
 

 

 

Training 
  Aanpak cyberpesten in het voortgezet onderwijs 

 
 

 

 
Cyberpesten: hoe pakt u dit aan? 
Hoe handelt u als er een naaktfoto van een leerling rondgaat op social media? Of als er op Instagram 
een account is aangemaakt met gefotoshopte beelden van uw collega’s? Hoe gaat u het gesprek aan 
met uw leerlingen en hoe zit het met de wetgeving? Op welke wijze kunt u samenwerken met leerlingen 
en ouders in het voorkomen en oplossen van cyberpesten? 
 
Tijdens de training Aanpak cyberpesten in het voortgezet onderwijs komen deze vragen aan bod. De 
nadruk ligt op herkennen, aanpakken en voorkomen van cyberpesten. U gaat aan de slag met praktijk- 
voorbeelden 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 social media positief in te zetten. 
 

 
             – Anti-pest coördinator VO: super professioneel en erg interessant. Enthousiast gepresenteerd 
             – Docent VO:  Inhoudelijk goed. Stof  leverde zinvolle en interessante discussies op. 

 

  
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 voortgezet onderwijs. 
 relatie cyberpesten en traditioneel pesten 
 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: 
 Docenten 
 Anti-pest coördinator 
 Zorgcoördinator 
 Mentoren 

 

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-voortgezet-onderwijs/

