
Cyberpesten, de school en het
ctB
Grensoverschrijdend ged rag wordt virtueler
Danië[ DEBLOCK

Concreet hande[t de case over Jonas, een jongen van tt jaar die ar-

riveert in het viifde [eerjaar van een school in het Iandetijke Vlaams-

Brabant Deze jongen werd in een vorige schooI verwijderd, maar

nìemand kent de effectieve reden van deze verwijdering. Na een

aantaI maanden krijgt de directie een kwade moeder over de vloer

met de bewering dat lonas haar dochter (Ktaart¡e, ro jaar, vlerde
leerjaar) lastig valt tijdens de pauzes en dat haar dochter niet meer
naar schooI durft. Deze moeder ls trouwens degene die aan de dì-

rectie verte[t dat ze weet dat Jonas definltief werd verwijderd uit
de vorige schooI en daar "ook gekend staat als pester". De klachten
houden aan ondanks het feit dat de directie stappen onderneemt
en met zoweIJonas als met de betrokken leerkracht praat. Deze, op

haar beurt, koppelt een aantaI klasgesprekken aan de beweringen
om erger te voorkomen.

Ze baseert zich daarbij op de inhouden uit de cursus "Veilig online"'
die het jaar voordien werd georganiseerd n.o.v. vorige feiten en op

vraag van meerdere ouders. De doelstelling wqs toen ook reeds om,

naast de info aan ouders, elke leerkracht te versterken in het op-

treden tegen en het behandelen van pestgedrag. ln deze specifieke
school werden inhouden geintegreerd in een leergebiedoverschrij-
dende aanpak

De klachten gaan verder en de moeder van Klaartje zoekt ondersteu-
ning bij andere ouders.0ndertussen gaan meerdere kinderen zich
tegen lonas keren en worden de pesterijen duidetijker zichtbaar. Ze

gaan echter niet [anger enkeI vanuit Jonas richting andere kinderen,
maar ook in omgekeerde richting .

Nog even later gebeuren een aantaI feiten op de speelptaats, buiten
het zicht van de toezichters. lonas zou in of rond de toiletten K[aar-

tje en een ander meisje, Lies (eveneens 4d" leerjaar) [astiggevalten
hebben op een seksueel grensoverschrijdende manier.

Steeds vaker worden CLB's geconfronteerd met vragen over grensoverschrijdend gedrag in alle
mogelijke vormen. Een vrij recent fenomeen is het cyberpesten. Dit neemt soms zeer extreme
vormen aan waarbij niet enkel leerlingen en hun ouders of familie, maar ook de buurt en

zelfs de volledige gemeente betrokken zijn. Aan de andere kant is het niet enkel de klasvan de

betrokken leerling(en), maar evengoed de volledige school en zelfs de scholengemeenschap die
onder vuur komen te liggen. Dat is zeker het geval wanneer maatregelen worden genomen met
het oog op verwijdering of definitieve uitsluiting als gevolg van sociale druk of ter preventie van
ergere feiten.
Aan de hand van onderstaond, op feiten gebaseerd voorbeeld, wil ik komen tot enkele concrete
tips en voorstellen om dit probleem aan te pakken vanuit een breder perspectief en met
betrokkenheid van alle partners in dit verhaal.

0pnieuw staat de moeder ln het bureau van de directie met de eis

dat lonas onmiddettìjk wordt verwijderd. Zij spreekt, volgens zich-

zelf, namens meerdere ouders en ze eist onmiddellijke actie. De

grens is met dit gedrag bereikt en als het moet zalze juridisch zien

welke stappen kunnen worden gezet door de ondertussen verenig-

de ouders.

0p dat moment hebben ook de ClB-medewerkers gepraat met de

kinderen (zowel in groep als individueet) De oorzaak van het zicht-

bare gedrag btijft echter grotendeets onbekend. De directie voert
ondertussen een gesprek met de moeder van lonas. Zij is van plan

om haar kìnd te verwiideren omdat ze de boze btikken van de andere

ouders en de regelrechte verwljten aan de schoolpoort niet [anger

wiltolereren Ze wil niet dat haar kind met dit imago in deze school

verder moet. Ze vraagt na overleg met de directìe hulp aan het CLB

om dit verder aan te pakken en om een herhaling van het vorige

scenario (verwijdering in de vorige schoo[) te vermijden.0ok de di

rectie vraagt extra ondersteuning bij dit probteem dat ondertussen

de hele school aanbelangt Verhoogd toezicht tijdens de pauzes en

het voorzien van extra mensen op nieuwe toezichtp[aatsen wordt
reeds georganiseerd. De directie ontmoet daarop de verzametde ou-

ders met als resultaat dat zij nu quasi unaniem de verwijdering van

lonas wensen. De klasgesprekken die de juffen van a[[e betrokken

klassen voeren om te wijzen op de negatieve gevolgen van pesten

en het werken aan verbondenheid ziin een maat voor nìets 0ok een

eerste overleg met het oudercomité (waarvan sommiqe betrokken

ouders lid zijn) om samen deze situatie aan te pakken haalt niets

uit: Jonas moet verwijderd worden I ZoweI de school ats het CLB ziin

de mening toegedaan dat Jonas ats zondebok dient en dat het pro-

bleem veeI verder reikt dan meteen zichtbaar is.

Even tater ptukt de directie van Facebook notities die meteen duiden
waar de echte oorzaak ligt: verwijtende, ronduit vulgaire taaI via
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het internet tussen kinderen onderling (teeftijden 9 tot 12 jaar). Uit
de notities op Facebook (momentopnamen waar uiteraard namen
zichtbaar zijn) btijkt dat meerdere kinderen van de ouders die klacht
indienden, sterk betrokken zijn. Meer noq, ondertussen wordt Jo-

nas geisoleerd via de acties op het net en is het pestgedrag nu op

hem gefocust (ook op de speelplaats en in de wandelgangen). De

kinderen vinden duidelijk steun in het gedrag van hun ouders aan
de schoolpoort. De moeder van Klaartje neemt hierin het voortouw
terwijI andere ouders toezien en stilzwijgend instemmen... lnter-
venties van de dlrectie halen niets (meer) uit en op een bepaatd

moment komt zelfs de potitie tussen om de votwassenen aan de

schootpoort toe te spreken en aan te manen het domein te verla-
ten.0p dit moment is ook de gemeente in zijn totaliteit betrokken
omdat de reputatìe van de schooldoor het slijk wordt qehaa[d.

Als directÌe word ik gevraagd om, samen met mijn schoolteam, aan-
wezig te zijn op een nieuw aangevraagd gesprek door de ouders met
de directie. Naast mijzelf zaI ook de burgemeester (met onderwijs
als bevoegdheid) aanwezig zijn en andere leden van het ouderco-
mité.

0p de school aangekomen wordt me gevraagd om, na de voorbe-
spreking, de vergadering voor te zitten. Voordien worden nog eens

alle elementen opgesomd en er wordt afgesproken dat de schoot

niet zomaar zaI zwichten om Jonas aan de deur te zetten gezien

het ve[e bewijsmateriaaldat ook andere kinderen in dit cyberpesten
betrokken zijn. We spreken af dat de doelstelling van de vergadering
moet zijn dat Jonas tot het einde van dit schooljaar kan btijven en

dat de ouders hun eigen verantwoordelijkheid opnemen t.a.v. het
internetgebruik van hun eigen kinderen. Verder wiI de schooI aanto-
nen welke stappen reeds ondernomen werden en tot welke effecten
het gedrag van de ouders aan de schoolpoort [eidt.

De vergadering verloopt woe[ig, voornamelijk omdat de moeder
van K[aartje voet bij stuk wil houden. De andere ouders bekijken
de zaak ondertussen genuanceerder, nadat de bewijzen afkomstig
van Facebook anoniem werden voorgetezen. Dat [aatste gebeurt

om elke aanwezige te overtuigen van het feit dat het cyberpesten
niet één enke[e dader kent. Er wordt door ons gewezen op het be-

[ang van controle op internetgebruik door de ouders en de effecten
van het gedrag dat de ouders momenteel zelf ste[[en, vooratin het
bijzijn van hun kinderen aan de schoolpoort (met imitatiegedrag
in de school tot gevolg). We melden dat de moeder van Jonas on-

dertussen het internetgedrag van haar zoon veel meer controleert
(ondanks het feit dat zij een a[[eenstaande ouder is met wisselende
uurroosters); maar dat we dit ook verlangen van de andere aanwe-
zigen. We ste[[en bovendien dat deze materie de schooI overstijgt
en dat de ouderlijke verantwoordelijkheden hier ter sprake komen:
de bevoegheid van een school reikt tot aan de schoolpoort - wat
thuis gebeurt va[t hierbuiten. Een deeI van de vergadering handelt
dan ook over de vraag hoe de aanwezige ouders hun kinderen bege-

teiden bij internetgebruik. ln de meeste geva[[en btijkt dat kinderen
inderdaad onbevangen en ongecontroleerd internet kunnen gebrui-

ken in de beslotenheid van hun eigen kamer en zonder toezicht.
Niet minder dan drie ouderkoppels zijn juristen en zij snappen in-
derdaad de omvang van wat wordt gezegd. 7ij gaan ook akkoord

dat de schooI ondertussen a[[e mogelijke stappen heeft gedaan om
erger te vermijden en zien ook in dat voor a[[e ouders een taak is

weqgelegd. Zij snappen ook dat, gezien de bewijslast t.a.v. quasi

a[[e betrokken kinderen van die aard is, nog moeitijk in één richting
gekeken kan worden. De moeder van Klaartje is echter niettevreden
en stelt dat enkeI de verwijdering van Jonas de zaak kan doen keren
op dit moment.

De directie stelt nogmaals dat zij niet inziet waarom dit ene kind
moet gaan terwijI meerdere kinderen van dezelfde klas en andere
klassen betrokken zijn. Zij witweIdat dit gedrag stopt. Ats schoolzal
de directie ook tijdetijk nog meer toezicht organiseren op de spee[-
plaats én wordt er zelfs toegestemd dat de moeder van Jonas haar
kind zelf zal bijhouden tot de volgende vakantie (één week) - dat at-

les om de rust te doen terugkeren. Van een definitieve verwijdering
kan echter geen sprake zijn.

Aan de aanwezige [eden van het oudercomité wordt gevraagd om
onze gemeenschappetijke vraag rond controle op internetgebruik
door ouders, te herhalen en te ondersteunen. De teden gaan ak-

koord. De school voegt eraan toe dat, in overleg met het CLB, even-
tueeI een nieuwe cursus "vei[ig gebruik van het internet" kan wor-
den georganiseerd indien de ouders dit witten.

Het CLB schootteam voegt eraan toe dat ook.zij nogmaals alle be-

trokken jongeren zullen zien om te wijzen op de negatieve effecten
van pestgedrag en meteen wordt ook een volgend klasgesprek ge-

ptand met het vjerde en het vijfde leerjaar met eenzelfde inhoud.
Aan de ouders vragen we om ondertussen zelf de verwijten aan de

schoolpoort te stoppen zodat jongeren zich hier niet [anger kunnen
aan spiegelen. 0p één na gaan a[[e ouders akkoord.

Tot hier de directe actie. 0ndertussen zijn we een poos verder en

Jonas doet zijn jaartje uit. Zijn moeder heeft hem ondertussen naar
een andere school (binnen dezelfde scholengemeenschap) gestuurd

omdat zij vond dat enkele ouders nooit zijn gestopt met haar kind

zwart te maken t.a.v. andere ouders.

Bij de start van Jonas in een nieuwe schoo[ (in dezelfde gemeente)

beginnen ook daar meteen de verwijten en pesterijen omdat de
moeder van Ktaartje zijn reputatie aan enkele bevriende ouders met
kinderen in deze school heeft geschetst...

Daardoor zit de nieuwe co[[ega-directie met het probteem opgeza-
detd. Ook hier wordt in overleg met het CLB gezocht naar een me-
thode om deze zwartmakerij om te keren. Voor de moeder van lonas
is dit een martelgang. Ze denkt er ondertussen over om gewoon te
verhuizen naar een andere gemeente om een eind te stellen aan

deze gang van zaken. Ze is ondertussen ontgoochetd in de aanpak

van zowel school als CLB en vindt dat geen van beide voldoende
doet om haar zoon te beschermen. Anderzijds snapt ze ook weI dat
veeI zaken buiten de bevoegdheden van beide instellingen va[[en,

maar toch...

Wat is ondertussen gebeurd op het n¡veau van
de scholengemeenschap?

Deze complexe case heeft geteid tot een intens overleg met de hele

scholengemeenschap en de inrichtende macht om te zoeken naar

een schooloverstijgende oonpak. De hele reputatie van het lokale

onderwijs staat ter sprake en etke directie en zorgcoördinator wil
op[ossi ngen.

Op dit moment wordt een octieplan systematlsch uitgewerkt waar-
bij een schooloverstijgende visie (met inbegrip vln een tucht -en
sonctiereglemenfj wordt opgemaakt met daarin stappenplannen
die voor elke schooI dezelfde zijn Centrale uitgangspunt is een sterk
preventieve benadering waarbij de hele schoot(cultuur) betrokken

is. De nadruk tigt op het creëren van een veilige [eefomgeving

waarin snel en efficiënt wordt gereageerd op signalen waardoor
nieuwe situaties n¡et meer kunnen uitdeinen naar andere scho[en

in de directe buurt of in dezelfde scholengemeenschap. Er wordt
gekeken hoe ouders kunnen worden ondersteund wanneer zij zelf
problemen ondervlnden in de opvoeding (want ook dat b[eek voor
een aantaI ouders het geva[). We gaan na hoe een scholengemeen-

schop zich kan wapenen tegen het feit dat elke schooI potentieeI

betrokken kan geraken in dit soort situaties omdat verwijdering

teidt tot doorschulven van het probleem zonder oplossing omdat de

ouders elkaar nog steeds tegenkomen en het verwijten dus gewoon

doorqaat.

¿-A

0p een bepaald moment hebben we besloten dat we dit soort pro-

b[emen niet opgelost krijgen zonder een actieve inbreng van ouders

en oudercomifés. Het sensibiliseren over de oorzaken en de gevol-

gen van pestgedrag vereist een actieve inbreng van ouders: enkeI

werken in schoots verband aan deze thematiek zonder de relatie
met het thuismilieu te beschouwen, [eidt niet tot btijvend succes.

Zolang veeI kinderen thuis ongestoord en zonder controte of toe-
zicht onbeperkt op sociale netwerken of andere websites kunnen
surfen is het niet terecht a[[e gevolgen daarvan af te wimpelen op

de verantwoordetìjkheid van de school. ln dit concrete gevaI wer-
den taI van maatregelen genomen om de negatieve gevotgen van

foutìef internetqedrag op te vangen en te kanaliseren . lk vond het
moeitijk om zlen hoe goede bedoelingen en concrete maatregelen
van directie en inrichtende macht consequent met de grond ge[iik
gemaakt werden terwijI in het thuismilieu toezicht en opvotging
ontbraken. Door onze gemeenschappelijke lnspannìngen ìs het tij
uiteindetijk gekeerd en meerdere ouders nemen hun ouderlijke
pticht op lnzake het internetgebrulk van hun kind(eren). Momen-
teeI zoekt men nog naar een aantalvormingen op maat en dat is

uiteindetijk wat scholen kunnen doen: zoeken naar vormingen voor
leerkrachten en zorgteams die aansluiten op concrete situaties en

die een schooloverstìjgende doelstelling hebben.

Tips en aanraders in het omgaan met
cyberpesten voor school en C[8. Wat hebben we
uit deze en andere cases geleerd?

r. Bekijk het fenomeen cyberpesten niet op zich, maar kader het
in een ruimere context waarbij rond olle aspecten van "grens-

overschrijdend gedrag" wordt gewerkt in een poging inzicht
te bieden ìn de effecten van dit gedrag op slachtoffers, da-

ders en hun familie. Vertrek daarbij van een "whole school
approach" die elke stakeholder in de school betrekt en waar-
bij het creëren van een veilÌge leefomgeving centraaI staat.

Meer informatie over de 'Whole schooI approach' is o.m. te
vinden in: "Pesten en geweld op school: Handreiking voor een

doodkrochtigschoolbeleid" (Gie Deboutte) ì.0.v. M inister F. Van-

denbroucke. Dit document kan gratis worden gedownload via

www. pestene n gewe tdopschoo[. be

2. Open, indien nodig, een dialoog met de hele scholengemeen-
schap en werk op dit niveau een schooloverstijgende vlsle uit
m.b.r. leerlingenbegeleiding en het beantwoorden van grens-

overschrijdend gedrag omdat de effecten waarschiinlijk niet be-

perkt blijven tot één school en haar reputatie. lsoleer daarom
het cyberpesten niet tot één feit: communicatie die via het inter-
net gebeurt verspreidt zich zeer sneI in de schooI en ver daarbui-
ten - de reputatie van de hele scholengemeenschap kan op het
speI staan. Betrek de inrichtende macht.
Werken op dit niveau laat bovendien toe dat in de toekomst con-
gruentkan worden opgetreden door te streven naar uniformiteit
in aanpak en maatregelen (schooloverstijgend reglement met
d u ide li j ke sta p pe n pla n n e n).

A[s taatste e[ement in het pleiten voor een aanpak op dit niveau

lijkt het me van belang te kiezen welke Ìnstrumenten school-

overstijgend zu[[en worden gebruikt of welke diensten en pro-
gramma's of vormingen zu[[en worden ingeschakeld. Dit kan van
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betang zijn wanneer a[[e schol'en binnen één schol.engemeen-

schap willen komen tot één gemeenschappeliike vlsle m b t'
leerlingenzorg en -begeleiding, inclusief de aandacht voor orde

- en tuchtmaatregelen. Daarnaast kan deze keuze bepa[end zijn

voor het navormingsplan: a[[e leerkrachten kriigen eenzelfde op-

teiding of navormìng en vertrekken daardoor in hun hande[en

vanuit dezelfde basìsprincipes, waarden en normen. Een dergelii-

ke vorming kan pas effectief zijn wanneer de inrlchtende macht

en de directies vooraf de gemeenschappeliike visie getmplemen-

teerd kregen in elke aparte school van de scholengemeenschap'

3 Betrek de ouders en hel oudercomité in deze problematiek: oor-

zaken van pestgedrag en zeker in het gevaI van cyberpesten [ig-

gen vaak buiten de schootmuren en moeten ook daar worden

aangepakt. Het CLB kan partnerorganisatìes en experten v00r-

ste[[en dìe hutp bieden aan ouders die ze[f zoeken naar onder-

steuning ln hun opvoeding of die zelf meer wilten [eren over het

veilig gebruik van internet.

We spraken in de tekst reeds over de cyclus "Veìlì9 onlìne" Erzijn

echter taI van tools en methodieken op de markt die, naarge-

lang de situatie en het doelpubtlek, een passend antwoord kun-

nen bleden op vragen van ouders of begeteiders van jongeren'

Een zeer groot overzicht van bestaand aanbod ìs te vinden op

de website van www.cticksafe.be (tuik: professioneten) 0p deze

site staan concrete lesvoorbereldingen rond het thema "veillg

ICT-gebruik", lncluslef didactische tips en lesdoe[en (cfr lespakket

"Stop cyberPesten").

Tot de meer bekende aanbieders van vorming behoort de or-

ganisatie "Leefsleutels" Zii hebben, een uìtgebreid aanbod

naar scholen en schoolteams, ouders en leer[ìngen. Het aan-

bod gaat verder dan het veilig leren surfen op het net, maar

via specifieke methodieken wordt gewerkl aan verbonden-

Meer info ouer pesten en cyberpesten, inclusief uitgewerkte

lespakketten en tools i.f.v. visieontwikketing via volgende sites:

. www.childfocus.be

. www.pestenengeweldopschool.be

. www.cyberpesten.be

Voor directe hulpvragen en specifieke info:

. Noodnummer Chitd Focus: 1160o0

. Awet (vroegere Kinder -en longerentelefoon): 102

. Vtaams netwerk Kies Kteur tegen Pesten via

www. kiesk[eu rtege n Pesten. be

Antipestgames:

Re:Pest (geinspireerd op het Finse KIVA-project en ontwikkeld

i.s.m. Hogeschoot West-V[aanderen).

Link'. www. h ow e st. b e / r e P e st

Friend ty ATTAC (i nterd isci pli nai r onderzoeksproject in ontwi k-

keling: samenwerking tussen UA, Ugent, VUB en Howest

- gefinancierd door IWT Agentschap voor lnnovatie door

Wetenschap en Technologie)

Li nk'. www.f r i e n d lY att a c. b e

heid (No Blame methode) of werk gemaakt van het aanteren

van socla[e vaardigheden ("de Coote Kikker") Meer info op

www.[eefsteutets. be

Voor scholen en scholengroepen die aan de totstandkoming van

een centrale vrsie wi[[en werken biedt Leefsleutets "vormìng op

maat" aan waarbij o.a. wordt vertrokken van een "motieven-

ka a rt"

Daniët DEBL0CK

Centrum voor Leerlingenbegeleidìng

Vtaa mse GemeenschaPscommissie

Technologiestraat t
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NOTEN
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