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Workshop ‘van onzichtbaar naar zichtbaar’
meidenvenijn op school

Pierre Pas • Cycloop Concept Creatie

Programm
a
• zicht op de positieve intenties van ‘meidengedrag’

• verschil bij jongens (mannen) en meisjes (vrouwen)

• groepsvorming, -dynamiek en teamrollen

• een goed gesprek over conflicten en meidenvenijn

• tips voorkomen en aanpakken
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Pesten
de definitie van pesten

pesten is een subtype van agressief gedrag, waarbij 

één of meerdere individuen bij herhaling een betrekkelijk 

machteloze ander aanvalt, vernedert en/of buitensluit 

(Salmivalli, 2009)

Pesten
Voorlopige cijfers 
veiligheidsmonitor 2021

Wereldwijd gemiddelde

11% dader

11% slachtoffer

4 tot 6% dader/slachtoffer

meer dan 85% met getuigen!

10,7% PO

5% VO

Stabilisatie maar toename LHBTI
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Pesten
Positieve intenties: 

veiligheid

autonomie 

competentie

verbondenheid/relatie

Pestgedrag
fysieke agressie

jongens

reactie op gevaar (verkrijgen van status):

• vecht of vlucht

• status gebaseerd op fysieke prestaties

• handelings- en oplossingsgericht

• open en zichtbaar

• ‘zand erover’ mentaliteit
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Typisch meidengedrag
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Pestgedra
grelationele agressie

meisjes

reactie op gevaar (verkrijgen van status):

• behagen of slachtofferrol

• status gebaseerd op relaties

• indirect en subtiel

• onopvallend en ongrijpbaar

• ‘geheugen als een olifant’
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Meidenrollen
stereotiepe rollen als er wordt gepest

1 leiders, voorgangers in pestgedrag

2 assistenten van de leider(s)

3 aanmoedigers

4 afzijdigen

5 helpers van het slachtoffer

6 slachtoffer(s)
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Meidenrolle
ngroepsdynamiek

Opdracht
Probeer het systeem en de onderlinge verhoudingen 
van een groep in kaart te brengen

1 leiders, voorgangers in pestgedrag

2 assistenten van de leider(s)

3 aanmoedigers

4 afzijdigen

5 helpers van het slachtoffer

6 slachtoffer(s)
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Stappenplan
wat kan ik het beste doen bij een melding?

• bied hulp aan, maar onderneem zelf nog niks

• kijk of je het pesten kunt waarnemen

• ga het gesprek aan met melder buiten de les

• luister en stel vragen (geef ruimte aan de melder)

• wat heeft de melder zelf al gedaan en wat wil de melder?

• bedenk samen de vervolgstappen

• doe niets buiten de melder om

• maak een afspraak voor een vervolggesprek

• zoek eventueel deskundige ondersteuning

• registreer het voorval en de acties

5G model
een goed gesprek bij 
conflicten en meldingen

3 gevoel

4 gedrag

5 gevolg
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Emotie
denken en doen - basisgevoelens

blij boos

bedroefd bang

Lespakke
tbasismaterialen
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meidenvenijn.nl
onze website

Scholingsdata 21-22
cursus en certificering

U kunt zich, met eventueel meerdere collega’s, aanmelden voor de 

cursusdagen op www.meidenvenijn.nl. Houd de website in de gaten voor 

scholingsdata in het nieuwe schooljaar.
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een succesvolle interventie begint met die 

opvoeders die meidenvenijn niet alleen zien 

als een probleem, maar als een uitdaging om 

het aan te pakken

wij wensen u veel succes!
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