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Inleiding 
Onze missie 

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste 

uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, 

gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je 

persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in 

onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland. 

 Onze visie 

Wij geven je onderwijs met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. We helpen je niet alleen een 

echte vakvrouw of –man te worden, maar helpen je ook bij je persoonlijke ontwikkeling. Als student 

op Scalda leer je een vak en andere zaken die je nodig hebt om goed in de maatschappij te kunnen 

functioneren. Je mag een hoge kwaliteit verwachten van ons onderwijs, onze organisatie en van de 

informatie die je krijgt en je mag ons hierop aanspreken: we streven naar duidelijkheid. Je krijgt van 

bevlogen medewerkers in een prettige, gestructureerde en mensgerichte omgeving de aandacht en 

begeleiding die je nodig hebt en je kunt binnen de onderwijsomgevingen gebruik maken van goede 

faciliteiten. Wij verwachten dan wel dat je je als student volledig inzet. 

• Wij ontwikkelen met veelzijdig onderwijs van hoge kwaliteit een school die klaar is voor de 

toekomst. We oriënteren ons daarvoor op de economische, demografische en maatschappelijke 

ontwikkelingen in en rondom Zeeland. Door de veelzijdigheid van ons onderwijs hebben onze 

studenten veel keuzemogelijkheden. 

• Wij versterken ons onderwijs door samen te werken met regionale bedrijven, instellingen en 

overheden, wat leidt tot gezamenlijke trajecten waar studenten, medewerkers, werkgevers en 

andere belanghebbenden trots op kunnen zijn. Daarbij pakken we vanuit onze ondernemende 

instelling kansen, zo lang die bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Door samenwerking houden we 

ons onderwijs voor studenten met uiteenlopende achtergronden en ondersteuningsvragen 

toegankelijk. 

Vanuit onze vier waarden: veelzijdigheid, toegankelijkheid, betrokkenheid en duidelijkheid, 

realiseren we de kwaliteit die nodig is om onze missie te vervullen - jou te helpen het beste uit je zelf 

te halen 

Uitwerking 

Scalda is een school waarbij respect voor elkaar belangrijk gevonden wordt.  Respect voor elkaar 

zorgt voor een sociaal veilige leer- en werkomgeving en is een verantwoordelijkheid die door 

iedereen binnen de organisatie gevoeld en gedragen wordt.  Een sociaal veilige leer- en 

werkomgeving is een voorwaarde voor de maximale ontplooiing van studenten en medewerkers 

binnen Scalda.  Binnen respectvol met elkaar omgaan is er geen plaats voor pesten.  
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1. Wat is pesten? 
Definitie: “ Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een 

andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij pesten is de macht ongelijk 

verdeeld. 

We spreken van pestgedrag als dezelfde student regelmatig bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten 

is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend. Een klimaat waarin 

gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waar gepest wordt kunnen alle studenten slachtoffer 

worden. Pestgedrag moet dan ook door iedereen serieus worden genomen. 

Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel pesten. Kinderen of jongeren 

gebruiken dan het internet (bijvoorbeeld pesten via het chatten of facebook, cyberpesten) of pesten 

elkaar door vervelende berichten via de mobiele telefoon te sturen. 

Het lastige is dat veel pestgedrag zich in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk is om er greep op 

te krijgen. En zelfs als het pestgedrag wordt opgemerkt, weten docenten en andere betrokkenen niet 

altijd hoe ze ermee om moeten gaan. Docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben 

echter een taak (samen met de ouders en de student zelf) bij het tegengaan van pesten. 

Studenten moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van  alle medewerkers van Scalda in de school 

en hierom durven vragen. Alle medewerkers van Scalda dienen oog te hebben voor de signalen van 

studenten. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de studenten te vertellen hebben. 

In eerste instantie meldt de student zich bij de studiecoach1. Indien ze hier het luisterend oor niet 

kunnen vinden, melden ze zich rechtstreeks bij een vertrouwenspersoon of bij UBA. 

2. Preventieve maatregelen 
Pestgedrag voorkomen is beter dan genezen. Wanneer er toch gepest wordt, is het belangrijk dat er 

maatregelen getroffen worden om een einde te stellen aan het pestgedrag. Om pestgedrag te 

voorkomen, kan de school ervoor opteren om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat 

pestgedrag weinig kans maakt.  

Mogelijke preventieve acties: 

 Werken aan een positief schoolklimaat 

Alle medewerkers van Scalda dragen bij aan het uitdragen van de visie van Scalda met betrekking tot 

de veiligheid in de school. Deze veiligheid uit zich door wederzijds respect waarbij iedereen elkaar 

aan kan spreken op gedrag binnen de school 

 Werken aan een positief klasklimaat 

Een positief klasklimaat helpt probleemsituaties te voorkomen. Als studenten zich goed in hun vel 

voelen, zich veilig en verbonden voelen met elkaar en hun omgeving, stijgt het welbevinden en zijn er 

minder problemen. Je kan open met elkaar praten over hoe je je voelt, wat de problemen of irritaties 

zijn. Deze zaken zorgen ervoor dat als er al een begin is van pesten het vlug gestopt kan worden door 

                                                           
1
 Hiermee wordt ook bedoeld de mentor/studieloopbaanbegeleider/coach/trajectbegeleider. 
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het vertrouwen in elkaar. Er ontstaat zo een contact waar openlijk kan gepraat worden over 

gevoelens, strubbelingen en problemen.  

Een positief klasklimaat kan ontstaan o.m. door het organiseren van een groepsmoment, zoals een 

teamactiviteit tijdens de introductie. Ook zijn er randvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor 

een positief klasklimaat, zoals verzorgde en goed toegeruste leslokalen met voldoende licht, lucht en 

ruimte; aangename stoelen en banken.  

 

 Sociale vaardigheden ontwikkelen 

Sociale vaardigheden bewijzen hun nut op verschillende gebieden. Ze kunnen zorgen voor het 

voorkomen en oplossen van ruzies of pestgedrag. Deze sociale vaardigheden worden bij voorkeur 

tijdens het onderwijsproces ingeoefend.  

 Investeren in het sensibiliseren en informeren van studenten 

Studenten ervaren en merken pestende studenten vaak veel sneller op dan de medewerkers van 

Scalda in hun omgeving. Op klasniveau sensibiliseer je studenten door: 

* Het maken van klasafspraken. De studenten spreken tijdens de introductieperiode klassikaal een 

vijftal regels af die het respectvol met elkaar omgaan helpen garanderen. Ook kan worden nagegaan 

op welke manier met regelovertredingen wordt omgegaan. 

* In de klas een gesprek te voeren over wat pesten inhoudt, wat het met iemand doet,  

waarom studenten eraan meedoen, enz. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de lessen leer-loopbaan-

burgerschap gebeuren naar aanleiding van het bekijken van een video of aan de hand van affiches. 

 

* Bij aanvang van het schooljaar worden de nieuwe studenten geïnformeerd over het pestprotocol. 

Hierbij zal nadrukkelijk ook het cyberpesten worden betrokken. 

3. Stappenplan na melding van pesten 
Bij het constateren van pesten is het belangrijk dat er acties uitgezet worden. In de schematische 

weergave van het pestprotocol is de studiecoach de centrale persoon in het proces om het pesten te 

stoppen.  

De studiecoach is de contactpersoon voor de gepeste student, is het aanspreekpunt voor de ouders 

van de gepeste student en is degene die na collegiaal overleg zelf aan de slag gaat of UBA benadert 

voor het methodisch aanpakken van pestgedrag. 

De studiecoach is ook degene die de teamleider informeert over de situatie en de voortgang in het 

proces. 

Wanneer de interventies niet succesvol zijn is de studiecoach degene die de casus overdraagt aan de 

teamleider. De teamleider zorgt dan voor passende maatregelen. 

Voor passende maatregelen wordt verwezen naar het Protocol ‘Hoe te handelen bij incidenten van 

ongewenst gedrag?’ van Scalda .  
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2 

 

                                                           
2
 De casus van de gepeste student wordt alleen na overleg met die student met derden besproken. 
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Bijlage 1. Rollen en taken bij pesten 
 

A. Studenten/ouders/medewerkers Scalda 

 Melden van pestgedrag aan de studiecoach of aan de interne of externe 

vertrouwenspersoon. De casus van de gepeste student wordt alleen na overleg met 

die student met derden besproken. 

 

B. De studiecoach 

 De studiecoach maakt de problematiek bespreekbaar, organiseert en voert het 

overleg met de betrokkenen: 

i. Heeft een gesprek met de gepeste. 

ii. Heeft een gesprek met de pester of met de groep van pestende studenten. 

iii. Voert collegiaal overleg met een collega of interne vertrouwenspersoon. 

iv. Schakelt na collegiaal overleg UBA in. 

v. Meldt de problematiek bij de teamleider wanneer het probleem niet binnen 

afzienbare tijd wordt opgelost. 

 

 

C. De interne vertrouwenspersoon 

 Geeft voorlichting aan studenten over zijn/haar functie binnen Scalda en over 

omgaan met pestgedrag. 

 Fungeert als eerste aanspreekpunt voor studenten bij klachten over o.m. pesten. 

 Verwijst en begeleidt een gepeste student naar de externe vertrouwenspersoon. 

 Past een methodische aanpak van pesten toe (vb. no-blame methode). Deze aanpak 

kan door een uba-begeleider (ook niet-vertrouwenspersoon) worden uitgevoerd. 

 Koppelt (niet-vertrouwelijke) informatie terug naar de studiecoach en evt. 

teamleider. 

 

D. De teamleider. 

 Pakt in overleg met de studiecoach niet-opgelost pestgedrag op. 

 Neemt passende maatregelen t.a.v. de pester conform het Protocol ‘Hoe te handelen 

bij incidenten van ongewenst gedrag?’, en/of indien er sprake is van onverbeterd 

gedrag. 

  



Pagina 7 van 17 
 

Bijlage 2. Hoe wordt er gepest? 
 

Er zijn verschillende vormen van pesten, onder andere: 

- Fysiek (schoppen, slaan, knijpen etc.) 

- Verbaal (beledigen, schelden, belachelijk maken, dreigen, etc.) 

- Sociaal of emotioneel (iemand buitensluiten, iemand achtervolgen, afpersen, stelen, 

vernielen, roddelen, etc.) 

- Cyberpesten (via mobiele telefonie, internet, etc.) 

Cyberpesten of digitaal pesten is pesten via telefoon of computer, via facebook, whatsapp, etc. 

Cyberpesten kan nog meer impact hebben dan andere vormen van pesten. Dit komt doordat de 

daders gemakkelijk anoniem kunnen blijven en de reikwijdte van het internet veel groter is. 

Het gaat hier om het verspreiden van negatieve berichten over een persoon of het ongewenst 

plaatsen van foto’s of video van de gepeste persoon. Digitaal pesten is niet zo onzichtbaar als velen 

denken. Vaak is het ook in de klas of op school te merken aan de manier waarop iemand behandeld 

wordt. Voorbeelden van cyberpesten zijn pest-mail (beschuldigen, roddelen, beledigen, schelden), 

stalking (het stelselmatig lastig vallen van iemand door het blijven sturen van haatmails of het 

dreigen met geweld in chatrooms), hacken (gegevens stelen of instellingen aanpassen), sexting (het 

versturen van seksueel getinte berichten, foto’s en video’s, via mobiele telefoon en/of het internet) 
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Bijlage 3. De gepeste student 
 

Iedereen kan gepest worden.  

Sommige studenten lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan met hun uiterlijk, 

gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen te maken hebben. Studenten die gepest worden doen 

vaak andere dingen of hebben iets wat anders is dan bij de meeste leeftijdgenoten.  

Een student die gepest wordt, praat er niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen zijn: schaamte, 

angst dat de ouders met de school of met de pestende student gaan praten en dat het pesten nog 

erger wordt, probleem lijkt onoplosbaar, het idee dat je niet mag klikken.  

Het is dan  belangrijk om signalen van pestgedrag te herkennen. 
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Bijlage 4. De pestende student 
 

De pestende student is geen stereotype student.  

Pestgedrag heeft vaak een dieperliggende oorzaak. Dit kan zijn: 

 een problematische thuissituatie; 

 een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); Als een pestende student zich verloren voelt 

binnen een grote groep, kan hij zich belangrijker maken door een ander omlaag te drukken; 

 het moeten spelen van een niet-passende rol; 

 een niet-democratisch leefmilieu binnen de school; de docent is een autoriteit en laat op een 

onprettige wijze blijken dat hij de baas is. Dergelijke spanningen kunnen op een zondebok 

worden afgereageerd; 

 een gevoel van incompetentie op school  (slechte cijfers of een laag niveau); 

 een zwak gevoel van autonomie (te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid). 
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Bijlage 5. Meelopers en andere studenten 
 

Meelopers zijn studenten die incidenteel meedoen met het pesten. Dit gebeurt meestal uit angst om 

zelf in de slachtofferrol terecht te komen, maar het kan ook zo zijn dat meelopers stoer gedrag wel 

interessant vinden en dat ze denken in populariteit mee te liften met de pestende student. Verder 

kunnen studenten meelopen uit angst vrienden of vriendinnen te verliezen. De meeste studenten 

houden zich afzijdig als er wordt gepest. Ze voelen zich wel vaak schuldig over het feit dat ze niet in 

de bres springen voor het slachtoffer of hulp inschakelen. 
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Bijlage 6. Pestprotocol voor de docent 
 

Signalen die kunnen wijzen op pesten: 

 niet meer naar school willen; 

 slechtere resultaten dan voorheen tijdens de opleiding; 

 regelmatig spullen kwijt zijn; 

 regelmatig hoofdpijn of buikpijn hebben; 

 blauwe plekken hebben op ongewone plaatsen; 

 de verjaardag niet willen vieren; 

 niet alleen boodschap durven doen; 

 bepaalde kleren niet meer willen dragen; 

 zelf blessures veroorzaken om niet naar school te hoeven; 

 in zichzelf gekeerd, depressief;  

 passief, meegaand, apathisch, lusteloos;  

 labiel, nerveus, gespannen;  

 angstig;  

 negatief zelfbeeld;  

 zelfverwondend gedrag; 

 schuld- en schaamtegevoelens. 

 

Stappenplan na een melding van pesten (zie ook schema ‘pestprotocol’, p. 5): 

De studiecoach 

1. Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de studiecoach eerst met de 

gepeste. 

2. Daarna, na overleg met de gepeste, apart ook met de pestende student of groep studenten ( 

wanneer niet duidelijk is wie het voortouw neemt). Leidraad voor deze gesprekken is te 

vinden in bijlage 8 en bijlage 9.  

3. De studiecoach bespreekt direct het incident met een collega (collegiaal overleg). 

4. De studiecoach kan zelf verder gaan met gesprekken met betrokken studenten en de klas. Is 

dit niet succesvol dan wordt de interne vertrouwenspersoon (UBA) ingeschakeld, om 

methodisch aan de slag te gaan met het pestgedrag. 

5. De studiecoach informeert de teamleider over de situatie. 
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Bijlage 7. Leidraad voor een gesprek met de gepeste student 
(bron Koning Willem 1 College)  

Op het moment dat een student bij je aanklopt met de klacht dat hij gepest wordt, bied je de gepeste 

student het perspectief dat deze nare situatie beter wordt nu hij hulp heeft gezocht. (Laat duidelijk 

weten hoe de schoolorganisatie tegenover pesten staat): 

• Luister en toon begrip voor de situatie waarin de ander zich bevindt; 

• Vraag de gepeste persoon welke  medestudenten of collega’s hij vertrouwt en stuur aan op 

meer contact met hen; 

• Vraag de gepeste  persoon of hij samen met jou een vervolgafspraak wil maken met een 

derde (deskundig) persoon zoals een studiecoach/-mentor, de schoolmaatschappelijk werker 

of de vertrouwenspersoon; 

• Wanneer je er na doorvragen achter komt dat de student niet durft praten uit angst voor 

represailles, probeer hem dan eerst gerust te stellen en jouw rol als begeleider te 

verhelderen.   

    

 Er is een aantal vervolgmogelijkheden: 

• De student kan zelf met de situatie omgaan en wil dat er niets gedaan wordt. Respecteer  

deze wens, maar onderzoek of het pesten is gestopt.  Motiveer hem om regelmatig bij jou 

langs te komen om te  bespreken hoe hij de onderlinge omgang ervaart en welke wensen hij 

heeft. Praat hij liever met iemand anders, verwijs hem dan door naar de 

vertrouwenspersoon; 

• De student wil zelf onder begeleiding praten met de pester(s). In dat geval kan de docent of 

een  andere medewerker beide partijen om de tafel zetten en met hen praten. Dan kunnen 

er ook  afspraken gemaakt worden over de wijze waarop men komt tot een gewenste 

omgang;  

• De docent of andere medewerker kan los van de concrete situatie een klassengesprek  

aangaan over gewenst en ongewenst gedrag en de gevolgen ervan. Vernieuw de  

groepsafspraken en bespreek ook wat er gebeurt als je je niet aan de afspraken houdt. Zorg  

dat de groep zelf deze afspraken maakt, dat iedereen betrokken wordt en dat zij ook zelf  

maatregelen bedenken. Treed hierbij op als gespreksleider. Indien gewenst, kun je ook een  

neutrale buitenstaander vragen het gesprek te leiden. Houd het onderwerp van het gesprek  

altijd redelijk algemeen; respectvol met elkaar omgaan of prettig met elkaar samenwerken.    
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Nog enkele praktische tips: 

 

1. Vragen naar de feiten 

a. Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem. 

b. Door wie word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer?) 

c. Waar word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer plekken?) 

d. Hoe vaak word je gepest? 

e. Hoe lang speelt het pesten al? 

f. Weten je ouder of andere personen dat je gepest wordt? 

g. Wat heb je zelf tot nu toe aan het pesten proberen te doen? 

h. Zijn er jongeren die jou wel eens proberen te helpen? 

i. Wat wil je dat er nu gebeurt; wat wil je bereiken? 

j. Wie heb je hierover ingelicht? 

k. Wat doet het met je? 

 

2. Bespreek een mogelijke aanpak 

Bespreek samen met de student wat hij/zij kan doen tegen het pesten en bekijk waar de student 

aan wil werken om de situatie te verbeteren. Let daarbij op de volgende aspecten: 

a. Hoe communiceert de student met anderen? 

b. Welke lichaamstaal speelt een rol? 

c. Hoe gaat de student om met zijn gevoelens en hoe maakt hij deze kenbaar aan anderen? 

d. Heeft de student genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen naar de pester? 

e. Welke sterke punten van jezelf zet je in? 

 

Gepeste studenten lopen vaak rond met het gevoel dat er iets mis is met ze. Daardoor hebben ze 

moeite om voor zichzelf op te komen. Ergens is er iets in zichzelf dat de pester  aanleiding geeft om 

te pesten (bepaalde uitstraling). Besteed hier aandacht aan. Durf aan je collega’s van het UBA om 

advies of hulp te vragen bij het begeleiden van deze student .  
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Bijlage 8. Tips voor studenten 
 

1. Niet persoonlijk opvatten als het van mensen komt die je niet kent. De anonimiteit van 

internet maakt dat mensen makkelijk gaan schelden. 

2. Reageer niet op pestmails of andere digitale pesterijen. Verwijder de e-mail zo mogelijk 

zonder hem te openen. Als je niet reageert, gaan pesters vaak op zoek naar iemand anders 

om te pesten. 

3. Blokkeer de afzender. Als het gaat om sms’jes op je mobiele telefoon, dan heb je soms de 

mogelijkheid om nummers te blokkeren. 

4. Bewaar bij aanhoudend cyperpesten de bewijzen. Maak een print of sla het op. Van het IP-

adres van de e-mail kan soms worden afgeleid, van welke computer de e-mail verzonden is. 

Een provider heeft vaak een helpdesk die klachten over nare mail aan kan nemen. Men heeft 

daar ook de technische mogelijkheden om na te gaan wie de mail heeft verstuurd. Bel de 

helpdesk. 

5. Ga naar je studiecoach of interne vertrouwenspersoon (UBA) van de school. Deze zal je 

verder helpen om het pestgedrag te stoppen. 

6. Bij stalken en andere vormen van bedreiging kun je aangifte doen bij de politie. Het is 

strafbaar. Voor meer informatie over aangifte doen: www.vraaghetdepolitie.nl. 

 

  

http://www.vraaghetdepolitie.nl/
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Bijlage 9. Leidraad voor een gesprek met de student die pest 
 

Het doel van dit gesprek is drieledig: 

1) De student confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan. 

2) Achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen. 

3) Het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt. 

 

1. Confronteren. 

Confronteren en kritiek geven is niet hetzelfde. Confronteren is: 

 Probleemgericht en gericht op waarneembaar gedrag. Geef geen interpretatie aan het 

gedrag. 

 Relatiegericht. Je bent heel duidelijk op de inhoud, in wat je wilt en niet wilt maar met 

behoud van de relatie, bijvoorbeeld: “Ik vind dat je heel erg gemeen doet tegen haar en ik wil 

dat je daarmee ophoudt.” Zeg nooit: “Je bent heel gemeen.” 

 Specifiek blijven. Je benoemt de situatie waar het over gaat en vermijdt woorden als altijd, 

vaak en meestal.  

 Veranderingsgericht. Je stelt zaken vast en gaat vervolgens inventariseren hoe het anders 

kan. 

 

2. Achterliggende oorzaken. 

 

Nadat het probleem benoemd is, richt jij je op het waarom? Wat maakt dat je dit gedrag nodig hebt? 

Wat levert het jou op? Wat reageer je af op die ander? Etc. 

Maak duidelijk dat er een tekort aan empathisch vermogen zichtbaar wordt in dit gedrag. Wat ga je 

daaraan doen? Bied zo nodig hulp aan (op vrijwillige basis). 

 

3. Het pestgedrag moet stoppen. 

 

Wees duidelijk over de stappen die volgen, wanneer het pestgedrag niet stopt. 
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