
 

 

 

Cursus 
Aanpak cyberpesten in het basisonderwijs 

 
 

 

 

Cyberpesten: hoe pakt u dit aan? 
Vanaf groep 5 krijgen steeds meer kinderen een smartphone en toegang tot social media. Over het 
algemeen hebben ze vooral veel plezier online. Maar het gaat ook regelmatig mis. Online ruzies en 
pesterijen, die zich buiten schooltijd afspelen, komen ongevraagd de school binnen. Ze beheersen 
de sfeer in de groep en emoties kunnen hoog opspelen.  Leerlingen en ouders richten zich tot de 
leerkracht voor een passende oplossing.  
 

Tijdens de cursus Aanpak cyberpesten in het basisonderwijs ligt de nadruk op herkennen, 
aanpakken en voorkomen van cyberpesten. U gaat aan de slag met praktijkvoorbeelden en wordt 
in de gelegenheid gesteld om eigen casuïstiek in te brengen.  U krijgt praktische, direct toepasbare 
tips aangereikt met als doel leerlingen te stimuleren om social media positief in te zetten.  
 
 
              Stukje bewustwording voor de leerkracht. Wat speelt er op social media in een groep? En hoe ga je  
               daar dan mee om? Heldere tips, mooie voorbeelden uit de praktijk. Erg nuttig - Leerkracht groep 7 

 

  
Herkennen, aanpakken en preventie van 
cyberpesten  
 

Na afloop van de training bent u op de hoogte van: 
 de nieuwste trends en ontwikkelingen op gebied 

van jeugd en social media. 
 Sociale Veiligheid leerlingen op school. 
 de meest voorkomende vormen van 

cyberpesten in het basisonderwijs. 
 voorwaarden op school om cyberpesten te 

herkennen, aan te pakken en te voorkomen. 
 hoe te handelen in geval van cyberpesten. 
 hoe hierin samen te werken met ouders. 
 hoe positief online gedrag te stimuleren. 
 cyberpesten in relatie tot mediawijsheid. 
 de geldende wetgeving. 
 
Inclusief 
 verwijzing naar lesmateriaal en handige sites. 
 praktische, direct toepasbare tips. 

 
 

 
Voor: 
 Leerkrachten 
 Anti-pest coördinator 
 Zorgcoördinator 

 

Duur: 

 2 uur 
 

Locatie: 
 Inhouse - op uw school 

 

Meer weten? Neem contact op 
 Klaartje Schüngel 

SocialmediaIMPACT 

www.socialmediaimpact.nl 

http://www.socialmediaimpact.nl/cyberpesten/cyberpesten-basisschool/

