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1. Inleiding  
 
Het onderwijs is de laatste jaren sterk veranderd. Het frontaal/klassikale systeem komt steeds minder voor en heeft plaats gemaakt voor adaptief onderwijs. 
Deze onderwijsveranderingen worden beïnvloed door andere partijen zoals; de overheid, gemeenten, samenwerkingsverbanden, inspectie, ouders en 
diverse organisaties.  
Een voorbeeld hiervan is dat bij ‘Passend onderwijs’ de overheid een belangrijke rol speelt. De overheid bepaalt grotendeels de beleidslijnen voor de 
verandering van de onderwijspraktijk. Zij heeft als uitgangspunt dat onderwijsorganisaties alle kinderen en hun ouders een passend aanbod kunnen geven 
als zij zich aanmelden, er mogen geen kinderen tussen de wal en het schip belanden. Dit heeft grote invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk. Meer 
kinderen met een beperking komen op een reguliere school waar aan de onderwijsbehoefte van het kind tegemoet gekomen moet worden.  
 
Scholen vangen steeds meer zorgleerlingen op. Door deze veranderingen moeten we een zo efficiënt en effectief mogelijke leerlingen zorgstructuur 
realiseren. De zorgstructuur is duidelijk en hanteerbaar voor zowel pedagogisch-  als didactische ondersteuning. Bij elke stap in de zorgstructuur staat wie 
erbij betrokken is en wat er van hem of haar wordt verwacht. De directeur wordt goed op de hoogte gehouden van de acties en ontwikkelingen.  
Het leerling-administratie en volgsysteem ‘Parnassys’ wordt gebruikt om de zorg die een leerling nodig heeft beter af te kunnen stemmen en om afspraken 
vast te leggen.  
 
Het beleidsplan ‘leerlingen zorgstructuur, voor pedagogische- en didactische ondersteuning’, bestaat uit een algemeen stappenplan zorgstructuur. 
Om preventief te kunnen handelen of als de situatie onaanvaardbare dreigt te worden hanteren we de volgende documenten;  

 Gedragsprotocol en protocol bij onaanvaardbaar en antisociaal gedrag; (1) 

 Pestprotocol; (2) 

 Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen (2009, StisamO); 

 Registratie en evaluatie in Parnassys 
  

In het ‘algemeen stappenplan zorgstructuur’ wordt in elke kop van een stap een koppeling gemaakt naar de stap in het (1) ‘gedragsprotocol en protocol bij 
onaanvaardbaar en antisociaal gedrag’ en naar de fase in het (2) ‘pestprotocol’. Hierdoor zijn de documenten naast elkaar te leggen en hebben allemaal 
dezelfde zorgstructuur. Als bijlage staan de drie zorgdocumenten schematisch naast elkaar genoteerd. 
 
Bij aanname van een zorgleerling. De gegevens die er tot dan toe zijn worden met de ouders besproken.  

De ib-er vraagt informatie op bij de vorige school of kinderopvang van de leerling, om informatie te verzamelen en een compleet beeld 
te krijgen.  
Er wordt, als daar aanleiding toe is, een afspraak gemaakt om de leerling op bepaalde vaardigheden te toetsen om te kijken in welke 
groep de leerling het beste geplaatst kan worden. 
Bij een oudere leerling gaat de ib-er in gesprek met de leerling. 
Bij leerlingen met een arrangement maken we dit schoolbreed bespreekbaar en nemen met het team een beslissing voor de aanname. 
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2. Stappenplan zorgstructuur 
 
 BETROKKENEN 

STAPPENPLAN ouders Leer- 
kracht 

Overige 
Wie? 

Stap 1: Binnen de groep. Signalering. (1) Stap 1, Melding of signalering. (2) Fase 1, Eenmalig geconstateerd pestgedrag    

Binnen de groep zorgt de leerkracht voor zorg op maat. Iedere leerkracht is op de hoogte van bijzonderheden betreffende het individuele 
kind, middels het bestuderen van het persoonlijk dossier (op papier en in Parnassys) en de aantekeningen over dit kind op groepsniveau 
(o.a. in het verslag van de groepsbespreking, HGW’s en groepsoverdracht).  
Ook ouder(s)/ verzorger(s) kunnen een signalerende functie hebben. 

- De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, middels toegesneden pedagogische 
en/of didactische aanpak.  

 

 
 
 
X  

X  

Stap 2: Binnen de groep. (1) Stap 2, Bewustmaking. (2) Fase 2, Pesten blijft doorgaan.    

Ondanks de zorg op maat binnen de groep valt een kind op, qua gedrag of qua leerprestaties. De leerkracht onderneemt actie door bv. 
binnen de klassenorganisatie extra instructie te geven, de leertijd te verlengen, effectieve ondersteuning te geven of de 
klassenorganisatie aan te passen.  

- Op grond van de informatie die de leerkracht uit observaties, methodegebonden toetsen en niet methode gebonden toetsen 
haalt, stelt de leerkracht de onderwijsbehoefte vast. Dit gebeurt voor specifieke pedagogische ondersteuning en voor specifieke 
didactische ondersteuning bij afwijkend leerniveau. 

- Indien een leerling structureel extra aandacht krijgt van de leerkracht wordt dit genoteerd in Parnassys. 
- Indien het om een vakgebied gaat waarvoor we een HGW maken wordt het op het groepsoverzicht genoteerd. 
- De leerkracht brengt de ouders op de hoogte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X  

Stap 3: Binnen de groep. Buiten de groep. (1) Stap 3, Het onaanvaardbaar gedrag houdt aan. (2) Fase 3, Pesten blijft toch doorgaan.    

Als acties binnen de groep niet tot het gewenste resultaat leiden, overleggen leerkrachten, intern begeleider en het zorgteam wat er nu 
moet gebeuren. Dit kan zijn; 

-      (na toetsing) inschakelen van een interne specialist. De aanvraag verloopt via de ib-er. 
-      in geval van een gecompliceerd probleem of een gedragsprobleem dit bespreken d.m.v. intervisie in een groep of met het team.   
       De leerkracht vult eventueel een daartoe bestemde formulier in. Dit ingevulde formulier wordt voor de vergadering uitgedeeld.  
       Bij voorkeur is de  ib-er aanwezig bij de bespreking. 
-      aanmelden voor consultatie bij een contactpersoon van een extern bureau 
-      er wordt een handelingsplan of een logboek opgesteld welke in Parnassys komt te staan. 
-      ouders worden door de groepsleerkracht van te voren, schriftelijk en in ieder geval mondeling, op de hoogte gebracht van de 
       actie(s) die wordt ondernomen. De uitslag van de toetsing en/of het resultaat, wordt aan de ouders mondeling en/of schriftelijk 
       doorgegeven. 

- De directeur wordt op de hoogte gebracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X Ib-er 
 
Zorg-
team 
 
Direc-
teur 
 
Even-
tueel 
extern 
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Stap 4: Buiten de groep. (1) Stap 4, Sancties. (2) Fase 3 Pesten blijft toch doorgaan. Fase 4 Negatief gedrag blijft gehandhaafd.  
              Geen verbetering merkbaar 

   

School, ouder(s) en/of verzorger schakelen externen hulp in. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 

- Als het kind onderzocht moet worden door de schoolarts, schoollogopedist en/of schoolmaatschappelijk werk wordt het kind via 
       de ib-er aangemeld. 
-      Advies om een kind te laten screenen bij (kinder-) fysiotherapeut of logopedist. Ouders melden aan. 
-      Advies om kinderarts te raadplegen. Ouders melden aan. Ouders melden aan. 
-      Aanmelding door ib-er (en leerkracht) voor extra ondersteuning in de vorm van arrangement via het samenwerkingsverband. 
-      Aanmelding door ib-er (en leerkracht) bij het samenwerkingsverband. 
-      Aanmelding door ib-er (en leerkracht) voor consultatie bij een organisatie voor hulpverlening. Als een kind besproken moet  
        worden met een contactpersoon van buiten vult de leerkracht het daarvoor bestemde formulier in. De ib-er zorgt voor de  
        relevante gegevens en verzending. 
- Advies aan de ouders om Bureau Jeugdzorg, psycholoog, therapeut of iets dergelijks in te schakelen. Ouders melden aan. 
- De ib-er vraagt ouders om toestemming om het kind in te brengen in het KCO( Klein Casus Overleg). Dit is een overleg tussen 
        ib-ers, schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. 
- De ib-er vraagt ouders om toestemming om het kind in te brengen in het ZAT (Zorg Advies Team). Dit is een overleg tussen ib-ers, 

schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, politie, consultatiebureau, leerplichtambtenaar en een medewerker van bureau 
jeugdzorg (5x per jaar). 

- Er vindt een (uitgebreid) psychologisch onderzoek plaats. 
De ib-er, ouders en leerkracht nemen deel aan de bespreking. 
De directeur wordt op de hoogte gebracht. 
 

X X 
 
 

Ib-er 
 
Zorg-
team 
 
Direc-
teur 
 
Extern 
 

Stap 5: Buiten de groep. (1) Stap 5, procedure schorsing en/of verwijdering. (2) Fase 4 Negatief gedrag blijft gehandhaafd.  
              Geen verbetering merkbaar 

   

Uit onderzoek is gebleken dat de leerling niet langer de juiste hulp kan krijgen op onze school. De directeur wordt op de hoogte gebracht. 
- De school gaat opzoek naar een passende onderwijsplek op een andere school.  Dat kan een reguliere school zijn, een school 

voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. 
- Plaatsing (tijdelijk) binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De ib-er /directeur 

vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). 
- Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het kind. 

X X Ib-er 
 
Direc- 
Teur 
 
SWV 
 
Speciaal 
onder-
wijs 
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Bijlage 1: De drie zorgdocumenten schematisch naast elkaar genoteerd. 
 

Leerlingen zorgstructuur.  
Voor pedagogische- en didactische ondersteuning 

Gedragsprotocol  
Protocol bij onaanvaardbaar en antisociaal gedrag 

Pestprotocol 

Stap 1: Binnen de groep. Signalering.  Stap 1: Melding of signalering. Fase 1: Eenmalig geconstateerd pestgedrag. 

Binnen de groep zorgt de leerkracht voor zorg op maat. Iedere 
leerkracht is op de hoogte van bijzonderheden betreffende het 
individuele kind, middels het bestuderen van het persoonlijk dossier 
(op papier en in Parnassys) en de aantekeningen over dit kind op 
groepsniveau (o.a. in het verslag van de groepsbespreking, HGW’s en 
groepsoverdracht).  
Ook ouder(s)/ verzorger(s) kunnen een signalerende functie hebben. 
- De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen zich zo optimaal 
mogelijk kunnen ontwikkelen, middels toegesneden pedagogische 
en/of didactische aanpak.  

 

De leerkracht, de ib-er of de directeur neemt de melding 
serieus. 
- De leerkracht onderzoekt d.m.v. een individueel gesprek 
met de dader/veroorzaker, het eventuele 
slachtoffer/benadeelde en getuigen wat er gebeurd is en 
maakt eventueel aantekeningen in Parnassys. 
- De leerkracht kiest in deze fase altijd partij voor het 
slachtoffer of de benadeelde partij. 
- Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie 
- De leerkracht gaat een apart traject in voor het 
slachtoffer/benadeelde, de dader/veroorzaker en de 
groep en past hoor en wederhoor toe. 
 
Ook ouder(s)/ verzorger(s), klasgenoten of anderen 
kunnen een signalerende functie hebben. 
 

De kinderen moeten eerst proberen zelf (en samen) de 
ruzie op te lossen door te praten. Wanneer de kinderen 
er samen niet uitkomen en elkaar blijven lastig vallen, 
wordt de leerkracht ingeschakeld. 
 
Ingaan op eventuele sancties 

Stap 2: Binnen de groep.  Stap 2: Bewustmaking. Fase 2: Pesten blijft doorgaan. 

Ondanks de zorg op maat binnen de groep valt een kind op, qua 
gedrag of qua leerprestaties. De leerkracht onderneemt actie door 
bv. binnen de klassenorganisatie extra instructie te geven, de leertijd 
te verlengen, effectieve ondersteuning te geven of de 
klassenorganisatie aan te passen.  
- Op grond van de informatie die de leerkracht uit observaties, 
methodegebonden toetsen en niet methode gebonden toetsen haalt, 
stelt de leerkracht de onderwijsbehoefte vast. Dit gebeurt voor 
specifieke pedagogische ondersteuning en voor specifieke 
didactische ondersteuning bij afwijkend leerniveau. 
- Indien een leerling structureel extra aandacht krijgt van de 
leerkracht wordt dit genoteerd in Parnassys. 
- Indien het om een vakgebied gaat waarvoor we een HGW maken 
wordt het op het groepsoverzicht genoteerd. 
- De leerkracht brengt de ouders op de hoogte. 

 

De leerkracht gaat systematisch te werk. 
- De leerkracht probeert de dader/veroorzaker bewust te 
maken van het ongewenst gedrag. 
- De leerkracht spreekt met alle partijen af, dat het 
ongewenste gedrag stopt en/of geeft een opdracht die 
ertoe kan bijdragen. 
- Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie. 
- De leerkracht observeert dagelijks, het eventueel 
slachtoffer en de groep waartoe beiden behoren. 
- De leerkracht schakelt, waar nodig, collega’s in. 
- Hij/zij evalueert na een week met alle betrokkenen, 
maakt zo nodig nieuwe afspraken en noteert die in 
Parnassys. 
- Is na 2 weken het gedrag niet verbeterd, dan worden de 
ouders van de dader/veroorzaker en van het eventuele 
slachtoffer op de hoogte gebracht. Indien gewenst, zal dit 
eerder plaatsvinden. 
 
Bij verbetering neemt de frequentie van de gesprekken af 
en kan de zaak worden afgerond. 

Straffend gesprek. Gesprek over omgangsregels en 
bewustwording van wat de pester het gepeste kind 
aandoet. 
Eén of meerdere pauzes binnen blijven. 
Ouders informeren van pester(s) en gepeste. 
Afspraken maken met de pester over 
gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken 
komt aan het einde van iedere week (voor een periode) 
in een kort gesprek aan de orde.  
 
Klassengesprek over fenomeen pesten.  
Via http://www.stichtingstophetpesten.nl zijn er 
brochures ‘Stop  het pesten’ aan te vragen. De 
brochures via Zorn ’Horen, zien en niet meer zwijgen’ 
zijn toegankelijker. www.zorn-uitgeverij.nl 
Voor de leerkracht: zie ook hoofdstuk Adviezen aan 
ouders en Nuttige adressen en telefoonnummers. 
 

http://www.stichtingstophetpesten.nl/
http://www.zorn-uitgeverij.nl/
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Stap 3: Binnen de groep. Buiten de groep.  Stap 3: Het onaanvaardbaar gedrag houdt aan. Fase 3: Pesten blijft toch doorgaan. 

Als acties binnen de groep niet tot het gewenste resultaat leiden, 
overleggen leerkrachten, intern begeleider en het zorgteam wat er 
nu moet gebeuren. Dit kan zijn; 
- (na toetsing) inschakelen van een interne specialist. De aanvraag 
verloopt via de ib-er. 
- In geval van een gecompliceerd probleem of een gedragsprobleem 
dit bespreken d.m.v. intervisie in een groep of met het team. De 
leerkracht vult eventueel een daartoe bestemde formulier in. Dit 
ingevulde formulier wordt voor de vergadering uitgedeeld. Bij 
voorkeur is de ib-er aanwezig bij de bespreking. 
- Aanmelden voor consultatie bij een contactpersoon van een extern 
bureau 
- Er wordt een handelingsplan of een logboek opgesteld welke in 
Parnassys komt te staan. 
- Ouders worden door de groepsleerkracht van tevoren, schriftelijk 
en in ieder geval mondeling, op de hoogte gebracht van de actie(s) 
die wordt ondernomen. De uitslag van de toetsing en/of het 
resultaat, wordt aan de ouders mondeling en/of schriftelijk        
doorgegeven. 
- De directeur wordt op de hoogte gebracht. 

 
 
 

- Op school wordt in ieder geval de ib-er en de directeur 
op de hoogte gebracht. 
- De ouders van alle partijen worden op de hoogte 
gebracht en gevraagd zich positief met de zaak te 
bemoeien. 
- Met de ouders wordt een volgend gesprek gepland. Van 
deze gesprekken moet verslag worden gemaakt en voor 
akkoord worden getekend door de gesprekspartners. De 
verslagen worden in het dossier bewaard. 
- De gesprekken met de dader/veroorzaker verlopen in de 
richting van verdergaande strafmaatregelen. 
- De gesprekken met het slachtoffer/ benadeelde 
verlopen in de richting van het leren voorkomen van 
dergelijke situaties. 
- Bij verbetering neemt de frequentie van de gesprekken 
af en kan de zaak worden afgerond. 
- De ouders worden ervan de afronding op de hoogte 
gesteld. 
- Interne of externe deskundige hulp kan worden 
ingeroepen om te observeren. 

Het team wordt op de hoogte gebracht 
Nablijven / één of meerdere pauzes binnen blijven. In 
deze tijd een schriftelijke opdracht maken: beschrijven 
van de toedracht, zijn/haar rol in het pestprobleem en 
hoe hij/zij voortaan zal gaan gedragen. Handtekening 
van de pester eronder. 
 
Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op 
niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt 
nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem 
te maken. Straf in samenspraak De school heeft alle 
activiteiten vastgelegd en heeft al het mogelijke gedaan 
om een einde te maken aan het pestprobleem.  
 
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp 
worden ingeschakeld zoals Bureau Jeugd Zorg, 
werkgroep gedrag van het SVOB, de schoolarts of 
Algemeen Maatschappelijk Werk, een 
assertiviteitstraining voor pester en gepeste.  
 
Op www.schoolenveiligheid.nl is meer informatie te 
vinden rondom scholingsaanbod rondom pesten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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Stap 4: Buiten de groep.  Stap 4: Sancties Fase 3: Pesten blijft toch doorgaan.  
Fase 4: Negatief gedrag blijft gehandhaafd.  

School, ouder(s) en/of verzorger schakelen externen hulp in. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 
- Als het kind onderzocht moet worden door de schoolarts, 
schoollogopedist en/of schoolmaatschappelijk werk wordt het kind 
via de ib-er aangemeld. 
- Advies om een kind te laten screenen bij (kinder-) fysiotherapeut of 
logopedist. Ouders melden aan. 
- Advies om kinderarts te raadplegen. Ouders melden aan. Ouders 
melden aan. 
- Aanmelding door ib-er (en leerkracht) voor extra ondersteuning in 
de vorm van arrangement via het samenwerkingsverband. 
- Aanmelding door ib-er (en leerkracht) bij het 
samenwerkingsverband. 
- Aanmelding door ib-er (en leerkracht) voor consultatie bij een 
organisatie voor hulpverlening. Als een kind besproken moet worden 
met een contactpersoon van buiten vult de leerkracht het daarvoor 
bestemde formulier in. De ib-er zorgt voor de relevante gegevens en 
verzending. 
- Advies aan de ouders om Bureau Jeugdzorg, psycholoog, therapeut 
of iets dergelijks in te schakelen. Ouders melden aan. 
- De ib-er vraagt ouders om toestemming om het kind in te brengen 
in het KCO( Klein Casus Overleg). Dit is een overleg tussen ib-ers, 
schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. 
- De ib-er vraagt ouders om toestemming om het kind in te brengen 
in het ZAT (Zorg Advies Team). Dit is een overleg tussen ib-ers, 
schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, politie, consultatiebureau, 
leerplichtambtenaar en een medewerker van bureau jeugdzorg (5x 
per jaar). 
- Er vindt een (uitgebreid) psychologisch onderzoek plaats. 
De ib-er, ouders en leerkracht nemen deel aan de bespreking. 
 
De directeur wordt op de hoogte gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 

Als blijkt dat de stappen 1 t/m 3 onvoldoende resultaat 
hebben: 
- De directeur of de ib-er neemt de procedure over. 
- Gesprekken met de ouders worden structureel, 
tenminste om de 2 weken gevoerd. 
- Deskundige hulp wordt ingeschakeld, bijv. 
schoolmaatschappelijk werk. 
- De dader/veroorzaker of het slachtoffer/benadeelde 
eventueel in een andere groep plaatsen. 
- Bij verbetering nemen de strafmaatregelen en de 
frequentie van de gesprekken af. Het kind kan wellicht 
worden teruggeplaatst en de zaak kan worden afgerond. 
 

De ouders worden van de afronding op de hoogte gesteld. 

Het team wordt op de hoogte gebracht 
Nablijven / één of meerdere pauzes binnen blijven. In 
deze tijd een schriftelijke opdracht maken: beschrijven 
van de toedracht, zijn/haar rol in het pestprobleem en 
hoe hij/zij voortaan zal gaan gedragen. Handtekening 
van de pester eronder. 
 
Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op 
niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt 
nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem 
te maken. Straf in samenspraak De school heeft alle 
activiteiten vastgelegd en heeft al het mogelijke gedaan 
om een einde te maken aan het pestprobleem.  
 
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp 
worden ingeschakeld zoals Bureau Jeugd Zorg, 
werkgroep gedrag van het SVOB, de schoolarts of 
Algemeen Maatschappelijk Werk, een 
assertiviteitstraining voor pester en gepeste.  
 
Op www.schoolenveiligheid.nl is meer informatie te 
vinden rondom scholingsaanbod rondom pesten. 
 
Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen 
worden om een leerling tijdelijk in een andere groep te 
plaatsen binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen 
op een andere school behoort tot de mogelijkheden.  
In extreme gevallen kan een leerling geschorst of 
verwijderd worden. Zie schorsingsprocedure 
 
 
 
 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
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Stap 5: Buiten de groep.  Stap 5: procedure schorsing en/of verwijdering. Fase 4: Negatief gedrag blijft gehandhaafd.  
Geen verbetering merkbaar 

Uit onderzoek is gebleken dat de leerling niet langer de juiste 
hulp kan krijgen op onze school. De directeur wordt op de 
hoogte gebracht. 
- De school gaat opzoek naar een passende onderwijsplek op 
een andere school.  Dat kan een reguliere school zijn, een 
school voor speciaal basisonderwijs of een school voor 
speciaal onderwijs. 
- Plaatsing (tijdelijk) binnen een speciale school voor 
basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De ib-er 
/directeur vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). 
- Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de 
school op zoek naar een andere passende plek voor het kind. 
 

Als alle middelen zijn aangewend en het blijkt dat er geen 
gedragsverandering is, start de procedure schorsing en/of 
verwijdering 
Zie ‘Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen’, 
(2009, StisamO). 

Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen 
worden om een leerling tijdelijk in een andere groep te 
plaatsen binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen 
op een andere school behoort tot de mogelijkheden.  

In extreme gevallen kan een leerling geschorst of 
verwijderd worden. Zie schorsingsprocedure 

 
 

 


