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KiVa: Hoe je pesten voorkomt… en samen 
aanpakt als het toch gebeurt! 
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Programma 
•  Welkom en introductie 
•  Programma + doelen 
•  Startoefening 

–  Samenwerken 
–  Tweegesprek  

•  Pesten 
–  Pesten & plagen 
–  Definiëring  

•  KiVa op een presenteerblaadje 
•  KiVa: onderzoeken en ondergaan 

–  Stoelenoefening 
•  Terugblik 
•  Afronding 

3 

Doelen 

•  Kennismaken, groepsvorming, samenwerken 
•  Aanvoelen wat we onder pesten (kunnen) 

verstaan 
•  De KiVa-aanpak (her)kennen 
•  Inzicht verkrijgen in de complexiteit van pesten 
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Misverstanden over pesten 
“Pesten is goed voor je karaktervorming en helpt 
je om je uit moeilijke situaties te redden” 

“Ik ben vroeger op school ook gepest, maar dat 
heeft geen enkele invloed op me gehad” 

“Als je gepest wordt, moet je juist leren om van je 
af te bijten” 

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 

1.  Pesten gebeurt steeds opnieuw 
2.  De pester staat sterker dan het slachtoffer 
3.  Pesten gebeurt met opzet 

Pesten Plagen 
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De kleine pauze 

Het speelt zich af op een basisschool, waar vijf docenten en een conciërge elkaar tijdens 
de kleine koffiepauze het leven zuur maken. De piepkleine lerarenkamer is een 
slangenkuil en vormt het strijdtoneel van onderlinge ruzie, roddel, jaloezie, liefde en haat.  

De hoofdrolspelers zijn: 
1. Titia Uittenbroek (stijve hark van de oude stempel: adjunct) 
2. Elsje van Wentelen (vleesgeworden sapkuur: remedial teacher)  
3. Hammed Arman is de altijd lachende illegaal: de conciërge. 
4. Miep Kroon (omhooggevallen voorleesmoeder: knutseljuf), 
5. Hans Eier (de incapabele directeur: hoofd),  
6. Jan Molentje (aardsluie racistische lolbroek: gymleraar).  

Miep Titia Jan Elsje Hammed Hans 

Belangrijk uitgangspunt: 

Hoewel we niet allemaal 
verantwoordelijk zijn voor het feit 
dat er wordt gepest, zijn we wel 
allemaal verantwoordelijk voor 
dat het stopt” 
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Wijze uitspraak t.a.v. Pesten in de groep: 

“Uiteindelijk zullen we ons 
niet de woorden van onze 
vijanden herinneren, maar 
het zwijgen van onze 
vrienden”  
(Martin Luther King) 

Pesten en de groep 

•  Bijna alle leerlingen keuren pesten af; toch zijn 
er veel die meedoen of die niets zeggen 

•  Van belang dat alle leerlingen leren inzien dat zij 
zelf invloed kunnen hebben op het pesten 

•  Ombuigen groepsnorm:  

“We willen dat pesten stopt” 



06-‐11-‐2013	  

6	  

06-11-
2013 

Groepsproces 
bij kinderen 

Docent 

Groepsproces 
binnen team 

Ouders 

Groepsproces 
bij ouders 

Rol van de 
groep 

Strategische 
pesters 

Vele vormen 
van pesten 

Pesten is een complex probleem waar niet altijd  
pasklare oplossingen voor zijn te geven 

Complex proces 

KiVa gebruikt de kracht van de groep 
om problemen op te lossen 

•  Gerichte training en begeleiding van docenten; 
daadkrachtig rolmodel voor leerlingen 

•  Gebruiksvriendelijk, gevarieerd en concreet materiaal 
voor leerlingen, leerkrachten en ouders 

= Leuk 
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Doelstellingen van KiVa 

•  Pesten voorkomen 

•  Bestaande  gevallen van pesten oplossen, 
aanpakken en terugdringen 

•  De negatieve gevolgen van pesten  
verminderen voor  
alle leerlingen: 

Samen maken we er 
een fijne school van! 
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1.  Iedereen verdient respect 
2.  In de groep 
3.  Wat is communicatie? 
4.  Herken pesten  
5.  Verborgen vormen van pesten 
6.  Gevolgen van pesten  
7.  Pesten en de groep 
8.  De groep verzet zich tegen pesten  
9.  Wat kan ik doen als ik word gepest? 
10. KiVa – We doen het samen!  

Preventief: 10 lessen 
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Stoelenles 

•  Zet met behulp van stoelen een pestsituatie 
neer zoals die zich kan voordoen op school als 
er even geen docent bij is. 
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•  Preventief 

•  Inzicht in rol van de groep 

•  Leren om slachtoffers te 
helpen en pesters te 
ontmoedigen 

•  Vergroten weerbaarheid 

•  Divers: 

Preventief: 10 lessen 
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KiVa-spel 

Curatief: Pesten oplossen 
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Curatief: Steungroepaanpak 

• Steungroep: pesters, meelopers, prosociale 
kinderen (5-8 kinderen) 

• Inventariseren concrete bijdrage hoe geholpen 
kan worden 

• Uitgangspunten 
– De vervelende gebeurtenissen moeten stoppen 
– We veroordelen of straffen niet 
– We kijken juist vooruit: hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat het weer fijn wordt voor iedereen in de 
klas? 

– Kinderen zijn verantwoordelijk: Gezamenlijk  
lossen we problemen op 

• Oplossingsgericht 

Curatief: Pesten oplossen 
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Scholen maximaal ondersteunen 

Scholing en training 

Ontmoeten (intervisiegroepen) 
•  Tweejaarlijks ervaringsbijeenkomst 

Signaleren en monitoren sociale ontwikkeling 

Materialen voor ouders (kivaschool.nl/ouders) 

Coaching en begeleiding 

Blijf op de hoogte: 
www.kivaschool.nl 

Linkje naar de digitale oudergids: 
www.kivaschool.nl/ouders  


