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Gijs Huitsing werd geboren op 11 mei 1984 in Warffum. Na zijn VWO-diploma (Het 

Hogeland College in Warffum, 2002), ging hij in 2003 sociologie studeren aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 behaalde hij zijn bachelor sociologie en in 2008 

studeerde hij cum laude af in de research master Human Behavior in Social Contexts. 

Tijdens zijn research master studeerde hij een half jaar in Finland aan de universiteit van 

Turku onder begeleiding van Christina Salmivalli. Daarna begon zijn promotie-traject bij de 

vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het ICS, gefinancierd door het 

onderzoekstalent programma van NWO. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij op 

diverse manieren samen met de praktijk. Hij was lid van het Groningse Consultatieteam 

pesten (2008-2012) en leidt sinds 2011 samen met René Veenstra de implementatie van het 

KiVa antipestprogramma in Nederland. Verder heeft hij samen met Pestweb 

sociaalnetwerkadvies.nl opgericht, waarmee inzicht wordt gegeven in de sociale structuur van 

klassen. Over zijn expertise op het gebied van pesten en sociale netwerken publiceerde hij 

onder meer in Nederlandstalige handboeken als Pesten op school (onder redactie van 

Goossens, Vermande en Van der Meulen) en Netwerken, een inleiding tot vraagstukken, 

argumenten en onderzoek (onder redactie van Völker, Mollenhorst en Flap). Zijn onderzoek 

verscheen verder in diverse internationale peer-reviewed tijdschriften, waaronder 

Aggressive Behavior, Development and Psychopathology en Social Networks. Gijs Huitsing 

werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep sociologie en het ICS in 

Groningen.  

 

 

  

  




