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Wet Veiligheid op school
Per 1 augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school in werking getreden. De wet stelt
dat scholen een inspanningsverplichting hebben om een veilige schoolomgeving te
waarborgen. Een veilige omgeving is een voorwaarde voor kinderen om zich goed
te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Sinds 1 augustus 2016 ziet de inspectie toe
op naleving van de wet.
Scholen zijn verplicht om:
 veiligheidsbeleid te voeren. Het gaat hier om zowel de fysieke als de sociale
als de psychische veiligheid;
 de veiligheidsbeleving te monitoren met een erkend instrument;
 binnen de school een persoon aan te wijzen die de volgende taken krijgt:
- het coördineren van het anti-pestbeleid en
- het fungeren als aanspreekpunt met betrekking tot pesten voor
leerlingen en ouders.
Anti-pestcoördinator
Iedere school heeft een anti-pestcoördinator. Deze persoon is in staat pesten (beter)
te signaleren en effectieve preventieve acties uit te voeren. Door een persoon
verantwoordelijk te maken voor het anti-pestbeleid kan het (voorkomen van) pesten
effectiever aangepakt worden. De centrale vraag die een anti-pestcoördinator
zichzelf stelt, is: hoe zorg ik ervoor dat onze school een steeds veiligere school wordt?
Taken anti-pestcoördinator
De anti-pestcoördinator is als aanspreekpunt in de eerste plaats verantwoordelijk
voor de opvang van de gepeste leerling en zijn/haar ouders. Ook verwijst en
begeleidt de anti-pestcoördinator naar derden. Daarnaast zorgt zij voor samenhang
in het beleid en de aanpak tegen pesten.
De onderscheiden taken zijn:
1. De APC is het vaste aanspreekpunt in het geval van pesten. Zij zorgt ervoor
dat zij bekend, zichtbaar en bereikbaar (laagdrempeligheid) is binnen de
school. Iedereen weet wie zij is, wat haar taak is, in welke situaties zij
benaderd kan worden en waar en wanneer zij bereikbaar is.
2. De APC zorgt ervoor dat de procedure duidelijke is: van melding → eerste
opvang → advies → verwijzing. Een stap-voor-stap overzicht geeft houvast en
vertrouwen.
3. De APC coördineert een systematische en samenhangende aanpak en
houdt contact met betrokkenen totdat het pesten is gestopt.
4. De APC ondersteunt en adviseert collega’s in pestsituaties.
5. De APC is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van
pesten.
6. De APC kan de directie adviseren over anti-pestbeleid en antipestprogramma’s.
7. De APC heeft kennis van juridische aansprakelijkheid en wetgeving op het
terrein van pesten.
8. De APC is betrokken bij het opstellen van het Sociaal Veiligheidsplan van de
school.
9. De APC werkt (mee) aan verbeterpunten vanuit het Sociaal Veiligheidsplan.
10. De APC is betrokken bij het analyseren van meetgegevens uit de monitor
Sociale Veiligheid.
11. De APC kan het pestprotocol op school actualiseren en implementeren.

Taken school
Scholen zijn verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid en moeten zich
aantoonbaar inspannen om pesten tegen te gaan. Iedere school heeft een
Veiligheidsplan waar het beleidsplan Sociale Veiligheid deel van uitmaakt. De
school monitort de veiligheid van de leerlingen en heeft een persoon aangesteld als
anti-pestcoördinator. Het beleid van de stichting is dat problemen – dus ook
problemen met pestgedrag – in de eerste plaats worden besproken met en
aangepakt worden door de leerkracht. Wanneer hier geen oplossing uit voortkomt,
kan de anti-pestcoördinator worden benaderd.
Onder het beleidsplan Sociale Veiligheid hangen verschillende protocollen,
waaronder een anti-pestprotocol.
Taken directeur
De directeur van de school blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid in en om de
school. Vanuit die verantwoordelijkheid zal hij/zij toezien op de uitvoering van
vastgesteld beleid, protocollen en andere afspraken. Het welbevinden van
leerlingen is de zorg van de leerkrachten onder leiding van de directeur. Het deel
van de sociale veiligheid dat specifiek gericht is op het voorkomen en tegengaan
van pesten valt onder de verantwoordelijkheid van de anti-pestcoördinator.
Deskundigheid/scholing
De anti-pestcoördinator heeft een cursus gevolgd ter voorbereiding op de taak. De
cursus is gevalideerd door registerleraar.nl.
Voorgesteld besluit
 Op iedere school wordt een anti-pestcoördinator (APC) aangesteld. Dit kan
een aparte functionaris zijn, maar de taak kan ook belegd worden bij de
zorgcoördinator of preventiemedewerker.
 De directies geven de naam van de persoon die APC wordt door aan het
bestuur.
 De directies bepalen in overleg met het bestuur hoeveel taakuren de APC
heeft voor bovengenoemde taken en scholing.
 Scholing voor de APC wordt bovenschools georganiseerd.

