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Op 17 december 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over 
pesten. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

In hoeverre hebben alle scholen in Haarlemmermeer een actueel anti-pestprotocol? 

Antwoord: wij weten dat diverse scholen voor primair en voortgezet onderwijs in 
Haarlemmermeer actief gebruik maken van een pestprotocol of zich anderszins sterk maken 

voor het tegengaan van pesten, maar wij beschikken niet over een compleet overzicht. Het 
voorkomen en tegengaan van pesten is namelijk primair een verantwoordelijkheid van 
ouders en scholen. Scholen zijn over het algemeen de vindplaatsen als het om pesten gaat, 

en digitaal pesten is veelal verbonden aan pestgedrag binnen en rond de schoolsituatie. 
Verder hebben hulpverlenende en ondersteunende organisaties, zoals verenigd in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin tot taak om kinderen bij te staan die gepest worden. Ten 
aanzien van de scholen voor voortgezet onderwijs hebben wij het convenant Veilig in en om 
School gesloten samen met HALT, politie, de middelbare scholen en het Nova College. 

Aandacht voor pesten vormt (vanzelfsprekend) een onderdeel van dit convenant. 

Vraag 2: 
Wat is het effect hiervan? 

Antwoord: in zijn algemeenheid is het effect dat- door actief gebruik te maken van 
pestprotocollen door scholen- er meer aandacht voor én actie tegen pesten is. 

ALG-013/11-11-1 0 

www.lsGOI\J 

MIX 



Ons kenmerk 2013.0005148 
Volgvel 2 

Vraag 3: 

Hoeveel kinderen in onze gemeente gaan nu niet naar school vanwege pesten? 

Antwoord: op dit moment zijn er volgens opgaaf van onze leerplichtambtenaren geen 

thuiszitters waarbij pesten (mede) reden is van de uitval op school. 

Vraag 4: 

In hoeverre wordt gebruik gemaakt van de kindertelefoon van de gemeente om 'pesten' te 
melden? 

Antwoord: de kindertelefoon wordt georganiseerd door de Bureaus Jeugdzorg en is niet een 

gemeentelijke voorziening. De Kindertelefoon is bovendien anoniem. Wij beschikken daarom 

niet over cijfers over het feitelijk aantal Haarlemmermeerse kinderen dat belt met een vraag 

over pesten. Landelijk gezien vormt in 7% van de gesprekken pesten het onderwerp van 

gesprek, op een totaal van ruim 170.000 gesprekken (bron: Jaarverslag 2011 ). 

Vraag 5: 

Bent u het met ons eens dat de 'kindertelefoon' uitermate geschikt is voor kinderen om 

'pesten' te melden? En zou in dat licht niet meer bekendheid aan de kindertelefoon gegeven 
kunnen worden. Bijvoorbeeld onder een toegevoegde naam als Meldpunt Pesten. 

Antwoord: de Kindertelefoon is primair bedoeld om een luisterend oor te bieden aan 

kinderen en jongeren, en heeft niet in eerste instantie de functie van meldpunt. In een 

beperkt aantal gevallen verwijst de Kindertelefoon middels warme overdracht door naar een 

medewerker van Bureau Jeugdzorg, mits het kind daar toestemming voor geeft en bereid is 

zijn of haar anonimiteit op te geven. In antwoord op het tweede deel van de vraag: onze 

indruk is dat de Kindertelefoon voldoende bekend is onder de doelgroep. 

Vraag 6: 
Wat gaat het college verder doen om het pesten van kinderen tegen te gaan? 

Antwoord: hoewel wij de indruk hebben dat scholen in Haarlemmermeer over het algemeen 

actief handelen bij situaties waarin gepest wordt - en via de ZAT -teams (Zorg- en 

Adviesteams) kinderen ondersteunen die daarvan de dupe worden- willen wij niet uitsluiten 

dat verdere verbeteringen mogelijk zijn. Mede gezien de constatering van de 

kinderombudsman dat de pestaanpak op scholen beter moet, gaan wij hierover in gesprek 

met de schoolbesturen. Wij zullen daarin ook de initiatieven en het onderzoek betrekken die 

de staatssecretaris en de kinderombudsman momenteel voorbereiden. Dit najaar zullen wij u 

op de hoogte brengen van de voortgang hieromtrent. 
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Vraag 7: We vragen u om dit in een nota te verwoorden en deze de gemeenteraad aan te 

bieden. 

Antwoord: wij hebben bovenstaand aangegeven hoe wij om zullen gaan met de aandacht 

rond pesten in en door het onderwijs; een nota achten wij niet opportuun. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
/) 

de secretaris, de ';i.Jrgemeester, 
1 
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