opleiding

Antipestcoördinator
voortgezet onderwijs
in company
Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
3b. zorgplicht veiligheid op school

1.	Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval:
a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,
b.	de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en
actueel beeld geeft, en
c.	er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd:
1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en
2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.
2.	Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid
van leerlingen.

Voor wie?

antipestcoördinatoren
van VO-scholen onder
één bestuur.

Duur

2 dagen met minimaal
twee weken tussenruimte

Kosten

€ 7200,- voor 12 personen
(€ 600,- pp. voor 2 cursusdagen)

Inhoud

In de sectorwet staat dat elke school voor voortgezet onderwijs
verantwoordelijk is voor het scheppen van een sociaal veilig klimaat en
voor het monitoren van het veiligheidsgevoel van leerlingen.
Ouders kunnen als hun kind aanhoudend gepest wordt, terecht bij een
vast aanspreekpunt: de antipestcoördinator. Ook het aanspreekpunt is
wettelijk voorgeschreven.
De anti-pestcoördinator analyseert de ontstane situatie en ontwerpt een
plan van aanpak. Daarbij bewaakt de antipestcoördinator samenhang en
systematiek. De antipestcoördinator coördineert alle acties totdat het
pesten werkelijk is gestopt en communiceert naar alle betrokkenen.
Zo wordt voorkomen dat ouders zich van het kastje naar de muur gestuurd
voelen en de zaak verhardt. Daarnaast zijn preventie en advisering bij
antipestbeleid, belangrijke taken van de anti-pestcoördinator. Zie het
volledige programma op de achterzijde.

Werkwijze
Reacties
“Handvatten
gekregen.”
“Concreet.”
“Duidelijk.”

U krijgt heldere informatie in combinatie met oefensituaties direct afkomstig
uit de schoolpraktijk. De twee losse cursusdagen zijn verbonden door een
huiswerkopdracht waarmee u de bestaande sociale veiligheidsvoorzieningen
op uw eigen school in kaart brengt.

Resultaat

U weet wat u te doen staat als antipestcoördinator en u beschikt over een
map vol achtergrondinformatie, checklists en werkvormen om uw taak te
vergemakkelijken.

Meer?

Bekijk de informatie over Prioriteit aan pesten op:
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl
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“Allemaal wisten ze een deel, maar niemand had het complete overzicht.”
Uit het rapport van de onderzoekscommissie naar aanleiding van het overlijden van
Fleur Bloemen, 19 juni 2013

Reacties
“Een goede inhoudelijke
cursus waar veel
vaart in zit.”
“Prima theorie en
praktijk koppeling.”
“Zeer de
moeite waard.”

Programma
Dag 1
• Plan van aanpak tegen pesten
• Taken en bevoegdheden: wat doet een antipestcoördinator?
• Het waarom en hoe van pesten.
• Casuïstiek
•A
 fhandelingsroutes: van straf en herstel (recht) op school tot een zitting
bij de klachtencommissie of Justitie
• Casuïstiek
Dag 2
• Pesterijen via sociale media en dan?
• Casuïstiek
• Pestprotocol aanscherpen
• Meten is weten: advisering antipestbeleid
• Preventie: anti-pest basics voor collega’s
• Praktijk neerzetten met tips en tools
• Presentatie antipestcoördinator

Veiligheid voorop

Bent u er ook van overtuigd dat kinderen, leerlingen, studenten
en onderwijspersoneel, alleen in een veilige schoolomgeving tot
hun recht komen? Dan hebt u schoolveiligheid vast hoog in het
vaandel staan. Of u nu pestgedrag aanpakt, ingrijpt bij meidenvenijn of de contact-/vertrouwenspersonen laat scholen, ik ben u
met mijn praktische expertise graag van dienst.
schoolveiligheid@ankemvisser.nl
06 36 23 17 30
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl

