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onderzoek 
33  controle scholen 

66  interventie scholen 

                                        2011-2012 mei 

                                        2012-2013 oktober 

                                        2013-2014 oktober 
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kenmerken 



pesten is een 

groepsproces 



• je hebt een groep nodig om te pesten 
• pesten is een probleem van de groep 
• je hebt de groep nodig om het op te lossen 



buiten-
staander 
weet er van;  

doet niets 

verdediger 
komt op voor 

slachtoffer 

slachtoffer 
wordt gepest 

assistent 
pest actief mee 

pester 
neemt initiatief 

versterker 
moedigt pester aan 



 

van belang is dat alle kinderen 
leren inzien dat zij zelf invloed 
kunnen hebben op het pesten 

 



de groepsnorm moet veranderen:  

we willen dat  
pesten stopt ! 



pesten is 

pesten is niet eenmalig een... 

 conflict 

 ruzie 

 vechtpartij 

 

 

 



pesten is 
… een vorm van agressie waarbij één of meer 
personen de intentie hebben een ander 
steeds opnieuw schade toe te brengen 
waarbij de macht ongelijk verdeeld is; het 
slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen 

 



pesten : 

1. pesten gebeurt met opzet 
 

2. pesten gebeurt steeds opnieuw 
 

3. pester staat  

 sterker dan  

 het slachtoffer 



verbaal 

relationeel 

materieel 

fysiek 

digitaal 

beledigen, uitschelden, uitlachen 

uitsluiten, negeren, roddelen 

spullen afpakken/kapot maken 

spugen, slaan, schoppen, knijpen 

internet/telefoon 
zelden alleen digitaal gepest 

vormen van pesten: 



pester : 

psychische problemen 
sociale problemen thuis 

gezonde kinderen 
die gehoord en gezien willen worden 

door vervelend te doen krijgen ze aandacht 
en versterken ze de positie in de groep 



pester : 

heeft ook een 
probleem 

moet ook geholpen worden 



KiVa materiaal 



10   thema’s 
thema  1     iedereen verdient respect 
thema   2    in de groep 
thema   3    wat is communicatie 
thema   4    herken pesten 
thema   5    verborgen vormen van pesten 
thema   6    gevolgen van pesten 
thema   7    pesten en de groep 
thema   8    de groep verzet zich tegen pesten 
thema   9    wat kan ik doen als ik word gepest 
thema 10    KiVa: we doen het samen 







verschillende werkvormen 

klassikaal 
gesprek 

gesprek in 
kleine groepjes 

maak- of  
doe-opdracht 

KiVa-schrift 

film 

drama- of 
toneel-oefening 



KiVa werkt aan de groepsnorm 

samen maken we er  
een fijne groep van 



KiVa computerspel (vanaf thema 4) 



KiVa-spel ook thuis te spelen 

https://www.kivaschool.nl/spel/


10 regels  (bij ieder thema één) 

regel   1  we doen aardig tegen elkaar en behandelen 

                   anderen met respect 

regel  2  we maken er samen een fijne groep van 

regel  3  we praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal) 

regel  4  we willen dat pesten stopt 

regel  5  we willen dat ook verborgen pesten stopt 

regel  6  (we houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet ) 

regel  7  we zeggen tegen pesters: stop er mee 

regel  8  we helpen gepeste kinderen 

regel  9  we lossen pesten als groep op 

regel 10  we blijven ons houden aan het KiVa-contract 



ouders 


