informatie en inschrijven
Wilt u meteen inschrijven? 
Kijk dan op www.inschoolacademie.nl.

Als u eerst meer informatie wenst, kunt u terecht 
bij de Inschool Academie:
Annetta Klaassen, a.klaassen@inschoolacademie.nl 
of 020 - 346 06 61.
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