22 mei 2013
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Op 28 mei 2013 spreekt u in een Algemeen Overleg met Staatssecretaris Dekker over het ´plan van
aanpak tegen pesten in het onderwijs´. Graag brengen wij, de landelijke ouderorganisaties LOBO,
NKO en VOO, onze zienswijze onder uw aandacht zodat u deze kunt betrekken in de voorbereiding
van dit debat.
Net als de Staatssecretaris en de Kinderombudsman in hun plan betogen, vinden de landelijke
ouderorganisaties dat alle betrokkenen in het onderwijs zich moeten inspannen om pestgedrag te
voorkomen en aan te pakken. Daartoe richtten wij een aantal jaren geleden het Nationaal
onderwijsprotocol tegen Pesten op, dat beoogt via samenwerking tussen schoolbestuur, school en
ouders het probleem pesten aan te pakken. Zoals blijkt uit de vragen die ouders stellen via 0800-5010,
ons gezamenlijk advies- en informatiepunt voor ouders over onderwijs, hanteren veel scholen een
pestprotocol, maar zijn er nog te veel scholen die onvoldoende actie ondernemen als er gepest wordt.
Als ouderorganisaties willen wij net als de Staatssecretaris en de Kinderombudsman bijdragen aan
beter beleid. Wij pleiten echter voor een aanpak waarbij niet alleen de Onderwijsinspectie, maar alle
betrokkenen bij de school toezien op de uitvoer van de aanpak tegen pesten. Met name de rol van de
Medezeggenschapsraad (MR) is daarbij vooralsnog onderbelicht.
Meer aandacht voor interne verantwoording
Onze ervaring leert ons dat naast externe, met name interne verantwoording door schoolbesturen en
schoolleiding aan de individuele ouders en oudergeleding van de MR effectief is. De
medezeggenschapsraad (bestaande uit ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook de
leerlingen) heeft een belangrijke stem in het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn
van leerlingen. Deze bevoegdheid, vastgelegd de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), geeft
de MR het recht toe te zien op een stevig beleid tegen pesten. Diezelfde WMS geeft de MR expliciet
de opdracht openheid en onderling overleg in de school te bevorderen en discriminatie tegen te gaan.
Wij zijn ervan overtuigd dat verdieping van de rol van de MR bij het toezien op de aanpak van pesten
complementerend is aan de rol van de Onderwijsinspectie. Wij roepen u op de positie van de MR
hierbij te borgen en mogelijk te versterken.
Voorkomen en benoemen
In het plan van aanpak wordt betoogd dat de aandacht moet liggen op het voorkomen van pesten.
Tegelijk wordt geconstateerd dat er geen goed inzicht is in de problematiek van pesten en dat de
monitoring onder de maat is. Het verbaast de ouderorganisaties dan ook dat in het plan wordt gesteld
dat het wetsvoorstel Incidentenregistratie geen toegevoegde waarde heeft voor de gewenste
pestaanpak. Openheid over pesten is cruciaal. De LOBO, NKO en VOO zijn er voorstander van om
het wetsvoorstel wel doorgang te laten hebben, zodat de incidenten die er zijn, niet in de doofpot
belanden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan ervan uit dat u onze argumenten bij
de bespreking met de staatssecretaris betrekt.
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