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Inleiding  

In maart 2006 is Stichting Ideële Reclame (SIRE) de campagne ‘Stop Digitaal Pesten’ 

gestart. De digitale pester staat in de campagne centraal, met als bedoeling ouders en 

jongeren te confronteren met digitale pesterijen. De tv-commercial van SIRE laat een 

lief blond meisje zien. Haar ouders zijn trots op haar goede schoolresultaten. Bij een 

hockeywedstrijd wordt ze door haar vader aangemoedigd en als ze bij een vriendinnetje 

blijft spelen, gedraagt het meisje zich voorbeeldig. Wat haar ouders echter niet weten, is 

dat hun dochter in de digitale wereld in staat is om er flink op los te schelden: “Vies 

kutwijf met je vuile rotkop. De hele klas haat je. En morgen slaan we je helemaal kapot” 

(YouTube, 2008).  

  

De digitale wereld kent geen grenzen. Op internet gedragen kinderen zich soms als 

monsters. Een klasgenoot uitschelden, belachelijk maken of bedreigen per e-mail, op 

MSN, in een chatbox of per SMS, tijdens het chatten vrienden tegen elkaar opzetten, 

computers hacken, foto’s van iemand anders op internet zetten, opzettelijk een virus of 

MSN-bom sturen en iemand doodwensen in een sms’je zijn vandaag de dag onder 

kinderen heel gewone praktijken (Stop Digitaal Pesten, 2008).  

 

Cyberpesten, ook wel online pesten of digitaal pesten genoemd, komt vaak voor onder 

jongeren (Bolman, Dehue & Völlink, 2006). In het dagelijkse leven speelt internet een 

steeds grotere rol, gezien de tijdsbesteding en technologische ontwikkelingen die elkaar 

blijven opvolgen. Vooral jongeren zijn intensieve internetgebruikers en besteden veel 

tijd aan online activiteiten (Hu, Wood, Smith & Westbrook, 2004). Internet is een 

goedkoop en gebruiksvriendelijk communicatiemiddel om direct met elkaar in contact 

te staan. Ondanks de positieve effecten van online communicatie op vriendschappen en 

relaties, is het internet ook gevoed met negatieve kanten, zoals digitaal pesten en gepest 

worden.  

 

De definitie van cyberpesten ligt vaak ingebed in kenmerken van traditioneel pesten. 

Onder pesten wordt een agressieve, opzettelijke daad of gedrag verstaan, waarbij één of 

meerdere personen herhaaldelijk en langdurig lichamelijke en/of geestelijke 

mishandelingen uitoefenen op een persoon die zich moeilijk kan verweren (Olweus, 

1993). Door de komst van elektronische middelen is pesten of gepest worden ook via 
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internet en/of mobiele telefoons mogelijk. Volgens Belsey (2008) is er sprake van 

cyberpesten als een individu of groep elektronische media gebruiken om iemand 

gedurende een periode herhaaldelijk en opzettelijk pijn te doen. Cyberpesten is vaak 

nog grover en kwetsender dan traditioneel pesten, doordat de pester anoniem kan 

blijven en de voorheen beschermde privé-omgeving binnenkomt (Bolman, Dehue & 

Völlink, 2006). Nelson (2003) legt uit dat cyberpesten een serieus verschijnsel is, 

inclusief stalken en doodsbedreigingen. Je kunt alles zeggen wat je wilt, omdat het 

onpersoonlijk is.  Face to face is een beetje intimiderend. Verder geeft hij aan dat 

vrouwen dit type pesten prefereren.   

 

In tegenstelling tot traditioneel pesten kan er bij cyberpesten geen fysieke schade 

worden aangericht. Online pesterijen hebben echter wel een grote psychische impact. 

Snider & Borel (2004) beschrijven het incident van een 15-jarige jongen uit Quebec, 

Canada die een filmpje van zichzelf maakte waarin hij een Star Wars scène wilde 

nastreven. Zijn klasgenoten hadden het filmpje op het internet geplaatst, waarna 

miljoenen de twee minuut durende clip hadden gedownload. De imitator van Star Wars 

voelde zich zo vernederd, dat hij psychische hulp zocht en stopte met school. Zijn 

ouders hebben een aanklacht tegen de veroorzakers ingediend.  

 

Online pesterijen hebben andere eigenschappen dan traditionele pesterijen, omdat 

(gemene) berichten op internet voor langere tijd en een groter publiek zichtbaar zijn. 

Wie online gepest wordt, kan zich in zijn of haar privé-omgeving onveilig voelen, 

omdat de identiteit van de cyberpester niet altijd bekend is (Li, 2005). Uit de praktijk 

blijkt dat slachtoffers van cyberpesten geïsoleerd of depressief raken en zelfs geen 

andere uitweg zien dan zelfmoord. Volgens Smith et al. (2008) zijn traditionele 

pesterijen lastiger aan te pakken dan digitale pesterijen, omdat slachtoffers van 

traditioneel pesterijen het pestgedrag vaker aan hun omgeving rapporteren dan 

slachtoffers van digitale pesterijen. Daarnaast gebeurt cyberpesten vaak buiten school, 

waardoor er minder toezicht is door volwassenen dan bij traditioneel pesten. Een ander 

belangrijk gegeven is dat jongeren opgegroeid zijn met nieuwe media en veel meer 

contact hebben dan hun voorgaande generaties. Deze gegevens leiden ertoe dat de 

omgeving cyberpesten niet of nauwelijks opmerkt.  
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Ouders blijken zowel het online pestgedrag van hun kind als het gepest worden te 

onderschatten. Het aantal ouders dat aangeeft dat hun kinderen zelf pesten of gepest 

worden, is kleiner dan het aantal kinderen dat aangeeft te pesten of gepest te worden 

(Bolman, Dehue & Völlink, 2006). De uitkomst van dit onderzoek geeft aan dat ouders 

zowel het pestgedrag van hun kind als het gepest worden onderschatten. SIRE 

confronteert ouders (en jongeren) met cyberpesten en geeft aan dat zij een rol kunnen 

spelen bij het stoppen van digitale pesterijen. In de tv-commercial worden ouders 

opgeroepen met hun kinderen mee te kijken op websites: “Wie houdt uw kind in de 

gaten op internet? Kijk mee op chatsites. Stop Digitaal Pesten” (YouTube, 2006). 

 

Om de strijd tegen cyberpesten aan te kunnen gaan, is een beter inzicht naar digitaal 

pesten noodzakelijk. Echter, tot op heden is er relatief weinig onderzocht verricht naar 

het nieuwe fenomeen op pestgebied (Li, 2005; Bolman, Dehue & Völlink, 2006; Slonje 

& Smith, 2008). Wetenschappelijke onderzoeken naar cyberpesten duiden op 

tegenstrijdige resultaten, aangezien Nelson (2003) beweert dat vrouwen de voorkeur 

geven aan dit type pesten, terwijl mannen vaker dader zijn van digitaal pestgedrag dan 

vrouwen, aldus Li (2005). Daartegenover vonden Slonje en Smith (2008) geen 

significante genderverschillen.  

 

Een ander opvallend gegeven, is de relatie tussen daders en slachtoffers van traditionele 

en digitale pesterijen. Enerzijds impliceert het social identity model of deindividuation 

(SIDE) dat online machtsrelaties zijn af te leiden uit offline machtsrelaties (Spears, 

Postmes & Lea, 2002). Er zijn resultaten gevonden waarbij traditionele pesters ook 

cyberpesters zijn en traditionele slachtoffers zowel offline als online de dupe zijn 

(Raskauskas & Stoltz, 2006; Smith et al., 2008). Anderzijds illustreert de cues-filtered 

out theory dat antinormatief, ongeremd, agressief en impulsief gedrag wordt bevorderd 

door de non-verbale gebreken van digitale communicatie (Kiesler, Siegel, McGuire 

1984). Het onderzoek van Slonje en Smith (2008) toont aan dat er offline slachtoffers 

zijn die zich in de digitale leefomgeving tot pesters kunnen ontwikkelen.  

 

Het doel van dit literatuuronderzoek is een beter inzicht van cyberpesten verkrijgen door 

wetenschappelijke artikelen met elkaar te vergelijken. Onderzoek naar cyberpesten staat 

vrijwel in de kinderschoenen, omdat het een relatief nieuw verschijnsel is. Door de 

samenvoeging van wetenschappelijke onderzoeken wordt er gekeken welke kennis er 
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omtrent cyberpesten nog ontbreekt. De onderzoeksvraag van deze literatuurstudie luidt: 

Wat zijn de kenmerken en gevolgen van cyberpesten? Niet alleen ouders, maar ook 

jongeren blijken cyberpesten te onderschatten (“Jongeren minimaliseren cyberpesten”, 

2008). Slachtoffers minimaliseren het cyberpestgedrag als ‘copingstrategie’ om ermee 

om te kunnen gaan en daders zouden zich niet altijd bewust zijn van hun pestgedrag.  

 

In dit literatuuronderzoek komen de volgende topics aan bod: definities en vormen van 

cyberpesten, profiel van cyberpesters en -slachtoffers, pesten bij jongens en meisjes, 

gevolgen van digitale pesterijen en ouderlijk toezicht. Met een groter bewustzijn over 

dit onderwerp kan cyberpesten in de toekomst wellicht worden voorkomen en 

teruggedrongen. In Nederland is er relatief weinig onderzoek verricht naar cyberpesten 

(Vandebosch, Van Cleemput, Mortelmans & Walrave, 2007). Daarom worden 

wetenschappelijke studies uit andere landen ook meegenomen in deze literatuurstudie. 
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1 Theoretisch kader 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag: Wat zijn de kenmerken en gevolgen van 

cyberpesten? worden er in het theoretisch kader hypothesen en onderzoeksvragen 

geformuleerd, waardoor het onderwerp inzichtelijk wordt. In paragraaf 1.1. wordt 

cyberpesten vergeleken met traditioneel pesten, waarna vormen van cyberpesten in 

paragraaf 1.2 aan bod komen. Het profiel van cyberpesters en -slachtoffers wordt 

vervolgens in paragraaf 1.3 behandeld, gevolgd door pesten bij jongens en meisje in 

paragraaf 1.4. De gevolgen van cyberpestgedrag staan in paragraaf 1.5 centraal en tot 

slot wordt het bewustzijn van ouders in paragraaf 1.6 nader beschouwd.  

 

1.1   Cyberpesten versus traditioneel pesten  

Pesten onder jongeren is ongetwijfeld een oud en bekend fenomeen. Hoewel vele 

leerkrachten op de hoogte waren van het gedragsprobleem, werd er in jaren zeventig pas 

onderzoek naar verricht, voornamelijk in Scandinavië. In de jaren tachtig en begin jaren 

negentig trokken onderzoeken naar pesten de aandacht van andere landen, waaronder de 

Verenigde Staten (Olweus, 1993). Een definitie van pesten luidt: “Een leerling wordt 

gepest of getreiterd als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve 

handelingen, verricht door één of meerdere leerlingen” (Olweus, 1993, p. 9). Onder een 

negatieve handeling wordt een handeling verstaan waarbij men een ander opzettelijk 

schade berokkent of ongemak bezorgt, wat zowel verbaal als fysiek zijn. Daarnaast 

wordt de relatie tussen dader en doelwit gekenmerkt door een machtsverschil, feitelijk 

of ervaren. Deze ongelijkheid kan ertoe leiden dat een leerling dat gepest wordt, 

zichzelf moeilijk kan verdedigen (Olweus, 1993).  

 

Cyberpesten als nieuw fenomeen wordt vaak gerelateerd aan definities van traditioneel 

pesten. Pesten krijgt echter een hele andere dimensie door de toepassingen van digitale 

communicatie. Gekeken naar de intentionaliteit heeft cyberpesten een verhoogde kans 

in vergelijking met traditioneel pesten, omdat non-verbale communicatie niet mogelijk 

is, waardoor de kans bestaat dat teksten door de ontvanger verkeerd worden 

geïnterpreteerd. Daarnaast hoeft cyberpesten niet herhaaldelijk plaats te vinden, maar 

zijn teksten die eenmalig op internet worden geplaatst wel voor langere tijd zichtbaar. 

Bovendien spelen traditionele pesterijen zich af binnen een vertrouwde context door 
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bekenden. Bij cyberpesten hoeven pesters en slachtoffers elkaar niet te kennen uit het 

echte leven, maar kunnen zij elkaar online ontmoet hebben (Li, 2005). Een laatste 

belangrijk aspect van cyberpesten is dat cyberpesters online anoniem kunnen opereren, 

aldus Vandebosch et al. (2008).  

 

1.2 Vormen van (cyber)pesten  

De meeste onderzoekers op het gebied van pesten en agressie onderscheiden een aantal 

categorieën van pesten, namelijk: fysiek, verbaal, indirect en relationeel (bijvoorbeeld 

Olweus, 1993; Li, 2005). Fysieke agressie heeft betrekking op slaan, trappen, stompen 

en iemand bezittingen vernielen (Kristensen & Smith, 2003). Plagen, smaden en 

bedreigen behoort tot verbale agressie. In de jaren tachtig werden deze vormen van 

pesten en agressie vaak gezien als directe fysieke of verbale aanvallen. Indirecte (via 

een derde partij) en relationele/sociale agressie (iemands relaties, zelfbeeld of sociale 

status beschadigen) werden in de jaren negentig toegevoegd . Onder indirecte agressie 

wordt het verspreiden van nare verhalen verstaan en relationele/sociale agressie houdt in 

dat iemand tegen anderen vertelt niet met een bepaald persoon om te gaan, als vorm van 

pesten (Underwood, 2002).  

 

De laatste jaren is cyberpesten als nieuwe vorm van agressie en pesten ontstaan, gezien 

de ontwikkeling van digitale communicatie, zoals internet en mobiele telefonie (Slonje 

& Smith, 2008). Ook bij cyberpesten kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 

directe en indirecte vormen van pestgedrag. Van direct cyberpesten is sprake als het 

slachtoffer onmiddellijk betrokken is. Oftewel, het slachtoffer is zich bewust van de 

digitale pesterijen (Spitzberg & Hoobler, 2002). Vormen van direct cyberpestgedrag 

zijn: opzettelijk virussen versturen, inbreken in iemands mailbox en het wachtwoord 

veranderen, beledigende of bedreigende boodschap via internet of mobiele telefoon 

sturen en iemand uitsluiten uit een online groep. Bij indirect cyberpestgedrag is het 

medeweten van het slachtoffer niet noodzakelijk vereist. De pesterijen kunnen zich 

voltrekken zonder dat het slachtoffer zich hiervan bewust is (Spitzberg & Hoobler, 

2002). Vormen van indirect cyberpestgedrag zijn: inbreken in iemands e-mail of 

berichten sturen naar zijn of haar contactpersoon, roddels of persoonlijke of 

beschamende informatie over iemand verspreiden via internet of mobiele telefoon en op 

een website stemmen hoe leuk of mooi iemand al dan niet is (Willard, 2002). 
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Uit het voorgaande is op te maken dat jongeren digitale communicatie tegen elkaar 

kunnen gebruiken als pestmiddel. Jongeren kunnen haatgevoelens en vernederingen 

naar iemand sturen. Bovendien moedigen nieuwe media jongeren aan om meer van 

zichzelf bloot te geven, waar anderen misgebruik van kunnen maken (Li, 2005). 

Volgens Slonje en Smith (2008) is het e-mail het meest voorkomende type van 

cyberpesten, maar volgens Bolman, Dehue en Völlink (2008) is dat chatten via MSN. 

Aangezien er nog geen overeenstemming is over de meest gebruikte vorm van 

cyberpesten, wordt er de eerste onderzoeksvraag opgesteld:  

 

RQ1: Welke vorm van cyberpesten komt het meest voor?  

 

1.3 Profiel van dader en slachtoffer 

Het profiel van de cyberpester is eenvoudig te verklaren, aldus Vancampfort, Van de 

Heyning, Van der Auwera en Van Hoolst (2008). De pester heeft namelijk weinig 

energie nodig om deze manier van pesten te verrichten. Bovendien is cyberpesten 

anoniem mogelijk. De gevolgen zijn voor de pester niet zichtbaar, waardoor hij of zij 

niet met het slachtoffer wordt geconfronteerd. Het slachtoffer kan vervolgens niets 

terugdoen en is weerloos.  

 

Voor het slachtoffer gaat cyberpesten verder tot in haar veiligste omgeving 

(Vancampfort et al., 2008). Digitale communicatie is altijd, overal en voor iedereen 

beschikbaar. Ook de ondernomen pestactie van de dader is veel ruimer, omdat het 

slachtoffer en de dader geen bekenden van elkaar hoeven te zijn. Via het internet 

worden meer mensen bereikt, die kunnen deelnemen aan het pestgedrag. Cyberpesten 

stoppen is lastig, omdat het via internet en mobiele telefonie gemakkelijk is om 

informatie te kopiëren en door te geven.   

 

De vraag is wie de dader en het slachtoffer is van cyberpesten. Vancampfort et al. 

(2008) stellen namelijk dat diezelfde anonimiteit ervoor zorgt dat het slachtoffer op haar 

beurt makkelijker gaat cyberpesten, omdat ook meer geremde personen, kinderen met 

minder karakter of temperament of kinderen die onzeker zijn, naar deze manier grijpen.  
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De cues-filtered out theory geeft ook aan dat de gebreken van digitale communicatie 

een andere uitwerking kunnen hebben, omdat computer-mediated communication 

(CMC) minder persoonlijk is dan face-to-face gesprekken. Doordat deelnemers alleen 

tekst hebben om zich uit te drukken, zullen zij sociaal ongevoelig raken en eerder 

onbeleefd gedrag vertonen (Kiesler, Siegel & McGuire, 1984). Echter, het social 

identity model of deindividuation (SIDE) verklaart dat: “visual anonymity can increase 

the social influence exerted by group norms and depersonalization” (Spears, Postmes, 

Lea & Wolbert, 2002, p. 217). In tegenstelling tot de cues-filtered out theory, is CMC 

volgens SIDE niet onpersoonlijk, maar resulteert CMC juist in sociale categorieën. 

Spears et al. (2002) argumenteren dat digitale media zowel sociale banden versterkt als 

de  onevenwichtige machtsrelatie. De theorieën komen niet met elkaar overeen, 

waardoor niet is af te leiden of jongeren zich online hetzelfde gedragen als in een offline 

situatie. Op basis van de bovenstaande bevindingen is de tweede onderzoeksvraag 

geformuleerd:  

 

RQ2: In welke mate komen offline machtsrelaties van pesters en slachtoffers overeen 

met online machtsrelaties?  

 

1.4 Pesten bij jongens en meisjes  

Hoe mannen en vrouwen zich gedragen, is ontstaan uit de historische arbeidsverdeling, 

stelt de Social Rol Theory (Eagly, 1987). Oorspronkelijk waren mannen kostwinner en 

zorgden vrouwen voor het huishouden en de kinderen. Deze rollen schepten 

verwachtingen en leidden tot bepaalde gedragspatronen (Eagly, 1987). Om in een groep 

geaccepteerd te worden, wordt van jongens verwacht dat ze meedoen, stoer en agressief 

zijn. Van meisje wordt verwacht dat ze een pro-sociale houding hebben, zorgen voor 

anderen en behulpzaam zijn (Salmivelli et al., 1996). Ze leren in hun opvoeding en op 

school om beleefd, geduldig en aardig te zijn. Aangetoond is dat relaties tussen jongens 

over het algemeen harder, ruwer en agressiever zijn dan tussen meisjes (Maccoby & 

Martin, 1986). Jongens blijken vaker tot de pesters te behoren dan meisjes (Pelligrini & 

Bartini, 2000; Pelligrini & Long, 2002). Meisjes behoren vaker dan jongens tot de 

slachtoffers.  
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Gekeken naar het online gedrag tussen mannen en vrouwen, is er een ontwikkeling te 

zien qua internetgebruik en ligt de drempel om te gaan pesten lager dan bij traditioneel 

pesten. In eerste instantie werd internet gezien als het domein van de mannen, omdat 

meer mannen dan vrouwen de computer gebruikten en online gingen. Door scholing en 

de komst van mobiele telefoons maken vrouwen steeds meer gebruik van digitale 

communicatie (Smith & Williams, 2004). Vrouwen blijken online meer gericht te zijn 

op het versterken van sociale banden dan mannen (Herring, 2004). Echter, vrouwen 

hebben wel de neiging om op internet een passieve, relationele stijl van agressie te 

hanteren, zoals roddels verspreiden en iemand buiten de groep sluiten (Crick et al, 

2002). Nelson (2003) veronderstelt dat vrouwen cyberpesten boven traditioneel pesten 

prefereren, omdat vrouwen vaker woorden als wapen gebruiken. Mannen gebruiken 

eerder fysiek geweld om zich te verweren. Op basis van de traditionele pestrollen en 

mogelijkheden tot pestgedrag via digitale communicatie, luidt de derde 

onderzoeksvraag:  

 

RQ3: Welke machtrelatie tussen mannen en vrouwen komt bij cyberpesten het meeste 

voor?  

 

1.5 Effecten van cyberpesten  

Waarom jongeren pesten en gepest worden, is te verklaren vanuit vier modellen. Bob 

van der Meer (1988) stelt dat er altijd groepen in de maatschappij zijn geweest aan wie 

de rol van zondebok wordt toebedeeld. De zondeboktheorie van Van der Meer geeft aan 

welke factoren een rol spelen bij het kiezen en vervolgen van de zondebok. Onder 

andere het slachtoffer afwijkt van een normaal patroon en pesters zijn of haar frustraties 

afreageren. Bij de modelleringtheorie gaat men ervan uit dat gedrag wordt aangeleerd, 

omdat kinderen worden geconfronteerd met agressief dat zich thuis afspeelt of beelden 

via de media (De Meyer, Heurckmans & Vanbilloen, 1995). Ook groepsvorming speelt 

een belangrijke rol. Bij de Social Identity Development Theory (SIDT) staan de 

houdingen (zoals vooroordelen) en gedrag (onder andere pesten en agressie) van intra- 

en intergroepen centraal. Belangrijk aspect van SIDT is de assumptie dat naarmate 

kinderen ouder worden, vrienden en sociale groepen steeds belangrijker worden. 

Oftewel, de behoefte om te worden geaccepteerd en erbij te horen wordt steeds groter 

(Baumeister & Leary, 1995).  
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Volgens Vancampfort et al. (2008) zijn er twee manieren waarop een slachtoffer op 

traditioneel pestgedrag kan reageren. Het slachtoffer keert zich in, en na een tijd 

eventueel tegen zichzelf (passieve zondebok). Of het slachtoffer wordt openlijk 

agressief en keert zich op die manier tegen zijn of haar omgeving (provocerende 

werking). De vraag is hoe slachtoffers op cyberpestgedrag reageren, omdat zij zich 

moeilijk tegen digitale pestacties kunnen verweren. Digitale pesters kunnen zich 

namelijk online anoniem voordoen en ongewenst de privé-omgeving van de ontvanger 

binnendringen. Hierdoor kan het slachtoffer zich onveilig voelen (Li, 2005). Hoewel 

cyberpesten geen fysieke schade aan kan richten, is het wel mogelijk om doelbewust 

computers te infecteren  met virussen en gemene berichten op internet te publiceren. 

Volgens Ybarra et al. (2004) heeft cyberpesten een grotere impact dan traditioneel 

pesten, omdat de specifieke eigenschappen van informatie- en 

communicatietechnologieën ervoor zorgen dat de dader zich machtig voelt en het 

slachtoffer machteloos. Zoals Willard (2006) beaamt, gaat cyberpesten 24 uur per dag, 7 

dagen lang door. Kwetsende berichten zijn voor langere tijd en een groot publiek 

zichtbaar. Gebaseerd op de aspecten van traditioneel pesten en cyberpesten is de 

volgende onderzoeksvraag en hypothese geformuleerd:  

 

RQ4: Hoe reageren slachtoffers op cyberpestgedrag?  

H1: Cyberpestgedrag heeft een negatieve impact op slachtoffers 

 

1.6 Ouderlijk toezicht  

In tegenstelling tot traditioneel pesten gebeurt cyberpesten buiten de schoolmuren en 

voornamelijk in de vertrouwde privé-omgeving, zoals thuis. Wat betreft de 

mediatoestellen in het huishouden, is er de laatste jaren een trend naar ICT op de 

slaapkamers van jongeren. De slaapkamer van jongeren worden een steeds belangrijkere 

plaats voor vrije tijd. Dit is de plek waar media en identiteit elkaar ontmoeten. Er is 

sprake van een zogenaamde ‘slaapkamercultuur’, waarmee wordt verwezen naar het feit 

dat jongeren meer en meer van hun tijd thuis spenderen met massamedia in hun eigen 

private ruimte, in plaats van in een gemeenschappelijke of familieruimte (Bovill & 

Livingstone, 2001). Aangezien ouders minder toezicht houden op het computergedrag 
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van hun kinderen en over minder computerkennis dan hun kinderen beschikken, luidt de 

tweede hypothese:  

 

H2: Ouders zijn zich niet bewust van het cyberpestgedrag onder kinderen  
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2 Methode 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en hypothesen is er gezocht naar 

wetenschappelijke artikelen over cyberpesten. Met name de digitale bibliotheek van de 

Universiteit van Amsterdam heeft als informatiebron daaraan bijdragen. Deze 

bibliotheek bestaat uit de databases: PsychINFO, PiCarta, Academic Search Premier, 

Catalogus Universiteit van Amsterdam, Pubmed, Web of Science en Scopus. De 

databases zijn op de vakgebieden Communicatiewetenschap en Psychologie doorzocht. 

Specifiek bevat Journal of Cyberpsychology & Behavior de meest relevante 

onderzoeken op cyberpestgebied.  

 

Cyberpesten is een relatief nieuw fenomeen, waardoor de wetenschappelijke 

onderzoeken vrij recent zijn. De gevonden onderzoek zijn tussen 2004 en 2008 

gepubliceerd. Op basis van de volgende zoektermen is er gezocht naar relevante 

artikelen: cyberbullying, electronic bullying, gender, cyberbully, cybervictim.  

Gedurende het zoeken zijn er ook gecombineerde zoekfuncties gehanteerd, zoals 

onderwerp en auteur. In onderzoeken naar cyberpesten werd meerdere malen verwezen 

naar Qing Lee.  

 

Als aanvullende informatiebron is Google Scholar ingezet. Tijdens het zoeken naar 

wetenschappelijke onderzoeken is de zogenaamde sneeuwbalmethode gebruikt. Dit 

houdt in dat wetenschappelijke artikelen zijn gevonden door verwijzingen in andere 

wetenschappelijke artikelen. Om een desgewenst inzicht te verkijgen van cyberpesten 

bestaan de onderzoeken uit minimaal tien pagina’s.  
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3 Resultaten  

Na een grondige literatuurstudie zijn er negen wetenschappelijke onderzoeken 

gevonden die over deze onderwerpen gaan. In dit hoofdstuk worden de resultaten per 

hypothese en onderzoeksvraag besproken.  

 

3.1 Vormen van cyberpesten 

De eerste onderzoeksvraag luidt: Welke vorm van cyberpesten komt het meeste voor? 

Alle negen gevonden onderzoek rapporteren over vormen van cybertesten. Resultaten 

van Raskauskas en Stoltz (2007) tonen aan dat text messaging, als meest voorkomende 

vorm van cyberpesten, onder slachtoffers (32.1%) vaker wordt genoemd dan door 

pesters (21.4%). Mogelijke verklaring voor dit verschil is dat er minder jongeren zich 

beschouwen als pester (n = 18) dan slachtoffer van cyberpesten (n = 41) in het 

onderzoek. Onderzoeken naar traditioneel pesten hebben aangetoond dat 

zelfbeschouwing ertoe kan leiden dat pesters hun betrokkenheid minimaliseren en 

slachtoffers niet willen erkennen dat ze zich vernederd voelden of pesten hun van streek 

maakten (Espelage & Swearer, 2003). Minimalisering en ontkenning speelt mogelijk 

ook bij cyberpesten een rol. Text messaging werd ook in het onderzoek van Smith et al. 

(2008) het vaakst genoemd, vanwege de anonimiteit. Bellen kwam naar voren als vorm 

van pesten, waarvan slachtoffers vermoeden dat pesters hier de meeste voldoening van 

krijgen, omdat het gezegd wordt. Van pesten in de vorm van foto’s en videoclips 

hadden jongeren het meeste gehoord. Wederom identificeerden meer jongeren in het 

onderzoek zich als slachtoffer dan pester. Bij Slonje en Smith (2008) kwam e-mail 

veelvoudig voor, maar waren er binnen en buiten school en vanuit pester en 

slachtofferperspectief wel verschillen. De mate van chatten, in vergelijking met andere 

internetactiviteiten, suggereerde een verhoging van 3.5 keer om te gaan cyberpesten, 

aldus Ybarra en Mitchell (2004). Tot slot rapporteert Goberecht (2008) vormen van 

cyberpesten vanuit zowel slachtoffers, daders als getuigen. Slachtoffers gaven iemand 

beledigen of bedreigen via internet of mobiele telefoon aan als meest gebruikte vorm 

van cyberpesten, terwijl iemand online buitensluiten door daders en getuigen het vaakst 

genoemd werd.  
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Gekeken naar het overzicht in tabel 1 zijn e-mail, chatten en mobiele telefonie de meest 

gebruikte vormen van cyberpesten. Opvallend is dat text messaging in het onderzoek 

van Smith et al. (2008) wordt genoemd als meest gebruikte vorm van cyberpesten, 

omdat het anoniem mogelijk is. Dit betekent dat jongeren bewust zijn van de 

eigenschappen. Zij verwachten dat bellen pesters de meeste voldoening geeft, omdat er 

dan gesproken wordt. Daarnaast wordt er in het onderzoek van Raskauskas en Stoltz 

(2007) aangegeven dat meer jongeren rapporteren slachtoffer te zijn dan dader. De 

vraag die hier kan worden gesteld is of jongeren wel eerlijk antwoord hebben gegeven 

in onderzoeken. Tot slot hebben jongeren het meest gehoord van foto’s en videoclips, 

aldus Smith et al. (2008). De snelle verspreiding en omloop op internet heeft hier 

hoogstwaarschijnlijk mee te maken, omdat vele jongeren betrokken kunnen raken bij 

digitale pestacties.  

 

3.2 Profiel van dader en slachtoffer 

De tweede onderzoeksvraag luidt: In welke mate komen offline machtsrelaties van 

pesters en slachtoffers overeen met online machtsrelaties? Vijf van de negen 

onderzoeken richtten zich op offline en online machtsrelaties. Door middel van een Chi-

Square analyse hebben Raskauskas en Stoltz (2007) vastgesteld dat de meeste digitale 

pesters ook traditionele pesters zijn. Het aantal slachtoffers van cyberpesten dat ook 

traditioneel gepest wordt, kwam boven verwachting uit. Of er ook traditionele 

slachtoffers zouden zijn die online pesten, was niet significant. Volgens Smith et al 

(2008) komen de offline machtsrelaties overeen met online machtsrelaties, hoewel er 

via een eenzijdige meting ook resultaten zijn gevonden voor traditionele slachtoffers die 

digitale pesters zijn. Van de negen procent traditionele slachtoffers, is één procent 

cyberpester, aldus Slonje en Smith (2008). Dehue, Bolman en Völlink (2008) 

rapporteren significante verschillen bij de correlaties tussen cyberpesters en traditionele 

pesters en cyberslachtoffers en traditionele slachtoffers. Hoewel Li (2005) geen 

onderzoek heeft verricht naar traditioneel pesten versus cyberpesten, toont de 

onderzoeker wel aan dat jongeren veel ervaringen hebben met offline (34 procent) en 

online pesterijen (zeventien procent). Goberecht (2008) laat zien dat het schoolleven 

zich verplaatst naar internet, omdat de daders vaak jongens zijn uit hun eigen klas of 

school. Een kwart van de slachtoffer kende de identiteit van de slachtoffer niet.  

 



Tabel 1 Resultaten cyberpesten 
 
Auteur N Leeftijd Vormen 

cyberpesten 
Offline/online 
machtsrelaties  

Gender Effecten 
cyberpesten 

Ouderlijk toezicht  

Raskauskas en 
Stoltz (2007) 

84 13-18 jaar Text messaging (32.1 
%), internet/website 
(15.5%), foto van 
telefoon (9.5%) 

Cyberpesters zijn traditionele 
pesters (17 van 18), 
cyberslachtoffers vaak 
traditionele slachtoffers, geen 
bully/victim resultaten 

- 93% negatief 
beïnvloed: verdrietig, 
hopeloos, depressief  

- 

Smith et al. (2008) 625 11-16 jaar Text messaging, bellen, 
foto/videoclips 

Cyberpesters zijn traditionele 
pesters (48), cyberslachtoffers 
vaak traditionele slachtoffers 
(75),  

Studie I: significant 
gendereffect , Studie 
II: geen significante 
genderverschillen 

Foto/videoclip meeste 
impact, effecten 
traditioneel en 
cyberpesten gelijk, 
anonimiteit 

Advies cyberslachtoffers: 
vertellen aan 
vertrouwenspersoon 

Slonje en Smith 
(2008) 

210 12-20 jaar E-mail Van de 9% traditionele 
pestslachtoffers, is 1% 
cyberpester  

Beperkte 
genderverschillen 

Cyberpesten minder 
impact dan traditioneel 
pesten, Foto/videoclip 
meeste impact,  

Perceptie jongeren: 
foto/videoclips merken 
ouders op, tekstberichten, 
e-mail en telefoon niet 

Patchin en 
Hinduja (2006) 

384 9-17 jaar Text messaging, e-mail - - Frustratie, boosheid, 
vragen tot stoppen 
(36.3%), niks doen 
(24.8%)  

- 

Ybarra en 
Mitchell (2004) 

1493 10-17 jaar Frequentie chatten 
maatstaf voor 
cyberpesten 

- Beperkte 
genderverschillen 

- Zwakke ouder-kindrelatie 
gerelateerd aan 
cyberpestgedrag  

Dehue, Bolman en 
Völlink (2008) 

1211 10-19 jaar MSN Cyberpesters zijn traditionele 
pesters, cyberslachtoffers zijn 
traditionele slachtoffers 

Beperkte 
genderverschillen 

Meesten negeren 
cyberpesten, pesten 
terug. Verdrietig, 
willen niet naar school 

Regels mate van 
internetgebruik (60%) en 
activiteiten (80%), laag 
bewustzijn ouders  

Li (2005) 264 12-15 jaar - 17% is cyberpester Geen significante 
genderverschillen, 
jongens pesten wel 
vaker dan meisjes 

- - 

Goberecht (2008) 1022 8-16 jaar GSM, IM Iemand van school (58.3%), van 
internet (8.3%), onbekend (4.2%) 

Geen significante 
genderverschillen, 
jongens pesten vaker 
dan meisjes 

Emotionele 
symptomen, 
gedragsproblemen, 
hyperactiviteit, 
problemen met 
leeftijdsgenoten 

- 



Bovenstaande resultaten laten zien dat jongeren zich eenvoudig van offline naar online 

situaties verplaatsen. In de meeste gevallen komen offline machtrelaties overeen met 

online machtrelaties. Het aantal traditionele slachtoffers dat zich online ontwikkelt tot 

cyberpester is minimaal.  

 

3.3 Pesten bij jongens en meisjes  

Bij traditioneel pesten zijn jongens vaker de dader dan meisjes. Er zijn zes onderzoeken 

met elkaar te vergelijken die kijken naar cyberpesten en sekseverschillen. Getracht 

wordt antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: Welke machtrelatie tussen 

mannen en vrouwen komt bij cyberpesten het meeste voor?  

 

Van de studies in het onderzoek van Smith et al. (2008) toonde de eerste studie 

significante genderverschillen, aangezien uit de resultaten van ANOVA toets is 

gebleken dat meiden zowel online als offline vaker slachtoffer zijn dan jongens. 

Focusgroepen uit de tweede studie verwachtten dat meiden vaker cyberpesten dan 

jongens, maar cijfers tonen daarentegen geen significante genderverschillen (op basis 

van een Chi-Square toets). Ook Slonje en Smith (2008) vonden, door middel van een 

ANOVA toets, geen genderverschillen voor pesten of gepest worden:  5.6% procent 

was een vrouwelijk slachtoffer, 6.1 procent was een mannelijk slachtoffer van 

cyberpesten. Ook de Chi-Square toonde geen significant genderverschil, hoewel er wel 

een trend te zien is van jongens (7.2 procent) die vaker cyberpesten dan meisjes (3.1 

procent). Uit de resultaten van Ybarra en Mitchell (2004) is te zien dat een kleine 

meerderheid (53 procent) van de 219 digitale pesters man is. Daarentegen vonden 

Dehue, Bolman en Völlink (2008) een groter significant genderverschil tussen meisjes 

(24.7 procent) en jongens (19.1 procent) die gepest worden. Tot slot vond Li (2005) 

geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen die worden gepest, maar zijn 

mannen wel vaker pester en cyberpester dan vrouwen. Tot slot vond Goberecht (2008) 

ook geen significante genderverschillen, hoewel jongens wel vaker cyberpesten dan 

meisjes.  

 

Samengevat kan er geconcludeerd worden dat er geen aanzienlijke significante 

genderverschillen zijn waar te nemen. Hoewel jongens bij traditionele pesterijen vaker 

dader zijn dan vrouwen, hebben zij bij digitale pesterijen niet de overhand. Kleine 
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percentuele verschillen geven aan dat meisjes wel vaker slachtoffer dan jongens zijn en 

jongens vaker cyberpesten dan meisjes.  

 

3.4 Effecten van cyberpesten 

Om de onderzoeksvraag Hoe reageren slachtoffers op cyberpestgedrag? en de 

hypothese Cyberpestgedrag heeft een negatieve impact op slachtoffers aan te nemen of 

te verwerpen, zijn vijf onderzoeken opgenomen.  

 

Cyberpesten heeft grotendeels negatieve gevolgen, aldus de onderzoeksresultaten van 

Raskauskas en Stoltz (2007). Maar liefs 93 procent van de slachtoffers beaamt dat het 

cyberpestgedrag hun negatief heeft beïnvloed. Verdrietig, hopeloos en depressief voelen, 

waren de meest genoemde effecten, opgevolgd door bang te zijn om naar school te gaan. 

Niet weten wie de dader is, maakt slachtoffers achterdochtig. 38 procent van de 

respondenten denkt dat cyberpesters het voor hun plezier doen. Andere speculaties zijn: 

iemand terugpakken, slecht zelfbeeld. 31 procent antwoordde echter “ik weet het niet”. 

Verwachting en werkelijke effecten uit beide studieresultaten van Smith et al. (2008) 

geven aan dat het effect van cyberpesten even groot wordt gewaardeerd als traditioneel 

pesten, maar dat foto en videoclips boven de impact van traditioneel pesten als andere 

vormen van cyberpesten uitstijgen. Met name de anonimiteit speelt een belangrijke rol 

in cyberpesten. Ook bij Slonje en Smith (2008) werd de hoogste impact gegeven aan 

foto/videoclip pesten, hoewel de verschillen gering waren. Frustratie, boosheid en 

verdriet zijn andere effecten van cyberpesten, hoewel 43.4 procent van de slachtoffers 

aangeven dat ze niet beïnvloed zijn (Patchin & Hinduja, 2006). Hoe er op de 

cyberpester wordt gereageerd, loopt zeer uiteen van vragen tot stoppen (36.3 procent), 

tot niks doen (24.8 procent) en van niemand vertellen (23 procent) tot een vriend (25.7 

procent) of online vriend (56.6 procent) en ouders en broers/zussen vertellen (19.5 

procent; 16.8 procent). Andere gevonden uitkomsten waren de pester negeren, berichten 

verwijderen of de dader terugpesten (Dehue et al., 2008). Tot slot toont Goberecht 

(2008) aan dat cyberpesten emotionele symptomen, gedragsproblemen, hyperactiviteit 

en problemen met leeftijdsgenoten met zich meebrengt. Hierbij is niet alleen naar de 

effecten van cyberpesten op slachtoffers gekeken, maar ook naar effecten op daders en 

getuigen. Niet alleen slachtoffers kampen met negatieve gevolgen van cyberpesten, ook 

daders en getuigen kampen met psychische problemen. 



20 
 

 

Uit de bovenstaande resultaten is gebleken dat cyberpesten in de meeste gevallen 

negatieve gevolgen heeft voor slachtoffers. Hiermee is de tweede hypothese 

Cyberpesten heeft een negatieve impact op slachtoffers aangenomen. Het is echter 

moeilijk vast te stellen hoe slachtoffers op cyberpestgedrag reageren, omdat de een zich 

er wel voor kan afsluiten en de ander niet. Daarbij bespreken de meeste slachtoffers het 

voorval niet met hun omgeving.  

 

3.5 Bewustzijn ouders 

Slechts vier onderzoeken rapporteren over het bewustzijn van ouders. De laatste 

hypothese van deze literatuurstudie luidt: Ouders zijn zich niet bewust van het 

cyberpestgedrag onder kinderen. Wat cyberslachtoffers zelf het beste kunnen doen, is 

cyberpestgedrag negeren of iemand in vertrouwen nemen aan wie je het verteld (Smith 

et al., 2008). Ten aanzien van ouders denken jongeren dat foto en videoclips 

(bewustzijn factor = -0.03) even sterk worden opgemerkt als traditioneel pesten, maar 

dat tekstberichten (-0.55), e-mails (-0.53) en telefoonpesterijen (-0.53) minder vaak 

worden opgemerkt (Slonje & Smith, 2008). Opvallend is de uitkomst van Ybarra en 

Mitchell (2004), waaruit blijkt dat een zwakke ouder-kind relatie gecorreleerd is aan de 

kans dat een kind in staat is om te cyberpesten. In het onderzoek van Dehue et al. (2008) 

zijn 831 ouders ondervraagd naar het pestgedrag van hun kinderen. Hoewel meer dan de 

helft van de ouders hebben aangegeven dat zij toezicht houden op de frequentie van het 

internetgebruik (60 procent) en op de online activiteiten van hun kinderen (80 procent), 

blijken veel ouders niet te weten of hun kinderen cyberpesten of gepest worden. Het 

percentage van ouders dat wel afwist van het pestgedrag van hun kind (4.8 procent) lag 

een stuk lager dan het aantal kinderen dat heeft aangegeven, betrokken te zijn bij 

cyberpesten (17.3 procent).  

 

Op basis van de bovenstaande onderzoeken wordt de hypothese Ouders zijn zich niet 

bewust van het cyberpestgedrag onder kinderen aangenomen, omdat kinderen aangeven 

dat de meeste vormen van cyberpesten niet worden opgemerkt en Dehue et al. (2008) 

met hun onderzoek aantonen dat ouders, in de meeste gevallen van cyberpestgedrag, 

niet op de hoogte zijn. Dit vraagt echter wel om nader onderzoek, waarbij ouders vaker 

als respondenten worden opgenomen.  
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Conclusie 

Door middel van dit literatuuronderzoek zijn negen wetenschappelijke onderzoeken 

over cyberpesten met elkaar vergeleken om een beter inzicht te krijgen van het digitale 

probleem onder jongeren. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de kenmerken en 

gevolgen van cyberpesten? Er zijn relatief weinig wetenschappelijke onderzoeken naar 

cyberpesten aanwezig in vergelijking met traditioneel pesten. De laatste jaren is het 

computergebruik, met name onder jongeren, sterk toegenomen, waardoor cyberpesten 

als negatief gevolg steeds toegankelijker wordt.  

 

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn vijf onderzoeksvragen en twee 

hypothesen opgesteld. Uit de resultaten is gebleken dat e-mail, chatten en mobiele 

telefonie de meest gebruikte vormen van cyberpesten zijn. Belangrijk gegeven is dat 

jongeren zich bewust zijn van de mogelijkheid tot anonimiteit bij text messaging. 

Daarnaast zijn zij bekend met foto’s en videoclips als cyberactiviteit. Ook hier is een 

kenmerk van digitale communicatie af te leiden, namelijk de snelle omloop en 

verspreiding van informatie naar meerdere ontvangers tegelijk.  

 

Traditioneel pesten en cyberpesten hebben hetzelfde doel (iemand opzettelijk pijn doen), 

maar hebben andere karakteristieken. De resultaten geven wel aan dat offline 

pestsituaties zich online voort kunnen zetten. Een traditionele pester is online vaak een 

cyberpester en een traditioneel slachtoffer is online vaak ook de dupe van pesterijen. 

Het verschil tussen jongens en meisjes, in vergelijking met traditioneel pesten, is bij 

cyberpesten minimaal. In de meeste gevallen heeft cyberpesten het slachtoffer negatief 

beïnvloed. Hoewel bepaalde applicaties op internet weg te klikken zijn, kunnen 

sommige berichten voor langere tijd zichtbaar zijn.  

 

Niet alle slachtoffers van cyberpesten zijn in staat om zich te verweren. De anonimiteit 

van de dader heeft hier voor een groot deel mee te maken. Hierdoor kan een slachtoffer 

zich echter nog onveiliger voelen in zijn of haar omgeving en is de impact van digitale 

pesterijen des te groter. Aangezien cyberpesten voornamelijk buiten schooltijd 

plaatsvindt, zijn er minder volwassenen die toezicht houden op jongeren. Thuis zitten 

jongeren voornamelijk op de hun slaapkamer achter de computer en hebben de ouders 

vaak geen idee wat hun kinderen uitvoeren.  
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Discussie 

Een opmerkelijk gegeven uit dit onderzoek is dat jongeren zich vaker als slachtoffer dan 

als dader van cyberpesten rapporteren. Dit betekent dat jongeren het cyberpestgedrag 

wellicht onderschatten of minimaliseren. De onderzoeksresultaten geven echter wel aan 

dat jongeren zich bewust zijn van cyberpestgedrag, zoals de mogelijkheid om anoniem 

te blijven en dat ze van digitale pesterijen via foto’s en videoclips gehoord hebben. De 

vraag is dus of jongeren eerlijk zijn over hun rol in cyberpestgedrag.  

 

Wetenschappelijke onderzoeken geven een beter beeld van cyberpesten, omdat 

bepaalde verwachtingen worden aangenomen en/of weerlegd. Zo blijken online 

pestsituaties in de meeste gevallen overeen te komen met offline pestsituaties. 

Machtrelaties onder jongeren worden versterkt, waardoor het slachtoffer het nog 

moeilijker heeft om zichzelf te verweren. Er is echter minder toezicht, aangezien 

cyberpesten buiten de schoolmuren plaatsvindt. Hulp om digitale pesterijen te stoppen, 

lijkt ver te zoeken, omdat ouders cyberpesten vaak onderschatten. Hoewel traditioneel 

pesten met name werd gekoppeld aan jongens, is cyberpesten zowel op jongens als 

meisjes van toepassing.  

 

Er is meer onderzoek naar cyberpesten nodig, omdat digitale pesterijen niet direct aan 

onderzoeken van traditioneel pesten te koppelen is. Uit de onderzoeksresultaten is waar 

te nemen dat er verwachtingen rondom cyberpesten zijn, maar als jongeren zich anders 

voordoen, dan ligt de praktijk, en daarmee de werkelijkheid, waarschijnlijk anders. Het 

is van belang dat cyberpesters en cyberslachtoffers in wetenschappelijke onderzoeken 

geïdentificeerd kunnen worden, omdat er dan sprake is van betrouwbare resultaten. 

Cyberpesten heeft niet alleen impact op slachtoffers, maar ook op daders en getuigen. 

Ook hier is nader onderzoek voor nodig. De mogelijkheden en toepassingen van digitale 

communicatie laten zien dat jongeren hier steeds meer hun identiteit laten gelden. Des 

te lastiger is het om te spreken van ‘de’ cyberpester of ‘het’ cyberslachtoffer. Tot slot 

spelen ouders een belangrijke rol, omdat het computergebruik steeds meer in de 

slaapkamer van jongeren plaatsvindt. Voorheen waren pesters nog aan te spreken door 

hun leerkrachten op het schoolplein. Cyberpesten is echter wel een zorg van de overheid, 

leerkrachten, ouders en leerlingen, aangezien digitale communicatie een grote rol speelt 

in het dagelijkse leven van vele mensen. In feite is cyberpesten een maatschappelijk 
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probleem, waarbij een ieder een oogje in het zeil zou moeten houden. Zodra het 

bewustzijn rondom cyberpesten is vergroot en een ieder weet wat hij of zij moet doen 

(of laten; de cyberpesters), valt cyberpesten te voorkomen en/of te stoppen.  

 

Dit resultaten van dit literatuuronderzoek zijn gebaseerd op negen verschillende 

wetenschappelijke onderzoeken, waarbij gegevens uit verschillende landen zijn 

samengevoegd. Daarom dient men rekening te houden met eventuele culturele 

verschillen die mogelijk omtrent cyberpesten bestaan. Het internet- en mobiele 

telefoongebruik onder jongeren kan per land verschillen.  

 

 

 

 



24 
 

Literatuurlijst  
 

Auwera, D. van der, Vancampfort, B., Heyning, H. van de,  Hoolst, R. van (2008). 

Pesten op school, een echte pest!: Bevraging van personeelsleden van de 2de graad in 

een secundaire school. Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, 

Gezondheidszorg Turnhout. Opgehaald 10 december, 2008 van 

http://doks2.khk.be/eindwerk/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SKHKff808081

18076cc50118093c2d7c00f0. 

 

Baumeister, R. F, M.R.  Leary (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal 

Attachments as a Fundamental Human Motivation, Psychological Bulletin, 117, 497-

529. 

 

Belsey (2008). Opgehaald 10 oktober, 2008, van http://www.cyberbullying.org  

 

Bolman, C., Dehue, F., Völlink, T. (2006). Cyberpesten: Big Deal?!. Persrapport. Open 

Universiteit Nederland: Heerlen. 

 

Crick, N.R., Casa, J.F., Nelson, D.A. (2002). Toward a more comprehensive 

understanding of peer maltreatment: studies of relationship victimization. Current 

Directions in Psychological Science, 11, 96-101.  

 

Chan, D. K.-S., Cheng, G. H.-L. (2004). A comparison of offline and online  

friendship qualities at different stages of relationship development. Journal of Social  

and Personal Relationships, 21, 305-320. 



25 
 

 

Eagly, A. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation, 

Hillsdale, NJ: Erlbaum 

 

Goberecht, T. (2008). Onderzoek naar het verband tussen emotionele en  

gedragsproblemen en cyberpesten bij jongeren uit de eerste graad secundair onderwijs. 

Onuitgegeven verhandeling, Vrije Universiteit Brussel, vzw ZIJN-Beweging tegen 

geweld. Opgehaald 4 december, 2008 van 

www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2007- 

2008/masterproef_TGoberecht_ZIJN.pdf 

 

Herring, S. (2004). Gender differences in computer-mediated communication: Bringing 

familiar baggage to the new frontier.  

 

Hu, Y., Wood, J. F., Smith, V., Westbrook, N. (2004). Friendship through IM: 

Examining the relationship between Instant Messaging and intimacy. Journal of 

Computer-Mediated Communication, 10(1). 

 

Jongeren minimaliseren cyberpesten (2008). Nieuwsblad.be. Opgehaald 2 december, 

2008 van http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF02122008_075 

 

Kiesler, S., Siegel, J., McGuire, T. (1984). Social Psychological aspects of computer-

mediated communication. American Psychologist, 39, 1123-1132.  

 



26 
 

Kristensen, S., Smith, P. (2003). The use of coping strategies by Danish children classed 

as bullies, victims, bully/victims, and not involved, in response to different 

(hypothetical) types of bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 479-488.  

 

Li, Q. (2005). New bottle old wine: A research of cyberbullying on school. Elsevier, pp. 

1-15. 

 

Li, Q. (2006). Cyberbullying in Schools: A Research of Gender Differences. School 

Psychology International, 27, 157-170.  

 

Livingstone, S., Bovill, M. (2001). Children and their changing media environment: A 

European comparative study. London: Lawrence Erlbsaum.  

 

Maccoby, E.E. & Martin, J.A. (1983) ‘Socialization in the context of the family: 

Parentchild interaction’, in: P. Mussen (red.) Handbook of child psychology: 

Socialization, personality and social development (Vol. IV) New York: Wiley: 1-101. 

 
Meer, B. van der (1988), De zondebok in de klas. Nijmegen: Berkhout 
 

Meyer, A. De, Heurckmans, N., Vanbilloen, E. (1995), Pesten, Een preventiepakket 

voor het onderwijs, Leuven/Amersfoort: ACCO 

 

Nelson (2003). School bullies going high-tech. Opgehaald 10 oktober, 2008, van 

http://www.canoe.ca/NewsStand/LondonFreePress/News/2003/09/02/174030.html 

 



27 
 

Neslade, D., Durkin, K., Maass, A., Kiesner, J., Griffiths, J. (2008). Effects of Group 

Norms on Children's Intentions to Bull. Social Development, 17(4), pp. 889-907 

 
Olweus, D. (2003). A profile of bullying at school. Educational leadership 60 (6), 12-
17 
 

Patchin, J.W., Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard. A preliminary 

Look at Cyber bullying. Youth violence and Juvenile Justice, 4 (2), pp. 148-169.  

 

Pelligrini, A.D., Bartini M. (2000). A longitudinal study of bullying, victimization, and 

peer affiliation during the transition from primary school to middle school. American 

educational research journal 37 (3), 699-725 

 

Pelligrini, A.D., Long, J.D. (2002). A longitudinal study of bullying, dominance and 

victimization during the transition from primary school through secondary school. 

British journal of development psychology 20, 259-280 

 

Raskauskas, J., Stoltz, A. (2007). Involvement in Traditional and Electronic Bullying 

Among Adolescents. Development Psychology, 43(3), 564-575.  

 

Salmivelli, C., Lagerspetx, K, Bjőrkqvist, K., Ősterman, K., Kaukianen, A. (1996). 

Bullying as a group process: Participants roles and their relations to social status within 

the group. Aggressive behaviour, 22, 1-15 

 



28 
 

SIRE – Digitaal Pesten (2008). YouTube. Opgehaald 10 oktober, 2008, van 

http://nl.youtube.com/watch?v=8TyplNAQNeU&NR=1 

 

Slonje, R., Smith, P. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? 

Scandanavian Journal of Psychology, 49, pp. 147-154  

 

Smith, P., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., Tippett, N. (2008). 

Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. The journal of child 

psychology and psychiatry, 49(4), pp. 376-385.  

 

Smith, A., Williams, K. (2004). R U there? Ostracism by cell phone text messages. 

Group dynamics: Theory, Research and Practice, 8(4), 291-301.  

 

Snider, M., Borel, K. (2004). Stalked by a cyberbully. Macleans, 117, 76-77.  

 

Spears, R., Postmes, T., Lea, M. (1998). Breaching or building social boundaries? Side-

effects of computer-mediated communication. Communication Research, 25, 689-715.  

 

Spitzberg, B., Hoobler, G. (2002). Cyberstalking and the technologies of interpersonal 

terrorism, New Media & Society, 4 (2002), pp. 71–92.  

 

 



29 
 

Stop Digitaal Pesten (2008). SIRE. Opgehaald 10 oktober, 2008, van  

http://www.stopdigitaalpesten.nl/?id= 

 

Vandebosch, H., Cleemput, K. van, Mortelmans, D. & Walrave, M (2006) 

Cyberbullying among youngsters in Flanders', Brussels: viWTA.  

 

Willard, N. (2003). Off-campus, harmfull online student speech. Journal of School 

Violence, 1(2), 

 

Ybarra, M.L. (2004). Linkages between Depressive Symptomatology and Internet 

Harassment among Young Regular Internet Users. Journal of cyberpsychology and 

Behavior, 7 (2), 247-257.  

 

Ybarra, M.L. & Mitchell, K.J. (2004). Online agressor/yargets, and targets: a 

comparison of associated youth characteristics. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 45 (7), 1308-1316. 


