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Inleiding 
Waardse Kids Kinderopvang wil voor de  kinderen en haar medewerkers een zo veilig 
mogelijke omgeving garanderen, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Door 
regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen de kinderen en volwassenen elkaar hierop 
aanspreken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle 
kinderen in de gelegenheid om met plezier naar de opvang te gaan. Dit protocol omvat alle 
vormen van pesten, inclusief cyberpesten. Op het moment dat dit op de BSO plaats vindt, 
zal ook dit protocol gevolgd worden.   

Doel van het Protocol Preventie Pesten 
Het creëren van een omgeving van veiligheid, waarin elk kind de ruimte krijgt om in alle 
vertrouwen te vertellen als hij of zij gepest wordt op school of op de BSO. De pedagogisch 
medewerker heeft hierin en een signalerende rol. Een gedrags- pestprotocol geeft 
richtlijnen over de aanpak van het pesten en het gedrag van het kind binnen tussen 
schoolse en naschoolse opvang. Door het protocol te volgen ontstaat er een samenwerking 
tussen pedagogisch medewerker, pester, gepeste, de school en de ouder. Het protocol is 
bedoeld ter handleiding voor de pedagogisch medewerkers.  

Wat is pesten? 
In een veilige omgeving kun je te vaak plagen, grapjes maken of een begin van pesten 
nooit helemaal uitsluiten. Maar je kunt er als team samen met de kinderen wel voor zorgen 
dat het niet tot langdurig pesten komt. Het pesten op school is een serieus probleem. 
Daarom is het van groot belang dat er op de BSO ook op gelet wordt. 

Wanneer spreken we over pesten? 
- Pesten gebeurd systematisch. Wie gepest wordt, staat herhaaldelijk en over een 

langere periode bloot aan pesterijen. 
Dit in tegenstelling tot plagen. Plagen is onschuldiger qua karakter en blijft eerder 
eenmalig. 

- Bij pesten is de machtsverhouding ongelijk. De pester is steeds sterker dan de 
gepeste. De gepeste kan zich moeilijk verdedigen tegen de pester. 

- Schade: er ontstaat lichamelijke, materiële en/of geestelijke schade. 
- Herhaald: Het gaat vaak om dezelfde pester(s) die het op een slachtoffer gemunt 

heeft (hebben). 
- Opzet: de pester weet meestal heel goed dat het om pesten gaat, maar gaat er 

bewust mee door. 

Signalen van pesterijen 
- Herhaaldelijk zogenaamde leuke opmerkingen maken over iemand in de groep. 
- Beledigen/ kleineren. 
- Voortdurend de schuld aan een kind geven. 
- Vriendjes van de gepeste ook buitensluiten. 
- Fysiek geweld. 
- Opmerkingen over kleding of andere uiterlijke dingen. 
- Opwachten eventueel ook buiten de BSO. 
- Vaak een bijnaam en niet de eigen naam noemen. 
- Slachtoffer geweld. 
- Bezittingen afpakken en/of kapot maken. 
- Schelden of schreeuwen naar het slachtoffer. 

 
Hoe herken je een pester?  

- Problematische thuissituatie van de pester. Er wordt thuis bijvoorbeeld weinig 
aandacht aan het kind geschonken.  

- Gevoel van anonimiteit. De pester voelt zichzelf alleen in de groep en probeert zich 
door iemand naar beneden te drukken belangrijk te maken.  
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- Kinderen moeten voortdurend met elkaar de competitie aangaan. 
Hierdoor ontstaat er geen gevoel van eigenwaarde.  

- Strijd om macht in de groep.  
- De pester ziet voorbeelden van autoritaire leiderschapsstijl, bijvoorbeeld bij 

pedagogisch medewerker of leerkracht.  
 
Hoe kun je pesten voorkomen?  
Kinderen moeten leren hoe je met conflicten omgaat in de groep.  
Belangrijk hierbij is dat de pedagogisch medewerker met de kinderen praat over:  
Respect: hoe ga je met elkaar om? Wat is respectloos en wat niet?  
Normaal: Wat is normaal gedrag?  
Grenzen: hoe geef je de grens aan. Wanneer is NEE ook echt nee?  
Geweld: hoe los je conflicten op zonder geweld?  
 
Pesten op de BSO 
 
Wat zijn de regels op de BSO hiervoor en wanneer ga je over de regels heen? 
Het eenmalig afspreken van gedragsregels of een pestprotocol is niet voldoende. Het gaat 
ook om het trainen van sociale vaardigheden en het leren conflicten zonder geweld op te 
lossen. Dat vraagt van alle kinderen dat ze leren tijdig ‘Nee’ en ‘Stop’ te zeggen en de 
geweldloze bemiddeling van anderen inroepen als het pesten niet stopt.  
 
De pedagogisch medewerkers  proberen kinderen op de BSO weerbaar te maken door 
conflicten zelf te laten oplossen. Aan de andere kant leren de pedagogisch medewerkers,  
kinderen eigen grenzen te stellen en de grens van anderen te respecteren.  
De pedagogisch medewerkers spelen in op de beleving van de kinderen. ‘Denk eens in hoe 
jij je zou voelen als..’ werkt hierbij goed.  
 
Op de groep kunnen we concreet pesten voorkomen door:  

- Agressie in banen houden door veel te bewegen, sporten.  
- Sporten in competitieverband, omgaan met regels en winnen en verlies. 
- Sporten zonder competitie, niet alles draait om winnen en verlies. 
- Meegeven van waarden en normen. 
- Kinderen veel verantwoordelijkheid geven. 
- In gesprek gaan met kinderen over pesten, buitensluiten doen we niet.  
- Als pedagogische medewerker zelf positief leiding te geven. 

 
We creëren op de BSO een veilige omgeving voor iedereen 
We doen dit door afspraken met elkaar te maken over: 

- Taalgebruik. 
- Respect naar elkaar toe. 
- Luisteren naar elkaar. 
- Elkaar helpen. 
- Geven en nemen, “delen”. 
- Elkaar proberen te begrijpen. 
- Geen kinderen buitensluiten. 
- Elkaars geloof/ afkomst respecteren. 
- Het respecteren van elkaars eigenaardigheden. 

 
Antipest regels 

1. Doe niets bij een ander, wat jezelf ook niet prettig zou vinden. 
2. Kom niet aan en ander als de ander dat niet wil 
3. We noemen elkaar bij de naam en gebruiken geen scheldwoorden. 
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4. Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben(je komt niet aan 
een ander. Probeer het uit te praten lukt dat niet dan ga je naar de pedagogisch 
medewerker. 

5. Niet: zomaar klikken.  Wel: aan de pedagogisch medewerker vertellen als er iets 
gebeurt wat je niet prettig of gevaarlijk vindt. 

6. Vertel de pedagogisch medewerker wanneer jijzelf of iemand anders gepest wordt 
(dit is geen klikken!). 

7. Blijft de pester doorgaan, dan altijd tegen de pedagogisch medewerker vertellen. 
8. Word je gepest praat er dan met de pedagogisch medewerker of thuis over en hou 

het niet geheim. 
9. We praten niet over elkaar maar met elkaar.  
10. We luisteren naar elkaar en nemen elkaar serieus. 
11. Iedereen mag mee spelen en mee doen. We hebben respect voor elkaar en elkaars 

spel.  
12. We vragen eerst of we aan iemand anders spullen mogen komen en gaan hier dan 

zorgvuldig mee om. 
13. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten, buiten achterna zitten om te pesten is 

beslist niet toegestaan. 
 
Door middel van pictogrammen kun je gewenst/ongewenst gedrag zichtbaar maken op de 
groep. Bij elke NSO groep zullen de regels aan de kinderen uitgelegd worden en samen 
zullen/kunnen er nog nieuwe zelf verzonnen regels toegevoegd worden. Dit zal voor elke 
leeftijdscategorie anders zijn. De verzonnen regels worden ook middels pictogrammen 
kenbaar gemaakt op de groep.  
 
Hoe gaan wij om met het gepeste kind, de pester en de meelopers? 

Hoe kunnen wij handelen ten opzichte van het gepeste kind. 
- Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie er wordt gepest? 
- Nagaan hoe het kind er zelf op reageert, wat doet hij  of zij voor, tijdens of na het 

pesten?  
- Huilen of boos worden is vaak de reactie die de pester wil uitlokken. Daarom het 

kind in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. 
- Nagaan welke oplossing het kind zelf zou willen. 
- De sterke kanten van het kind benadrukken. 
- Wanneer het kind zich anders opstelt (niet boos worden/huilen) dit dan belonen. 
- Contact hebben met de ouders van het gepeste kind. 
- Het kind niet in een uitzonderingspositie plaatsen. 

 
De pester stoppen 

- In een gesprek aangeven dat we het gedrag afkeuren en zoeken naar de reden van 
het pesten. 

- Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste. 
- Excuses laten maken. 
- Aangeven dat de pester zich moet houden aan de afspraken en de omgangsregels 

zoals we die hebben opgesteld. 
- Eventuele sancties bespreken. 
- Afspraken maken over gedragsverandering. 
- Naleving van de afspraken: dit goed bespreekbaar maken en houden. 
- De pester die andersoortig gedrag te laat zien, positief gedrag waarderen. 
- De pester helpen problemen op te lossen. 
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De meelopers aanspreken. 
Wanneer er meelopers zijn met de pester zijn ze “medeplichtig”.  Men blijft vaak op 
afstand en doet niets om het pesten te stoppen. Hij/zij neemt het niet op voor het 
slachtoffer, lacht mee met de pester, vooral ook vaak, omdat hij/zij bang is, om zelf 
gepest te worden. 

- Bespreek in de groep en stimuleer dat de kinderen een eigen standpunt bepalen. 
- Bespreken dat meedoen veelal leidt tot verergering van het probleem. 
- Laten inzien wat het effect is voor de gepeste. 
- Aangeven dat pestgedrag geen klikken is, je vraagt alleen om hulp bij dingen die 

jezelf niet(meer) kunt oplossen. 
- Attenderen op de gedrags- en omgangsregels. 

 
 
Adviezen en afspraken 
 
Adviezen aan de ouders van het gepeste kind 

- Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind. 
- Als uw kind gepest wordt op straat: probeer contact op te nemen met de ouders 

van de pester om het gedrag bespreekbaar te maken. 
- Pesten op school. dan kan men het beste direct contact op met de leerkracht. 
- Pesten op de BSO, dan kan men het beste direct contact opnemen met de 

pedagogisch medewerker van de groep. 
- Door positieve stimulering van uw kind, kan het zelfrespect vergroot worden of 

weer terug komen. 
- Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport of een andere hobby. 
- Steun uw kind in het idee dat er einde komt aan het pesten. 

 
Adviezen aan de ouders van een kind dat pest 
- Neem het probleem van uw kind serieus 
- Raak niet in paniek; elk kind loopt kans “ pester “te worden 
- Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen 
- Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet  
- Besteed extra aandacht aan uw kind 
- Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport 
- Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind 
- Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de BSO staat 
 
Adviezen aan alle andere ouders 
- Neem de ouders van het gepeste kind serieus 
- Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan 
- Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag 
- Geef zelf het goede voorbeeld 
- Leer uw kind voor anderen op te komen 
- Leer uw kind voor zichzelf op te komen 
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Sanctiebeleid binnen de opvang 
 
Bij een pestprotocol past ook een sanctiebeleid. Het moet voor iedereen duidelijk zijn 
welke maatregel bij welk gedrag genomen wordt en wie de sanctie oplegt. 

Gedag Sanctie Verantwoordelijkheid van 

Eenmalig 
geconstateerd  
pestgedrag. 

Gesprek over omgangs- 
regels. Bespreken eventuele 
sancties. 
 

Pedagogisch medewerker. 

Pesten blijft 
Doorgaan. 

Straffend gesprek pester. 
Gesprek met de meelopers. 
Gesprek met ouders/verzorgers. 

Pedagogisch medewerker. 
Eventueel met ondersteuning 
van de locatiemanager. 
 

Pesten blijft toch 
doorgaan. 

Gesprek met pester. 
Gesprek met meelopers. 
Gesprek met ouders/verzorgers. 
Afspraken over te verwachten 
gedrag, deze worden schriftelijk 
vastgelegd en ondertekend. 
 

Pedagogisch medewerker. 
Met ondersteuning van de 
locatiemanager. 

 
 
Procedure bij melding pesten: 
 
Wanneer kinderen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen wij: 
 
Stap 1:    
 
Er eerst zelf (en samen) uit komen 
Binnen de werkwijze wordt ruim aandacht gegeven aan de mogelijkheden die kinderen 
hebben om met elkaar te leren. De pedagogisch medewerker is daarom eerder 
terughoudend dan dat zij ‘’er boven op zit’’, en ze besteden veel aandacht aan het 
bevestigen van belangrijke momenten. We denken dat begeleiden en bevestigen een 
positieve invloed heeft, meer dan bepalen en continue corrigeren. Dit neemt niet weg dat 
kinderen geconfronteerd worden met bepaalde grenzen: als pedagogisch medewerkers 
hebben zij de taak inzichtelijk te maken welke grenzen kinderen zelf kunnen stellen en 
welke consequenties het al dan niet overschrijden van grenzen heeft. 
 
Stap 2: 
 
Een verhelderingsgesprek 
Op het moment dat een van de kinderen er niet uitkomt (het onderspit delft en verliezer of 

zondebok wordt) brengt de pedagogisch medewerker, die een signalerende functie heeft, de 
partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of 
pesterijen op te lossen en maakt afspraken. 
 
Stap 3: 
 
1e gebeurtenisformulier 
Bij herhaling van pesterijen, ruzie dan wel ander ongewenst gedrag van een kind zal een 
gebeurtenisformulier  worden ingevuld. Het kind vertelt zelf aan de ouders dat hij/zij een 
gebeurtenisformulier heeft ingevuld. De pedagogisch medewerker neemt duidelijk stelling 
en houdt een bestraffend gesprek met het kind dat pest/ruzie maakt. Hierin wordt 
duidelijk aangegeven dat dergelijk gedrag binnen Waardse Kids Kinderopvang niet wordt 
getolereerd. Beide kinderen, zowel pester, als het kind dat gepest wordt, vullen het 
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formulier in. Wanneer een kind nog niet kan schrijven, zal de pedagogisch 
medewerker het kind hier mee helpen. Dit kan door gerichte vragen te stellen en hierbij 
gebruik te maken van bijvoorbeeld smiley’s die blij of niet blij kijken. Dit wordt dan door 
de pedagogisch medewerker, gezamenlijk besproken met de kinderen besproken. 
 
Stap 4: 
 
2e gebeurtenisformulier ter ondertekening door ouders 
Indien het kind zich dermate blijft misdragen en blijft pesten en/of ruzie maken of ander 
ongewenst gedrag zal een 2e gebeurtenisformulier worden ingevuld door het kind. Beide 
kinderen, zowel pester, als het kind dat gepest wordt, vullen het formulier in. Wanneer 
een kind nog niet kan schrijven, zal de pedagogisch medewerker het kind hier mee helpen. 
Dit kan door gerichte vragen te stellen en hierbij gebruik te maken van bijvoorbeeld 
smiley’s die blij of niet blij kijken. Dit formulier zal worden meegegeven aan het kind te 
ondertekening van de ouders. De ouders zullen door de pedagogisch medewerker 
mondeling/telefonisch op de hoogte gesteld worden. 
 
Stap 5: 
 
Gesprek ouders 
Indien er geen verandering optreedt in het gedrag van het kind zal er een gesprek 
plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s), als voorgaande acties op niets uitlopen. De 
medewerking van de ouder(s)/verzorger(s) wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan 
het probleem te maken. Waardse Kids Kinderopvang heeft dan al, al het mogelijke gedaan 
om een einde te maken aan het pestprobleem. Duidelijke afspraken met de ouders met 
hierin een tijdsafspraak dienen er gemaakt te worden. Eventueel kan deskundige hulp 
worden ingeschakeld. Tevens zal/kan  na toestemming van de ouders ook contact gelegd 
worden met de basisschool van het kind en eventueel een professionele 
hulpverleningsinstantie op gebied van pesten.  
 
Stap 6: 
 
Schorsing 
In extreme gevallen kan een kind in overleg met de directie geschorst of verwijderd 
worden van de opvang. ‘Het individuele kind mag niet lijden onder de groep, zoals een 
groep niet mag lijden onder een individueel kind’ 
Omdat ieder ‘pestgeval’ uniek is kunnen er nuanceverschillen optreden in de procedure. 
 
Hulp voor iedereen 
 
Hulp bieden aan het gepeste kind. 
De pedagogisch medewerker neemt duidelijk stelling tegen pesten en geeft betrokkene 
aandacht. 
 
Hulp bieden aan de pester. 
Probleemoplossend gesprek: oorzaken opsporen, afspraken maken over 
gedragsverandering. De pester krijgt straf volgens het stappenplan en er worden 
controlerende afspraken gemaakt. 
Hulp bieden aan de zwijgende partij. 
Het onderwerp in de kring bespreken. Het opstellen van afspraak – omgang regels. 
 
Hulp bieden aan de pedagogisch medewerker. 
De pedagogisch medewerker dient te worden voorzien van zoveel mogelijk informatie over 
signalen en achtergronden. De pedagogisch medewerker kent het pestprotocol en heeft 
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toegang tot dit protocol. De pedagogisch medewerker kan de hulp inroepen van 
de locatiemanager voor advies en ondersteuning. 
 
Hulp bieden aan de ouders. 
Gesprekken met (alle) ouders aangaan, nadat een kind een probleem heeft in de groep of 
een probleem in de groep veroorzaakt heeft. Het houden van themadagen over pesten, 
eventueel in samenwerking met externe deskundigen. 
 
Toelichting gebeurtenisformulieren. 
 
Het werken met een gebeurtenisformulier is onderdeel van dit protocol. Wanneer er 
binnen de BSO conflicten / gebeurtenissen plaats vinden zal gevraagd worden aan het kind 
om een gebeurtenisformulier in te vullen. 
Hierin komt de toedracht en de rol van het kind in het pestprobleem naar voren. Daarnaast 
is het zo opgesteld dat het kind aan het nadenken wordt gezet over zijn rol/deelname in 
het geheel met daarin zijn of haar gevoelens en redenen. 
Het ingevulde 1e gebeurtenisformulier van de pester/ruzie maker wordt bewaard in het 
dossier van het kind. 
De gepeste of andere betrokkene wordt gevraagd om ook een gebeurtenisformulier in te 
vullen. Ook dit formulier wordt bewaard in het dossier van het kind. Op deze manier kan 
de pedagogisch medewerker een beter beeld krijgen van de situatie.  
Bij ieder formulier omschrijft de pedagogisch medewerker ‘de toedracht’.  
 
Bij het 2e gebeurtenisformulier wordt/worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte 
gebracht door de pedagogisch medewerker van het ruzie – pestgedrag. Pedagogisch 
medewerker en ouder(s)/verzorger(s) proberen in goed overleg samen te werken aan een 
bevredigende oplossing. 
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1e Gebeurtenis formulier 1 
Behorende bij pestprotocol Waardse Kids Kinderopvang 
 
Naam kind:     Datum: 
 
 
Waarom moet je dit blad invullen? 
 
 
 
Wat is er volgens jou gebeurd? 
 
 
 
Welke regel is overtreden? 
 
 
 
Hoe zorg je ervoor dat dit niet weer gebeurd? 
 
 
 
Hoe los je dit probleem op? 
 
 
 
Eventuele opmerkingen: 
 
 
 
Datum: 
Handtekening pedagogisch medewerker: 
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2e Gebeurtenis formulier 2 
Behorende bij pestprotocol Waardse Kids Kinderopvang 
 
1e Gebeurtenis formulier 1 
Behorende bij pestprotocol Waardse Kids Kinderopvang 
 
Naam kind:     Datum: 
 
 
Zijn er dingen veranderd na het invullen van het eerste gebeurtenis formulier. En zo ja, 
welke? 
 
 
Waarom moet je dit blad invullen? 
 
 
 
Wat is er volgens jou gebeurd? 
 
 
 
Welke regel is overtreden? 
 
 
 
Hoe zorg je ervoor dat dit niet weer gebeurd? 
 
 
 
Hoe los je dit probleem op? 
 
 
 
Eventuele opmerkingen: 
 
 
 
 
Lever dit blad in bij de pedagogisch medewerker van je groep. 
 
Datum: 
 
Handtekening ouders:   Handtekening pedagogisch medewerker: 
 

_________________               ______________________________ 


