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Beste belangstellende voor de opleiding Anti-pestcoördinator, 
 
Hierbij ontvang je de opleidingsgids voor de opleiding tot anti-pestcoördinator in het schooljaar 
2020/2021. In deze gids vind je informatie over:  
• De opleiding  

• De docenten 

• Ervaringen van deelnemers  

• Stichting Omgaan met Pesten  
 
Wanneer je na het lezen van de opleidingsgids nog vragen hebt of aanvullende informatie wenst, kun 
je contact opnemen met Mirelle Valentijn.  
 
Aanmelden 
 
Stuur het aanmeldingsformulier naar: 
Kenniscentrum Omgaan met Pesten 
T.a.v. Mirelle Valentijn 
Pastoor Kannelaan 43 
3648 XX Wilnis 
0297-274605 
cursussen@omgaanmetpesten.nl 
 
Locatie 
 
Hotel & Congrescentrum De Bergse Bossen  
Traay 299  
3971 GM Driebergen  
www.bergsebossen.nl  

 

 

 
Sociale veiligheid 
 
Met veel plezier kijken wij alweer uit naar het uitvoeren van de opleidingen in het schooljaar 
2020/2021. Wij vinden het geweldig om te werken met professionals uit het onderwijs die het 
verschil willen maken.  
 
Tijdens de eerste twee dagen van de opleiding ga je aan de slag met de vertaalslag naar jouw eigen 
onderwijspraktijk. Je komt terug op school met veel kennis, inspiratie en een plan van aanpak. 
Hiermee zet je de eerste stappen om pesten op jouw school nog beter te voorkomen en aan te 
pakken. Jij hebt dan de handvatten om de sociale veiligheid op school te vergroten en te borgen in 
jouw organisatie.  Tijdens de terugkombijeenkomst staan we stil bij jouw eerste stappen uit het plan 
van aanpak en staat het implementatie proces centraal. Natuurlijk ga jij dan naar huis met jouw 
certificaat.  
  
Ook voor ons zijn het altijd inspirerende dagen.  
Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten!  
 
 
Mirelle Valentijn & Marloes van Tetering   
 
Docenten Kenniscentrum Omgaan met Pesten 

mailto:cursussen@omgaanmetpesten.nl
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1. De opleiding 

  

1.1 Doelgroep  
 
De opleiding kan gevolgd worden door belangstellenden die in hun organisatie de taak coördinatie 
anti-pestbeleid en/of aanspreekpunt pesten hebben gekregen, gaan krijgen of voor deze taken 
belangstelling hebben. Deelnemers dienen een opleiding op minimaal hbo-niveau afgerond te 
hebben. De opleiding wordt veelal gevolgd door:  
▪ Anti-pestcoördinatoren of coördinatoren sociale veiligheid  
▪ Docenten: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger 

beroepsonderwijs  
▪ Intern Begeleiders  
▪ Leerlingbegeleiders  
▪ Zorgcoördinatoren binnen onderwijsinstellingen  
▪ Mentoren  

 

1.2 Eindtermen  
 
Na het afronden van de opleiding:  
▪ Ben je in staat om pesten beter te signaleren  
▪ Handel je adequaat bij (digitaal) pesten  
▪ Kun je effectieve preventieve activiteiten uitvoeren  
▪ Heb je handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren  
▪ Ondersteun en adviseer je collega’s bij actuele pestsituaties  
▪ Voer je resultaatgerichte gesprekken met pesters en slachtoffers  
▪ Heb je een goed beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator  
▪ Heb je een beeld van de door de overheid ‘goedgekeurde’ anti-pestprogramma’s  
▪ Ken je juridische voetangels en klemmen bij pestproblemen  
▪ Kun je het huidige pestprotocol van jouw school actualiseren en implementeren  
 
Het niveau van de opleiding is hbo-niveau.  
 

1.3 Opzet opleidingsprogramma  
 
Kenniscentrum Omgaan met Pesten heeft de opleiding anti-pestcoördinator al enige malen verzorgd. 
De opleiding wordt doorlopend aangepast aan de actuele ontwikkelingen rondom pesten en het 
overheidsbeleid. Om efficiënt met de reistijd van de cursisten om te gaan - die vaak uit het hele land 
komen - is gekozen voor twee aaneengesloten opleidingsdagen. Daarnaast kan er zo meer verdieping 
worden gebracht binnen de opleiding.  
 
Dinsdag – dagdeel 1 
 

- wet ‘sociale veiligheid op school’  
- rol en taken APC 
- plagen en pesten (vormen, gevolgen, oorzaken, cijfers) 
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Dinsdag – dagdeel 2 
 

- rollen bij pesten  
- signaleren van pesten (kwetsbare groepen) 
- handelen bij pesten (inspanningsverplichting) 
- gespreksvoering met slachtoffers, pesters en ouders (casuïstiek) 
- juridische zaken (zorgplicht - klachtencommissie – aansprakelijkheid - casuïstiek)  
- preventief beleid (checklist en vertaalslag eigen onderwijspraktijk) 

 
Dinsdag – dagdeel 3    
 

- kennismaking met methodes & programma’s uit de praktijk  
- preventieve activiteiten (sfeer op school en in de groep, competentievergroting van het 

team)                                                                                    
 

Woensdag – dagdeel 4 

- digitaal pesten & mediawijsheid op school (vormen van cyberpesten en preventieve 

activiteiten) 

- bemiddelingsgesprek als interventie (gesprek zonder schuldvraag) 

- monitoring (wetgeving, soorten vragenlijsten, resultaten analyseren)  

- advisering collega’s (inzicht in fasen en casuïstiek) 

Woensdag – dagdeel 5 

- sociaal veiligheidsbeleid (verschil tussen veiligheidsbeleid en pestprotocol) 

- actualiseren eigen beleid (checklist, analyse verbeterpunten, implementatie plan van aanpak) 

- plan van aanpak voor mij als anti-pestcoördinator 

Terugkomdag – dagdeel 6 

- implementatieproces van plan van aanpak (evaluatie) 

- intervisie 

- sociale media binnen het sociale veiligheidsbeleid  

- handelen bij digitaal pesten (stappenplan – casuïstiek)  

Ondersteuning na de opleiding 

- nieuwsbrief met recente ontwikkelingen en tips 

- inspiratie- en verdiepingsdagen 

- online platform voor contact met docenten en anti-pest coördinatoren 

- webinars   

 

1.4 Locatie 
 
Hotel & Congrescentrum De Bergse Bossen  
Traay 299  
3971 GM Driebergen  
www.bergsebossen.nl  
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Deze locatie:  
▪ Is centraal gelegen in Nederland, in de provincie Utrecht.  
▪ Is goed bereikbaar met de auto (openbaar vervoer: trein +taxi/fiets).  
▪ Heeft een fijne ambiance binnen de locatie en biedt de gelegenheid aan cursisten om een 

frisse neus te halen in het bos. 
 
 

1.5 Kosten  
 
De kosten voor de opleiding zijn inclusief:  
▪ 6 dagdelen, begeleid door twee docenten met beide hun eigen deskundigheid en ervaring op 

het gebied van de complexe pestproblematiek en sociale veiligheid 
▪ Een opleidingsmap met hand-outs, achtergrondmateriaal en handleidingen  
▪ Thee/koffie, tweemaal lunch, eenmaal diner, eenmaal een overnachting met ontbijt  

 
Uw investering bedraagt € 1.295,-. Wij werken met groepen van maximaal 14 personen. Voor de 
opleiding behoeven wij geen btw te heffen. 
 

2. Persoonlijke presentatie docenten  
 
Onze docenten zijn enthousiaste verspreiders van de methode Omgaan met Pesten die ontstaan is 
vanuit het werk van Dieta Uyterlinde. Zij zijn betrokken bij het verder ontwikkelen van de sta sterk 
methodiek en het materiaal, het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten en de opleiding 
Anti-pestcoördinator.  

  
Met veel plezier kijken zij alweer uit naar het uitvoeren van de volgende opleiding. ‘Het is voor ons 
geweldig om te zien dat veel mensen die werkzaam zijn binnen scholen echt het verschil willen 
maken in het leven van kinderen en jongeren. Dat zij hun steentje willen bijdragen aan het zo pestvrij 
mogelijk maken van hun school. Wij willen met deze opleiding de handvatten bieden om hiermee 
effectief aan de slag te gaan. Ook voor ons zijn het altijd inspirerende dagen.’  
 
Tijdens de opleiding wordt gewerkt met vaste docenten: Mirelle Valentijn & Marloes van Tetering.  

2.1 Mirelle Valentijn 

 
Ik ben Mirelle Valentijn, geboren in 1978 en woon in Wilnis.  

Sinds 2003 ben ik betrokken bij het opleiden van pedagogisch 

professionals vanuit ‘Omgaan met Pesten’. Ik geef les aan de 

opleiding tot trainer Omgaan met Pesten en hierbij behorende 

diverse vervolgopleidingen en de opleiding anti-pest coördinator. 

Ik heb diverse opleidingen gevolgd: HBO docent / trainer 

omgangskunde, trainer Sociale Weerbaarheid – Omgaan met 

Pesten, spiritueel begeleider en docent kinder- en tieneryoga, 

lachyoga en diverse coach specialisaties zoals faalangstreductie, 

vitaliteit, gedeeld verdriet gericht op omgaan met verlies – rouw -  

scheiding. 
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Recent heb ik een opleiding gevolgd bij Ondernemers Academy Nederland en Systemisch werken in 

de klas via de methodiek groepsgeluk. 

Ik werk naast mijn werk vanuit het Kenniscentrum Omgaan met Pesten, ook vanuit mijn eigen 

Praktijk voor Levensgeluk. Binnen mijn praktijk richt ik mij op kinderen vanaf 4 jaar, jongeren, 

volwassenen, opvoeders en pedagogisch professionals binnen de gezondheidszorg, het jeugdwerk, 

kinder- en tieneropvang, het onderwijs en vrijwilligerswerk.  

Dit doe ik door het geven van training en coaching op het gebied van sociale vaardigheden, 

weerbaarheid en assertiviteit, omgaan met pesten, faalangst, omgaan met verlies-rouw-scheiding, 

hoog gevoeligheid, gedachtekracht, persoonlijke ontwikkeling en communicatie en het verzorgen van 

projecten.  Dit kan zowel individueel als in groepsverband. 

Binnen mijn werk maak ik gebruik van mijn persoonlijke en professionele ervaringsdeskundigheid en 

opleidingsachtergrond. Ik werk vanuit mijn hart wanneer ik deelnemers, de klas of het team, de 

organisatie ondersteun en begeleid. 

Sinds 2003 heb ik met voldoening al vele individuen en groepen begeleid. Ik vind het prachtig als 

deelnemers zelf mogelijkheden ontdekken voor verandering en deze eigen maken. Ik ben trots op 

positieve reacties die ik van kinderen, jongeren, ouders, vrijwilligers en pedagogisch professionals 

heb mogen ontvangen.  www.praktijkvoorlevensgeluk.nl  

 

In 2011 kwam mijn eerste spel ‘ik denk me sterk’ uit, dat ik heb 

vormgegeven als hulpmiddel bij het werken met de RE(B)T d.m.v. 

associatiekaarten en helpende gedachten kaarten. In september 2015 

verscheen de derde druk en is het spel uitgebreid met tien nieuwe 

kaarten (ISBN: 978 94 6 190 480 5). Kijk ook op www.ikdenkmesterk.nl  

 

In mijn eigen regio, het groene hart, heb ik Stichting Samen Sterk voor Kinderen opgericht. Ik maak 

deel uit van het bestuur als secretaris en werk daarnaast als trainer en coördinator. Vanuit deze 

stichting organiseren we projecten en activiteiten ter bevordering van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen (4-12 jaar). We richten ons met name op preventie en vroegtijdige 

ondersteuning en voorkomen van problemen. We verbeteren de overgang naar het voortgezet 

onderwijs. We werken intensief samen met gemeente De Ronde Venen, waardoor we onze 

groepstrainingen toegankelijk kunnen maken voor ieder kind. Kijk ook op www.ssvk.nl  

 

Met veel plezier deel ik als docent vanuit het Kenniscentrum Omgaan met Pesten tijdens de opleiding 
anti-pestcoördinator mijn kennis en ervaring, die ik heb opgedaan in het basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, mbo en hbo. Ik hoop pedagogisch professionals uit het onderwijs te inspireren deze nog 
nieuwe functie zo goed mogelijk vorm te geven en het verschil te maken op het gebied van sociale 
veiligheid. 
 

  

http://www.praktijkvoorlevensgeluk.nl/
http://www.ikdenkmesterk.nl/
http://www.ssvk.nl/
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2.2 Marloes van Tetering 
 
Ik ben Marloes van Tetering, geboren in 1980 en kom uit Waalwijk.  

Ik heb 18 jaar in het basisonderwijs bij stichting Leerrijk! gewerkt en heb daar veel 

verschillende taken en functies uitgevoerd. 

Begonnen als leerkracht en ik vond het heerlijk als ik kinderen kon helpen bij hun 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Na een paar jaar als leerkracht gewerkt te hebben, 

merkte ik dat ik meer voor de kinderen wilde doen dan dat ik in mijn rol als 

leerkracht kon. Ik ben de opleiding pedagogiek gaan volgen en daarna de opleiding 

tot Intern Vertrouwenspersoon.  

Na 10 jaar voor de klas gestaan te hebben, ben ik me verder gaan scholen tot intern 

begeleider en heb ik die functie 5 jaar uitgevoerd. De laatste 4 jaar was ik als 

adjunct-directeur werkzaam.  

Om me voor te bereiden op de komst van de Wet Sociale Veiligheid heb ik de 

opleiding Anti-Pestcoördinator gevolgd bij Fontys. Dit onderwerp sprak me zo aan, dat ik me daarna 

verder ben gaan scholen tot Trainer Omgaan Met Pesten.  

Bij Stichting Leerrijk! was ik naast mijn werk als adjunct ook 1 dag per week bovenschoolse 

Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid, waarbij ik de scholen binnen de stichting ondersteuning 

bood bij het maken en uitvoeren van hun sociale veiligheidsbeleid.  

Sinds 2017 heb ik een eigen praktijk: Marloeszie.  

Vanuit mijn praktijk zet ik me als trainer in om kinderen, ouders, leerkrachten en scholen te helpen 

bij pestproblematieken, weerbaarheid, sociale veiligheid en faalangst.  

Mocht je nog meer willen weten over me, neem dan eens een kijkje op mijn website 

www.marloeszie.nl of op mijn LinkedIn Marloesvantetering.  

Ik kijk er naar uit om met de cursisten van de opleiding Anti-Pestcoördinator de theorie te koppelen 

aan de onderwijspraktijk, zodat je zo snel mogelijk praktisch aan de slag kan gaan op je eigen 

werkplek 

 
Tot slot 
 
De afgelopen opleidingsgroepen hebben de praktische toepasbaarheid van de opleiding geroemd. Wij 
zijn daar blij mee, omdat wij het zo belangrijk vinden dat cursisten meteen met het geleerde aan de 
slag kunnen. We hopen dat we met elkaar voor elkaar krijgen dat er op alle scholen hard wordt 
gewerkt aan het terugdringen van pesten. Het is leuk om met een enthousiaste groep mensen de 
schouders onder ‘een goede zaak’ te zetten en te werken aan het verbeteren van Sociale Veiligheid. 
 
Mirelle Valentijn & Marloes van Tetering 

 

 

  

http://www.marloeszie.nl/
https://www.linkedin.com/in/marloesvantetering/
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2.3 Reacties van cursisten 
 
Ik heb heel veel gehad aan het programmaonderdeel ‘antipestbeleid & antipestprotocol’. Marloes 
dacht met mij mee en liet mij inzien waar ik in het beleidsstuk meer aandacht aan preventieve 
activiteiten kan geven. Ook legde zij de vinger op de zere plek: Precies daar waar nog een aantal 
concrete stappen voor het handelen als pesten plaatsvindt ontbraken in ons protocol. Ik ga nu met 
een duidelijk plan om beiden stukken aan te passen terug naar onze school. 
--- 
 
Ik begeleid al veel situaties op school waar pesten een rol in speelt. Dit doe ik vaak vanuit mijn gevoel. 
Mirelle gaf mij de bevestiging dat ik dit eigenlijk al heel goed doe. Door het oefenen met verschillende 
gesprekstechnieken en interventies als het bemiddelingsgesprek, heb ik nu nog meer handige vragen, 
zinnen en mogelijke reacties die ik kan geven in mijn ‘rugzak’. Ik weet zeker dat ik deze gesprekken nu 
nog beter kan laten verlopen en me hierbij ook zelfverzekerder voel.  
--- 
 
Er is veel ruimte voor je eigen vragen en deze docenten stellen het programma bij op basis van 
behoeften uit de groep. Dat vond ik erg knap. Het is wel echt een intensieve stoomopleiding deze 
tweedaagse, maar goed vol te houden op zo’n fijne locatie met een prachtige omgeving. Ook 
proberen ze werkvormen af te wisselen. Ik heb geen moment gedacht wat duurt dit lang. Ik vond alles 
even zinvol, bruikbaar en praktisch en met enthousiasme gebracht.  
--- 
 
In de presentatie rondom digitaal pesten heb ik ontdekt dat er bij ons op school veel meer mogelijk is, 
als het gaat om preventie. We doen eigenlijk nog heel weinig aan mediawijsheid. Als er sprake is van 
cyberpesten handelen we vaak nog heel erg ‘adhoc’. Ik voel me gemotiveerd hier een duidelijkere lijn 
in te gaan uit stippelen. Ook gaan we een protocol sociale media en cyberpesten ontwikkelen. 
--- 
 
Ik vond de informatie rondom juridische zaken best taai. Doordat er ook gewerkt werkt met casuïstiek 
of jurisprudentie, zoals ik begreep dat ze dat noemen, kon ik het toch goed volgen. Ik heb nu een 
duidelijker beeld gekregen welke risico’s we lopen als school en hoe we deze voor kunnen zijn. Ik heb 
vooral onthouden dat we aan onze zorgplicht en inspanningsplicht moeten voldoen en ik ga mijn 
collega’s aansturen om nog beter vast te leggen welke inspanningen we precies verrichten als we een 
pestsituatie oplossen. 
 
--- 
Mirelle & Marloes hebben een lekker tempo tijdens de opleidingsdagen. Het programma is heel goed 
opgebouwd. Je wordt eerst meegenomen in de basis en verplichtingen, waar je als school aan moet 
voldoen vanuit de nieuwe wet. Aansluitend krijg je meer zicht op de functie van anti-pestcoördinator 
en mogelijke taken die je vanuit de functie kunt vervullen op school. Dit gaf mij al veel meer houvast 
voor het uitvoeren van mijn functie, want ik ben pas sinds dit schooljaar APC-er en veel was mij nog 
onduidelijk. Als ik volgende week terugkom op school, kan ik direct aan de slag en in gesprek met het 
management. 
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3. Interview met twee oud-cursisten 
 

Henry van den Bogert en Ine Steenbeek zijn de anti-pestcoördinatoren op Sondervick in 

Veldhoven. Een interview over hun activiteiten tot nu toe en over de opleiding anti-

pestcoördinator die zij in januari 2015 volgden. 

 

1. Jullie zijn aangesteld als anti-
pestcoördinator bij Sondervick. Wat is 
Sondervick voor een school? Henry: 
‘Sondervick is een school voor vmbo, havo en 
vwo. Er is ook een tweetalige vwo-variant. Wij 
proberen ons motto ‘waar talent de ruimte 
krijgt’ te realiseren door onderwijs te geven aan 
kleine eenheden. We hebben op de campus vijf 
gebouwen en per leerjaar is er een verdieping. 
Zo houd je in een grote school toch de 
menselijke maat. 
 

 
Ine: ‘Ik wil graag toevoegen dat ook voor docenten geldt: ‘waar talent de ruimte krijgt’. Als je hier 
met ideeën komt, wordt er goed naar je geluisterd en als het een goed idee is, gaat men ermee aan 
de slag. Heel fijn.’  

2. Wat was de reden dat Sondervick al anti-pestcoördinatoren heeft, terwijl dat nog niet verplicht 
was? 
Ine: ‘De zorg voor leerlingen staat al jaren hoog in het vaandel. Wij doen dan ook al een heleboel om 
de jongeren op onze school zich zo goed mogelijk thuis te laten voelen. Het pestprobleem wordt hier 
serieus genomen. Overal in groepen komt pesten voor, dus ook hier op school. Dan is de beste 
remedie om er zoveel mogelijk tegen te ondernemen. Dát is de weg.’  
Henry: ‘We hebben op eigen initiatief bij het management aangegeven dat deze taak vanuit de 
overheid in het leven geroepen is.’ Ine: ‘Het managementteam heeft meteen gezegd: ‘zo’n anti-
pestcoördinator moet er komen; sterker, we nemen er twee: een man en een vrouw. Alle 
medewerkers in de school konden solliciteren op deze taak. Wij zijn het geworden en wij zijn 
enthousiast aan de slag gegaan.’ Henry: ‘Wij waren al gepassioneerd met anti-pestactiviteiten aan de 
slag binnen school en kunnen dit nu nog effectiever voortzetten. Wij delen dezelfde visie, waardoor 
het werken als duo heel vloeiend verloopt.’  
 
3. Wat zien jullie als meest belangrijke punt om pesten op school goed aan te pakken en te 
voorkomen? Henry: ‘Pesten gaat iedereen op een school aan. Er moet om te beginnen een duidelijke 
basis gelegd worden wat betreft gedrag- en omgangsregels. Alle ‘bewoners’ van een school dienen 
deze na te leven. Daarnaast vind ik het van belang om ook de aanpak in de klas door voorlichting, 
lessenseries en dergelijke goed te stroomlijnen. Daar ligt nog een winstpunt waar we al mee aan de 
slag zijn.’  
Ine: ‘Ik vind vooral belangrijk dat er eenheid komt in de aanpak. Alle neuzen moeten gewoon 
dezelfde kant op komen te staan. Dat is nu nog niet zo. Er zijn veel collega’s die een hoop goede 
dingen doen, maar nog niet iedereen op dezelfde manier en even veel. Het is heel leuk dat collega’s 
ons weten te vinden, zodat wij een hoop horen en iedereen ook van elkaar kan leren. Deze aanpak 
past bij onze school.’  
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4. Zijn jullie naar de opleiding anti-pestcoördinator ‘gestuurd’ of kozen jullie zelf hiervoor?  
Henry: ‘Wij hebben hier zelf voor gekozen, en het management heeft dit uitdrukkelijk ondersteund. 
Wij hebben voor de opleiding van Omgaan met Pesten gekozen, omdat hun docenten veel praktische 
kennis hebben over het aanpakken van pesten binnen een school en ook op de hoogte zijn van de 
laatste onderzoeksresultaten op het gebied van pesten. De directie heeft de prijs-
kwaliteitverhouding ook meegewogen.’  

5. Wat heeft de opleiding jullie gebracht? 
Ine: ‘heel veel inzichten en duidelijkheid. Lekker praktisch, zodat je meteen de volgende dag aan de 
slag kunt. We hadden dit niet zo kunnen aanpakken zonder deze opleiding.’ 
Henry: ‘Met name veel praktische, direct toepasbare handvatten om beleid en protocol handen en 
voeten te geven. Daarnaast veel aandacht voor diverse gesprekstechnieken, waarbij nogmaals 
benadrukt wordt dat het niet enkel om de pester en de gepeste gaat. Ook de groep daaromheen 
vormt een belangrijke factor bij het stoppen en voorkomen van pestgedrag. Met de goede 
observatietools voor docenten waren wij dan ook blij.’  
 
6. Wat hebben jullie sinds de opleiding op jullie school aangepakt?  
Henry: ‘We hebben ons om te beginnen in de schoolnieuwsbrief voorgesteld, zodat collega’s en 
leerlingen weten wie we zijn en wat wij doen. We hebben samen in overleg met de rector op basis 
van de informatie uit de opleiding een nieuw concept pestprotocol/antipestbeleid gemaakt. Tijdens 
de opleiding hebben we een aanzet gedaan voor een overzichtelijk stroomdiagram voor het 
handelen bij pesten. Dat zit nu onder andere in het pestprotocol.’  

7. Welk advies hebben jullie voor toekomstige anti-pestcoördinatoren die dit lezen?  
Henry: ‘Je eigen overtuiging is dé sleutel tot succes. Doorzetten en vol passie gaan voor hetgeen waar 
je voor staat, met de steun van je collega’s. Zorg voor draagvlak op je school.’ 
Ine: ‘Volg eerst een opleiding. Dat geeft zoveel inzicht in wat er op school zou moeten gebeuren en 
hoe je dat het beste kunt aanpakken. Het kost je twee dagen, maar het scheelt een veelvoud daarvan 
in je werkzaamheden als anti-pestcoördinator.’  
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4. Omgaan met Pesten  

 

4.1 Drie organisaties 
 

Omgaan met Pesten bestaat uit een drietal organisaties:  

• de stichting Omgaan met Pesten, opgericht in 2004 om het gedachtegoed van de  

grondlegger van de methode ‘omgaan met pesten’ te verspreiden;  

• de vereniging Trainers Omgaan met Pesten, een samenwerkingsverband van alle trainers,  

die zijn opgeleid om onder andere de Sta Sterk training en workshops over pesten te geven;  

• het kenniscentrum Omgaan met Pesten, die de ‘beroepsopleidingen’ voor haar rekening 
neemt, zoals de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten en de opleiding Anti-
pestcoördinator.  

 

4.2 Aanbod door trainers omgaan met pesten 
  
Alle producten zijn gebaseerd op de visie ‘Omgaan met Pesten’. Deze visie is ontstaan vanuit het 
gedachtegoed van de initiator Dieta Uyterlinde. De producten worden uitgevoerd door 
gecertificeerde trainers, aangesloten bij Stichting Omgaan met Pesten. 
  

4.2.1 Sta Sterk training  
 
Doelgroep : kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwassenen  
Doel   : Anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor jezelf door middel van  

direct toepasbare handvatten. Leren omgaan met onaangename situaties, 
non-verbale, verbale en digitale pesterijen en met pesten door  
buitensluiten, negeren, roddelen of chanteren.  

Opzet: 
- Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)  
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen  
- Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers  
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen  
- Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers  
- Evaluatie  
- Eventueel: Follow-up 1 t/m 3  

 

4.2.2 Individuele Sta Sterk training  
 
Zie ook Sta Sterk training in groepsverband. Het individuele traject wordt op maat samengesteld. 
Daardoor kan het aantal bijeenkomsten en het moment van informatieoverdracht en evaluatie met 
ouders en of andere betrokkenen verschillen van de groepstraining. 
  

4.2.3 Anti-pest programma Sta Sterk op School  
 
Doelgroep  : Klas 5 t/m 8 van het basisonderwijs, leerjaar 1 en 2 van het voortgezet  

onderwijs. Kinderen vanaf 8 jaar, jongeren tot 15 jaar in de rol van  
buitenstaander/ slachtoffer.  

Doel   : Versterken van en toename aantal kinderen in de rol van helper in klassen.  
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Anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor jezelf en een ander door 
middel van direct toepasbare handvatten. Leren omgaan met onaangename 
situaties, non-verbale, verbale en digitale pesterijen en met pesten door  
buitensluiten, negeren, roddelen of chanteren.  

Opzet: 
- Indeling van subgroep kinderen uit een klas m.b.v. vragenlijsten 
- Thema-bijeenkomst voor alle ouders van de school  
- Workshops voor alle leerkrachten/docenten van de school  
- Informatieavond voor ouders van deelnemende leerlingen  
- Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers  
- Informatieavond voor ouders van deelnemende leerlingen  
- Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers  
- Evaluatie  
 

4.2.4 Anti-pest programma Omgaan met Elkaar  
 
Doelgroep :  Klas 5 t/m 8 van het basisonderwijs, leerjaar 1 en 2 van het voortgezet  

onderwijs. Alle leerlingen.  
Doel   : In een groep kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer,  

meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. In klassen met relatief  
veel leerlingen in de rol van helper wordt minder gepest. Het doel van  
Omgaan met Elkaar is iedereen in de groep vaardigheden te leren om een  
positievere rol te kunnen vervullen en zo het pesten te voorkomen of te  
stoppen.  
 

Een klas wordt opgesplitst in twee subgroepen, zodat ieder kind in een veilige leeromgeving kan 
leren wat het nodig heeft. Ook ouders en beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt.  
 
Opzet: 
- Indeling van subgroep kinderen uit een klas m.b.v. vragenlijsten  
- Themabijeenkomst voor de ouders  
- Workshops voor alle leerkrachten/docenten van de school  
- Bijeenkomst 1 t/m 8 met de deelnemers  
- Evaluatie 
  

4.2.5 Brugklastraining Stevige Stap  
 
Doelgroep  : Leerlingen uit groep 8 die de overstap gaan maken naar het voortgezet  

onderwijs  

Doel   : De trainer Stevige Stap geeft kinderen vóór én aan het begin van de  
brugklasperiode een steuntje in de rug, zodat ze met meer zelfvertrouwen  
die eerste stappen in deze nieuwe en onbekende situatie kunnen zetten.  

Opzet:  
- Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)  
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen  
- Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers voor de zomervakantie  
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen  
- Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers na de zomervakantie 
- Evaluatie  
- Eventueel: Follow-up 1 t/m 3  
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Het is ook andere manieren om de training Stevige Stap te geven:  
- Met een minder aantal bijeenkomsten voor de zomervakantie en een geclusterde serie 

bijeenkomsten op een trainingsdag tijdens de zomervakantie, ter voorbereiding op het 
voorgezet onderwijs 

- Volledig in groep 8 ter voorbereiding op de brugklas.  
- Volledig in de brugklas.  

  

4.2.6 Workshops Feel Fine Online & Sta Sterk  
 
Feel Fine Online 
 
Doelgroep 8-14 jaar 
   
Doel  - aandacht voor opgroeien in een wereld waar offline & online één zijn 

- de onlinewereld zien als een plek om te delen wie je bent, wat je doet en beleeft  
  met elkaar en om plezier te maken of je vrienden te ontmoeten 
- positief omgaan met en opkomen voor jezelf en een ander in de online omgeving  
- voorkomen en herkennen van digitaal pesten 

  - voorkomen van een ander schaden 
  - online missers goed maken 
 
Opzet  - workshop van 1 tot 3 uur met kinderen en jongeren 
 
Sta Sterk workshops  
 
Doelgroep 4-7 jaar /  8-12jaar / 13-18jaar 
   
Doel &  Het doel van de workshop en de inhoud worden in overleg met de organisatie en  
Inhoud  of opdrachtgever gekozen. Mogelijke inhoud: 

- plagen, pesten, ruzie 
  - rollen bij pesten 
  - opkomen voor jezelf en een ander 
  - gedachtekracht 
  - een sta sterk punt centraal stellen zoals bijvoorbeeld nee zeggen 
 
Opzet  - workshop van 45 minuten tot 3 uur met kinderen en jongeren in het onderwijs,  

  jeugdwerk, de kinderopvang, sportvereniging etc. 

 

4.2.7 Studiedag en training Sociale Veiligheid  

Doelgroep  : Voor organisaties en instellingen waar kinderen en jongeren samenkomen.        

                                      Te denken valt aan scholen, jeugd- en jongerenwerk en kinderopvang.  

Doel   : Een veilige en harmonieuze sfeer ontwikkelen en behouden door  

ongewenst gedrag te verminderen of te stoppen. 

Professionals en andere betrokkenen en omstanders krijgen handvatten aangereikt om de 

harmonieuze en veilige sfeer te verbeteren en in stand te houden.  

De deelnemers leren hoe zij een klimaat kunnen creëren waarin kinderen en jongeren voor zichzelf 

kunnen opkomen meer rekening met elkaar houden. Hierdoor wordt de voedingsbodem voor pesten 

en ander ongewenst gedrag weggenomen.  

Opzet  : De opzet wordt bepaald door de keuze van de opdrachtgever uit de mogelijke  

onderdelen voor het project.  
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4.3 Aanbod Kenniscentrum Omgaan met Pesten 
 
Naast de opleiding tot Anti-Pestcoördinator biedt het kenniscentrum een opleidingsroute tot trainer 

Omgaan met Pesten aan met diverse specialisaties. 

In 5 maanden leiden wij je op tot Sta Sterk trainer waarbij ervaringsgericht leren centraal staat tijdens 

onze 6 opleidingsdagen en het werken in de online leeromgeving. 

Je leert werken met de 5 aandachtsgebieden, de basis van de STA STERK training: 

• Assertiviteit 

• Lichaamstaal 

• Coping 

• Sociale informatieverwerking 

• Sociale vaardigheden. 

Na deze opleiding: 

• Geef jij een volwaardige Sta Sterk training van 10 lessen en twee ouderworkshops 

• Train jij kinderen individueel, in groepsverband of klassikaal van (8-12 jaar) preventief of 

curatief die last hebben van onzekerheid, sociale faalangst en pesten. 

• Kun jij de training op maat toepassen met behulp van het totaalpakket dat bestaat uit o.a. 

draaiboeken, werkboeken, materialen en animaties om deze kinderen weerbaar te maken. 

• Weet jij hoe je kinderen kunt begeleiden en daarbij oog hebt voor de betrokkenen/supporters 

om hen heen, zoals ouders en professionals. 

• Bonus: Feel Fine Online workshop die je individueel, in groepsverband of klassikaal geeft aan 

kinderen 

NIEUW bij het Kenniscentrum! Een persoonlijke 
opleidingsroute met keuzemogelijkheden: 

• Specialisatie Sta Sterk training voor het jonge kind 

• Specialisatie Sta Sterk training voor jongeren 

• Specialisatie stevige stap training voor (aankomend) brugklassers 

• Vervolgopleiding anti-pestprogramma Sta Sterk op School 

• Workshops voor kinderen, jongeren (ook een aanbod op maat, gebaseerd op de sta sterk 

training), ouders, professionals en vrijwilligers verzorgen 

• Vervolgopleiding anti-pestprogramma Omgaan met Elkaar 

  

https://www.omgaanmetpesten.nl/sta-sterk-training/
https://www.omgaanmetpesten.nl/feelfineonline/
https://www.omgaanmetpesten.nl/stevige-stap-training/
https://www.omgaanmetpesten.nl/sta-sterk-op-school/
https://www.omgaanmetpesten.nl/feelfineonline/
https://www.omgaanmetpesten.nl/themabijeenkomsten-voor-ouders/
https://www.omgaanmetpesten.nl/workshops-voor-beroepskrachten/
https://www.omgaanmetpesten.nl/omgaan-met-elkaar/
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5. ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN  

KENNISCENTRUM OMGAAN MET PESTEN  
 
Artikel 1. Definities  
 
In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 
  
a. Kenniscentrum Omgaan met Pesten, gevestigd aan Pastoor Kannelaan 43, 3648 XX Wilnis, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 67599273  
 
b. Opleiding/Opleiding/Training: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen 
docent en cursist.  

c. Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.  
 
Artikel 2. Toepasselijkheid  
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1-1-2017 
tussen kenniscentrum Omgaan met Pesten en cursist betreffende deelname aan opleiding/opleiding. 
 
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst  
 
3.1 De overeenkomst tussen kenniscentrum Omgaan met Pesten en cursist komt tot stand door 
ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier via post of e-mail. Na de totstandkoming van de 
overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.  
 
3.2 Na ontvangst kan de cursist de overeenkomst binnen 14 dagen na dagtekening ontbinden door 
dit schriftelijk kenbaar te maken en te sturen naar: Kenniscentrum Omgaan met Pesten, gevestigd 
aan Pastoor Kannelaan 43, 3648XX Wilnis.  
 
3.3 Kenniscentrum Omgaan met Pesten biedt de mogelijkheid om met bedrag in maandelijkse 
termijnen te voldoen. Het totaalbedrag dient voor het afronden van de opleiding betaald te zijn. De 
cursist kan schriftelijk aangeven dat hij/zij van deze mogelijkheid gebruik wil maken. Met de cursist 
worden hierover schriftelijk nadere afspraken gemaakt.  
 
3.4 Na aanmelding ontvangt de cursist per e-mail een factuur die binnen vier weken betaald dient te 
worden. Betaling geschiedt door het bedrag over te maken op het rekeningnummer dat vermeld 
staat op de factuur.  
 
3.3 Door ondertekening van een inschrijfformulier stemt de cursist in met deze voorwaarden en met 
de verzorging van de opleiding door kenniscentrum Omgaan met Pesten.  
 
3.4 De cursist schrijft zich in voor de gehele opleiding, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde 
modules.  
 
3.5 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige plaatsing. De 
inschrijving wordt definitief: - wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende 
opleiding te laten doorgaan. - wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende opleiding. 
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3.6 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een opleiding vol 

is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een opleiding waarbinnen nog 

welplaats is. De inschrijving voor de vervangende opleiding gebeurt onder dezelfde voorwaarden als 

die van de oorspronkelijke opleiding. 

Artikel 4. Uitvoering opleidingen  
 
4.1 Kenniscentrum Omgaan met Pesten verzorgt de opleiding zoals deze op de website of in de  
brochure is omschreven.  
 
4.2 Inhalen/uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele opleiding. Bij 
verzuim van deelname aan de opleidinglessen wordt geen opleidinggeld, noch delen ervan, 
gerestitueerd. 
  
4.3 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een 
les te verzorgen zal kenniscentrum Omgaan met Pesten vervanging regelen. Indien vervanging niet 
mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze 
gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een 
inhaalles(sen), die door kenniscentrum Omgaan met Pesten wordt georganiseerd. 
  
4.4 Annulering van opleidingsen door kenniscentrum Omgaan met Pesten: in geval van onvoldoende 
aanmeldingen voor een opleiding is kenniscentrum Omgaan met Pesten gerechtigd de opleiding te 
annuleren. Indien een opleiding niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de 
eerste lesdatum het betaalde opleidinggeld gerestitueerd. De cursist maakt geen aanspraak op 
vergoeding van eventueel geleden schade. Kenniscentrum Omgaan met Pesten zal de cursist een 
aanbod doen om dezelfde opleiding op een andere locatie/tijdstip te volgen, indien daar 
mogelijkheden voor zijn.  
 
Artikel 5. Annulering opleiding door de cursist voor de start  
 
Bij annulering van de opleiding wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering 
binnen een maand voor de start van de opleiding worden tevens de verblijfskosten van de (eerste) 
opleidingbijeenkomst in rekening gebracht. (bij opleidingen met meer opleidingsdagen of 
opleidingstweedaagsen wordt alleen de eerste in rekening gebracht). 
  
Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst na de start  
 
De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse  
beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het  
vervallen van de betaalplicht daarvan. 
  
Artikel 7. Levering lesmateriaal  
 
7.1 Kenniscentrum Omgaan met Pesten verstrekt het lesmateriaal op de eerste opleidingdag aan de 
cursist.  
 
7.2 De cursist krijgt het door kenniscentrum Omgaan met Pesten verstrekte lesmateriaal pas in 
eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan. 
  
7.3 Copyright van alle door kenniscentrum Omgaan met Pesten gebruikte lesmateriaal en examens 
berust bij kenniscentrum Omgaan met Pesten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.  
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Artikel 8. Niet tijdige betaling  
 
Wanneer het opleidinggeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is kenniscentrum Omgaan 
met Pesten gerechtigd boven het verschuldigde opleidinggeld, ook wettelijke rente, 
(buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.   
 
Artikel 9. Privacy  
 
Door cursisten verstrekte informatie wordt door kenniscentrum Omgaan met Pesten, haar personeel  
en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld.  
 
Artikel 10. Vragen en klachten  
 
10.1 Kenniscentrum Omgaan met Pesten streeft ernaar om vragen van administratieve aard en 
vragen over de inhoud en organisatie van de opleiding binnen een termijn van 10 werkdagen te 
beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. 
 
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden eerst kenbaar gemaakt bij de 
docenten.  
 
10.3 Klachten worden vertrouwelijk behandeld. 
  
10.4 Wordt de klacht volgens de cursist niet naar tevredenheid opgelost, dan dient deze schriftelijk  
gericht te worden aan: Kenniscentrum Omgaan met Pesten, gevestigd aan W.G. Plein 91, 1054 RC 
Amsterdam.  
 
10.5 Klachten worden met een doorlooptijd van 4 weken behandeld, gerekend vanaf de dagtekening 
van de ontvangen klacht.  
 
10.6  
Indien klachten een langere doorlooptijd behoeven, wordt de cursist hiervan binnen drie weken na 
dagtekening van de klacht op de hoogte gesteld. De maximale doorlooptijd van de behandeling van 
de klacht met een langere doorlooptijd bedraagt 8 weken. 
  
10.7 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan het worden voorgelegd  
aan de onafhankelijke klachtencommissie. Indienen dient schriftelijk te gebeuren en gericht te 
worden aan: Elsbeth Oostendorp. Swanevelt 35, 1191 PG Ouderkerk aan de Amstel ter attentie van 
de klachtencommissie kenniscentrum OMP. 
  
10.8 Uitspraken van de klachtencommissie ten aanzien van de klacht zijn bindend voor het 
kenniscentrum Omgaan met pesten. 
 
10.9 De klachten en de wijze van behandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar 

na schriftelijke indiening van de klacht bewaard. 
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Aanmeldingsformulier Opleiding Anti-pestcoördinator 2020/ 2021 
 
Datum     :  
Ik meld mij aan voor   : 

o Dinsdag 29 en woensdag 30 september, terugkombijeenkomst op dinsdag                          

10 november 2020 

o Dinsdag 12 en woensdag 13 januari, terugkombijeenkomst op dinsdag 2 maart 2021 

o Dinsdag 13 en woensdag 14 april, terugkombijeenkomst op dinsdag 15 juni 2021 

Bij enkele programma-onderdelen wordt gericht werkt en of de groep gesplitst in basisonderwijs 

en voortgezet onderwijs/mbo. Kunt u aangeven waar u werkzaam bent: 

o Basisonderwijs 
o Voortgezet onderwijs 
o MBO 

 
Naam onderwijsinstelling :  
 
Straat    :  
 
Postcode/woonplaats  :  
 
Telefoonnummer  :  
 
E-mailadres   :  
 
Is het bovenstaande adres ook het adres voor de factuur? Zo niet, graag het factuuradres hieronder 
opschrijven.  
 
Naam cursist   : 
  
Telefoonnummer  : 06 -  
 
E-mailadres cursist   :  
 
Geboortedatum en -plaats  :  
 
Gegevens voor op het certificaat: 
  
(voornamen of initialen en achternaam)  
 
Hoogst genoten opleiding :  
Motivatie   :  
 
Ik wil graag deelnemen aan de cursus Anti-pestcoördinator omdat……..  
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Verwachtingen:  
 
Aan het eind van de cursus wil ik hebben bereikt dat ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
Belt u mij voor de telefonische intake bij voorkeur op: 
  
- ………….dag, tussen ……… uur en ………. uur  
- ………… dag, tussen ……… uur en ………. uur  
- ………… dag, tussen ……… uur en ………. Uur 
  

o Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden (zie bijlage)  
 
Overige opmerkingen :  
 
 
 
 
 
Datum:      Handtekening :  
 
 
 
 
 
Let op! U bent ingeschreven voor de cursus wanneer dit formulier volledig ingevuld en ondertekend 
door ons is ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opsturen aan:  
Kenniscentrum Omgaan met pesten, t.a.v. Mirelle Valentijn, Pastoor Kannelaan 43, 3648 XX Wilnis  
of mailen( met handtekening) aan cursussen@omgaanmetpesten.nl 


