
Prima: effectieve manier 
 om pesten aan te pakkenKinderen gaan naar school om te 

leren. Dat lukt het beste in een 
omgeving waarin zij zich goed 
voelen, en die veilig is. Maar 
soms is leren lastig, bijvoorbeeld 
omdat er gepest wordt op school. 
In Nederland zijn scholen sinds 
augustus 2015 wettelijk verplicht 
structureel te werken aan sociale 
veiligheid. Een erkend programma 
om u hierbij te helpen is Prima van 
VeiligheidNL. Hiermee pakt u pesten 
op een effectieve manier aan!

De Prima-aanpak: uw voordelen
• een schoolbrede aanpak: voor zowel kinderen als leerkrachten, ander 

personeel en ouders;
• een aanpak gericht op het voorkomen én aanpakken van pesten;
• een aanpak op maat: Prima gaat samen met andere programma’s 

tegen pesten en uw schoolbeleid en visie;
• een aanpak die ook effect meet en structureel monitort;
• een aanpak die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen rondom 

sociale veiligheid;
• een aanpak met handige en aantrekkelijke tools zoals de Pestmeter, 

e-learning en persoonlijke begeleiding door een gecertificeerde 
Prima-begeleider.

Meer over uw voordelen: ga naar prima.veiligheid.nl



Prima-aanpak duurt twee jaar
Gaat uw school aan de slag met de Prima-aanpak? Dan voert 
u in twee jaar stapsgewijs alle Prima-onderdelen uit. In deze 
periode werkt uw school aan een beleid dat u langere tijd 
kunt gebruiken. De onderdelen zijn verdeeld in drie niveaus: 
schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Ze zijn gericht op 
alle doelgroepen: leerlingen, leerkrachten, ander schoolpersoneel 
en ouders. Het effect van de aanpak wordt structureel gemeten en 
gemonitord.

Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat de Prima-aanpak effect 
heeft: bij scholen die hiermee werken, daalt het pesten met zestig 
procent.

Actie:  de Prima-aanpak plús 12 uur    
 persoonlijke begeleiding nu gratis!

De eerste 25 scholen die de Prima-aanpak bestellen doen mee aan 
het Nationale Onderzoek Tegen Pesten en krijgen het pakket daarom 
gratis. Bovendien krijgt u € 350 vergoeding voor uw deelname aan 
het onderzoek en gratis 12 uur persoonlijke begeleiding van een 
gecertificeerde Prima-begeleider. Normaal kost de Prima-aanpak 
€ 450 (zonder persoonlijke begeleiding). 

Meer informatie?
Bel VeiligheidNL op 020-511 45 11 voor meer 

informatie of advies over het gebruik van Prima 
op uw school. Als u de aanpak op meerdere 

scholen tegelijk in de praktijk wilt brengen, bel 
ons dan voor een vrijblijvend advies op maat. Wij 

vertellen u graag meer! 


