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 Hoofdstuk 1. Inleiding 

§1.1 Onderwerp & aanleiding 

De basisschool heeft naast de functie om cruciale cognitieve vaardigheden aan leerlingen bij 

te brengen, ook een belangrijke functie als sociale ontmoetingsplaats voor kinderen (Zeijl 

2005; Kassenberg 2002). Kinderen komen op school ongevraagd in contact met 

leeftijdsgenoten waarmee ze jarenlang in dezelfde klas werken aan allerlei vaardigheden om 

vervolgens rond hun twaalfde levensjaar naar een vervolgopleiding te gaan. In de afgelopen 

jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de manier waarop leerlingen met elkaar 

omgaan. Een school behoort een plezierige, veilige en prettige omgeving te zijn voor zowel 

leerlingen als onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel (Van Bijsterveldt 2009). 

De omgang tussen leerlingen verloopt echter niet altijd even goed en er is frequent sprake 

van pestgedrag op scholen. In Nederland zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar 

pesten waaruit blijkt dat pesten geregeld voorkomt (Van der Meer 1997; Van Dugteren 2004; 

Munro 1997; Van Hattum 1997; Veenstra et al. 2005, 2008; Lieshout et al. 1992; Mooij 

1992).  

 

Negatieve gevolgen van pesten 

Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan naar het pestgedrag onder kinderen blijft het 

een belangrijk onderwerp om onderzoek naar te doen. Uit allerlei onderzoeken is namelijk 

gebleken dat pesten negatieve gevolgen kan hebben. Zo zijn gepeste kinderen vaak op 

sociaal gebied minder sterk ontwikkeld. Zij voelen zich ook vaker alleen, minder gelukkig en 

hebben minder goede vrienden dan andere leeftijdgenoten (Haynie et al. 2001: 32; Veenstra 

et al 2005; Fekkes, 2005). Een aantal onderzoeken heeft aangetoond dat slachtoffers van 

pesten, met name meisjes, zich zorgen maken dat ze sociaal niet worden geaccepteerd door 

hun leeftijdsgenoten (Slee 1995). Kinderen die regelmatig het slachtoffer zijn van pesten, 

lopen als gevolg daarvan een verhoogd risico om andere problemen te krijgen waaronder 

slechtere schoolprestaties, een lagere zelfwaardering en fysieke klachten (Lieshout et al. 

1992).  

 

Kinderen die veel hebben gepest lopen later grotere kans om delinquent gedrag te vertonen 

(Fekkes 2005). Er bestaat namelijk een samenhang tussen problemen in kind-en jeugdjaren 

en problemen in latere levensfasen (Van Diekstra et al. 1995) Criminele jongeren (zeker de 

harde kern) blijken als kind al onaangepast gedrag te hebben vertoond, zoals stelen, pesten, 

en veel liegen (Olweus 1993; Diekstra et al. 1995).  

 

Belangrijke kenmerken van pesten 

Pesten kan verschillende vormen aannemen en blijkt een lastig te definiëren probleem te zijn 

(Macklem 2003). Toch kent pesten enkele standaard kenmerken waar de meeste 

onderzoekers aan refereren. Bij pesten gaat het om een directe of indirecte vorm van 

agressie. Deze vorm van agressie kan zowel verbaal als fysiek zijn. Bij pesten is in ieder 

geval sprake van een dader- en slachtofferrol, een machtsverschil tussen de pestkop(pen) 

en slachtoffer(s) en er is sprake van herhaling van het gedrag (Macklem 2003; Van Hattum 
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1997; Fekkes 2005). In dit onderzoek moet een leerling minstens maandelijks worden gepest 

om als slachtoffer te worden aangemerkt. 

 

Cyberpesten 

Nieuwe technieken hebben gezorgd voor nieuwe communicatiemogelijkheden. Kinderen 

kunnen niet alleen met elkaar communiceren op hun school, in hun woonomgeving of bij 

elkaar thuis, maar tegenwoordig ook op elke willekeurige locatie via het internet en de 

mobiele telefoon. Het internet en de mobiele telefonie hebben er ook voor gezorgd dat 

kinderen elkaar vierentwintig uur per dag kunnen bereiken. De opkomst van het digitale 

tijdperk onder kinderen heeft hiermee een nieuwe mogelijkheid voor pesten gecreëerd, 

namelijk het cyberpesten. In maart 2010 werd in het nieuws bericht dat scholieren steeds 

vaker te maken krijgen met cyberpesten (ANP 27 maart 2010). Leerlingen in groep acht 

geven aan regelmatig gepest te worden via internet.1  

 

Cyberpesten is pesten via de nieuwste vormen van multimedia. Hier wordt steeds meer 

onderzoek naar gedaan (Vandebosch & Van Cleemput 2006). Het cyberpesten heeft 

overeenkomsten met het traditioneel pestgedrag onder kinderen, maar neemt ook andere 

vormen aan. Overeenkomsten zijn dat de pestkop de intentie heeft om het slachtoffer kwaad 

te doen en dat de pestkop machtiger is dan het slachtoffer. Er zijn ook verschillen tussen 

beide vormen van pesten. Het frequentiecriterium is niet altijd relevant bij cyberpesten, 

omdat cyberpesten een structureel karakter kan hebben doordat bijvoorbeeld foto‟s en 

filmpjes online zijn gezet en daar blijven. Bij cyberpesten is ook geen sprake van fysieke 

kracht, hoewel soms powertechno wel weer een rol speelt (Jordan 1999). Powertechno is 

een andere vorm van macht. Iemand met powertechno is meer bekwaam met computers en 

het gebruik van internet dan een gemiddeld persoon, waardoor er meer mogelijkheden zijn 

om een ander op internet lastig te vallen. Terwijl traditioneel pesten vaak voorkomt in een 

vertrouwde context en de daders vaak bekenden zijn, wordt cyberpesten ook gedaan door 

mensen die men online heeft ontmoet of die hun ware identiteit verborgen houden. Uit een 

studie van Bolman et al. (2006) blijkt dat 78% van de leerlingen die gepest worden via 

internet aangeven niet te weten wie de dader is.   

 

Sociale relaties en (cyber)pestgedrag 

Omdat „de samenleving‟ het belangrijk vindt dat de school een veilige omgeving is voor 

kinderen gaat er steeds meer aandacht uit naar pesten.2 Veel (basis)scholen in Nederland 

hebben een „pestprotocol‟ opgesteld, waarin afspraken staan over de omgang met 

pestgedrag (Zeijl 2005). Pesten wordt vaak bekeken als groepsproces  (Salmivalli et al. 

                                                           
1
 Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen uit groep 8 significant meer leerlingen (17,2%) pesten via 

internet dan de leerlingen in de eerste klas van het voorgezet onderwijs (13,2%). Een op de vier 

leerlingen van groep 8 geeft aan via internet te worden gepest (Salmivalli et al. 1997: 309). Als 

expliciet aan jongeren gevraagd wordt of ze weleens iemand pesten op internet, zegt 8 procent dit wel 

eens te doen (Eijnden 2006). 

 
2
 In Nederland wordt veel aandacht besteed aan pesten, onder andere door het Centrum School en 

Veiligheid (CSV, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), Algemeen 

Pedagogisch Studiecentrum (APS) en Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 
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1997; Van der Meer 1997; Veenstra  et al. 2008). Nu cyberpesten steeds vaker voorkomt 

onder leerlingen willen de scholen ook dit pestgedrag zoveel mogelijk tegengaan. Hoewel er 

al veel bekend is over pesten onder kinderen en er steeds meer kennis over cyberpesten 

wordt verkregen is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de verschillen en 

overeenkomsten tussen deze twee vormen.  

 

In dit onderzoek wordt getracht na te gaan welke betrokkenheid kinderen hebben bij pesten 

in de klas en op internet. Er wordt gekeken of de kinderen die betrokken zijn bij pesten in de 

klas en/of op internet andere posities in het netwerk hebben dan leerlingen die niet zijn 

betrokken bij pesten. Voor zover bekend heeft niemand de relaties van kinderen in de klas 

en online vergeleken in het kader van pesten. Wel zijn er verschillende onderzoekers die 

sociale netwerkmethode hebben gebruikt om pesten te analyseren (Veenstra et al. 2007; 

Veenstra et al. 2008; Salmivalli et al. 1997; Mouttapa et al. 2004). Deze posities in de klas 

hebben in deze scriptie betrekking op de sociometrische status van leerlingen. De posities 

van de leerlingen komen tot stand doordat ze worden ingedeeld in een van de vijf 

zogenaamde sociometrische statustypes: populair, omstreden, afgewezen, genegeerd en 

gemiddeld (zie ook hoofdstuk 2).  

 

§1.2  Doelstelling & onderzoeksvraag 
Dit onderzoek heeft tot doel om de betrokkenheid van kinderen bij pesten en de 

sociometrische status die kinderen uit groep acht innemen inzichtelijk te maken. Dit wordt 

gedaan voor zowel het traditioneel pesten als het cyberpesten, waardoor de 

overeenkomsten en verschillen tussen beide vormen van pesten duidelijk gemaakt worden. 

Om de betrokkenheid van pesten en de posities van leerlingen in beeld te krijgen is gebruik 

gemaakt van de sociale netwerk benadering bij vijf klassen van groep acht leerlingen. De 

sociale netwerk benadering maakt het namelijk mogelijk om van een klas de relaties en 

posities inzichtelijk te maken.  

 

De onderzoeksvraag luidt in deze scriptie:  

Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen traditioneel pesten en 

cyberpesten? 

 

Om tot een antwoord te komen op deze onderzoeksvraag zullen de volgende subvragen 

beantwoord worden: 

 

1a.  Vinden de leerlingen die elkaar leuk vinden in de klas elkaar ook leuk op internet? 

1b.  Is de groepjesvorming in de klas dezelfde als die op internet? 

2a.    Zijn de leerlingen die betrokken zijn bij pesten in de klas op dezelfde manier 

betrokken bij cyberpesten? 

2b.  Zijn de betrokken leerlingen bij traditioneel pesten in de klas dezelfde leerlingen die 

bij cyberpesten zijn betrokken? 

 

Vervolgens worden er de volgende subvragen beantwoord die betrekking hebben op de 

samenhang tussen de sociometrische status van de leerlingen binnen de klas en het 

pestgedrag van de leerlingen.  
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3.  Hoe verhouden de relaties van leerlingen zich tot het pestgedrag in de klas? 

4.  Hoe verhouden de relaties van leerlingen op internet zich tot het pestgedrag op 

internet?  

5. Zijn er grote verschillen tussen de betrokkenen bij pesten in de klas en cyberpesten 

als er gekeken wordt naar sociometrische status? 

 

§1.3 Methodologie  
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen uit groep acht een min of meer vaste rolverdeling hebben 

en dat pesten in deze leeftijdscategorie frequent voorkomt.3 Er is daarom gekozen om 

onderzoek te doen binnen deze leeftijdsgroep.  

 

Op vier Openbare basisscholen in Amsterdam zijn in totaal vijf klassen betrokken bij dit 

scriptieonderzoek. Twee van de onderzochte klassen (dit zijn ook combinatieklassen van 

groep zes, zeven en acht) behoren tot een Openbare basisschool voor Montessorionderwijs. 

Aan de scholen is toestemming gevraagd om de kinderen zowel een vragenlijst in te laten 

vullen als mee te laten werken aan een face-to-face interview van ongeveer vijftien minuten. 

Zowel in de vragenlijsten als in de interviews zijn peernominaties en selfreport vragen 

gesteld. Met behulp van deze gegevens kunnen de netwerken worden uitgewerkt.  

 

§ 1.4 Opbouw scriptie 
Deze scriptie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is een literatuurverkenning gedaan over 

het onderwerp en zijn hypothesen opgesteld. In hoofdstuk 3 wordt de methodologie 

uitgewerkt. De resultaten van de dataverzameling worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Tot 

slot staan de conclusie en de discussie in hoofdstuk 5.  

                                                           
3
 Uit onderzoeken blijkt dat pesten over het algemeen veel voorkomt in de leeftijdscategorie elf tot 

dertien jaar oud (Elsea & Rees 2001; Olweus 1993; Bolman et al. 2006). In het algemeen neemt het 

percentage leerlingen die wordt gezien als pestkop af, naar mate ze ouder worden (Olweus 1993; 

Verhulst et al. 1990). Olweus concludeert dat het aantal kinderen dat slachtoffer is van pesten twee 

keer zo groot is op de elememtary schools (basisscholen) dan op de secondary schools (middelbare 

scholen). Het aantal kinderen dat aangeeft betrokken te zijn geweest bij pesterijen is gelijk bij 

basisscholen en middelbare scholen (Macklem 2003: 50). 
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Hoofdstuk 2. De theorie  
 

In dit onderzoek worden met behulp van de sociale netwerkbenadering het traditioneel 

pesten en het cyberpesten met elkaar vergeleken. De sociale netwerkbenadering is de 

studie van sociale relaties tussen individuen in een bepaalde gemeenschap, zoals een 

schoolkas (Sabatar & Sierra 2002). Met behulp van sociale netwerken is het mogelijk om de 

wisselwerking tussen individuen en de sociale structuur van de klas uit te zoeken (Straauss 

& Pollack 2003; Sabatar & Sierra 2002). Sociale netwerkanalyse biedt daarom de mogelijk 

om posities en rollen van leerlingen in de klas te analyseren (Butts 2008; Kutnick & Rogers 

1994).  

 

§ 2.1 Sociometrische status types 
De verschillende posities van leerlingen in de klas kunnen worden onderverdeeld in vijf 

sociometrische status types. Dit zijn de populaire, afgewezen, genegeerde, omstreden en 

gemiddelde types. De status van leerlingen kan worden gemeten door leerlingen te vragen 

wie zij het meest leuk en het minst leuk vinden in de klas (Coie et al. 1982). De populaire 

leerlingen zijn de leerlingen die het meest leuk worden gevonden en het minst niet leuk 

worden gevonden. Ze hebben vaak een leidersrol, zijn coöperatief, maar niet agressief of 

ontwrichtend (Coie et al. 1982). Je hebt ook leerlingen die hoog scoren voor leuk worden 

gevonden en tegelijkertijd ook hoog scoren voor niet leuk worden gevonden. Deze groep 

kinderen worden omstreden leerlingen genoemd (Coie et al. 1982). Zij zijn vaak ook 

leiderstypen en zij zijn meestal agressiever dan andere leerlingen. Deze leerlingen krijgen 

vaker straf van de leerkracht dan andere leerlingen. Ze blijken bovengemiddeld getalenteerd 

te zijn, zowel op fysiek als intellectueel vlak, en zijn actiever dan andere leerlingen. 

Omstreden leerlingen hebben relatief veel invloed op het sociale leven in de klas. Aan de 

ene kant zijn deze leerlingen dus populair in hun sociale contacten, maar aan de andere kant 

kunnen ze ook vervelend en agressief zijn (Kassenberg 2002). Er zijn ook afgewezen 

leerlingen. Dit zijn de leerlingen die het minst leuk worden gevonden en het meest niet leuk 

worden gevonden. Deze leerlingen hebben vaak geen leidersrol en zijn erg agressief (Coie 

et al. 1982). Afgewezen leerlingen tonen vaker delinquent gedrag en spijbelen meer dan niet 

afgewezen leerlingen (Coie et al. 1990). Ook zijn er leerlingen die zowel laag scoren op heel 

leuk worden gevonden als heel laag scoren op helemaal niet leuk worden gevonden. Dit zijn 

de genegeerde leerlingen. Zij zijn geen leider, zijn niet coöperatief en ze zijn niet agressief 

(Coie et al. 1982). Genegeerde leerlingen voelen zich ongemakkelijk en gedragen zich 

terughoudend in het aangaan van een contact met een leeftijdsgenoot (Kassenberg 2002). 

Ze hebben vaak een negatief zelfbeeld, zijn stil en teruggetrokken (Van der Meer, 1988). Ten 

slotte zijn er leerlingen die gemiddeld scoren op leuk worden gevonden en niet leuk worden 

gevonden.  
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 Meest leuk in de klas Minst leuk in de klas 

Populaire kinderen Hoog Laag 

Omstreden leerlingen Hoog Hoog 

Afgewezen leerlingen Laag Hoog 

Genegeerde leerlingen Laag Laag 

Gemiddelde leerlingen Gemiddeld Gemiddeld 

Tabel 2.1: Sociometrische status types 

 

§ 2.2 Deelnemende rollen pesten 
Als er gepest wordt in de klas zijn er verschillende participant roles (Salmivalli et al 1997). In 

deze studie worden in de klas drie verschillende deelnemende rollen bij pesten 

onderscheiden; de pesters (bullies), de slachtoffers (victims) en de kinderen die zowel pester 

als slachtoffer zijn (aggressive victims). Pesters zijn de leerlingen die anderen fysiek en/of 

emotioneel beschadigen gedurende een langere periode (Olweus 1993). Er is sprake van 

een ongelijke machtsverhouding, waarbij het slachtoffer moeite heeft zich tegen de dader te 

verweren (Lagerspetz et al. 1982). Daders staan positief tegenover geweld en pesten, omdat 

zij een sterke behoefte hebben aan het domineren van andere kinderen (Van Hattum 1997). 

Slachtoffers zijn de kinderen die vaak het doelwit zijn van agressieve en pijnlijke acties. Zij 

verdedigen zichzelf beperkt tegen het pestgedrag (Olweus 1993; Wennink 1995). Gemiddeld 

is één op de zeven leerlingen slachtoffer van pesten (Olweus 1993). Slachtoffers zijn 

meestal voorzichtig, gevoelig, teruggetrokken en stil. Bij jongens worden deze 

eigenschappen vaak gecombineerd met fysieke zwakheid (Salmivalli et al. 1996; Haynie et 

al. 2001; Lieshout et al. 1992). Kinderen die zowel dader als slachtoffer zijn, hebben meestal 

als eigenschap dat ze agressief zijn. De dader/slachtoffers worden gekarakteriseerd als 

reactieve personen, hebben vervelende emoties (verdriet, pijn, droevig), moeizame 

leermogelijkheden en krijgen veel afkeur van leeftijdsgenoten (Schwartz 2000). Andreou 

(1999; 2001) beschrijft dat de dader/slachtoffers anders zijn dan de leerlingen die alleen 

dader of alleen slachtoffer zijn vanwege hun lage sociale acceptatie, hun hoge niveau van 

Machiavellianisme4 en hun negatieve zelfbeeld. Zij zijn in veel gevallen verbaal en fysiek 

agressiever dan andere leerlingen (Hanish & Guerra 2004). Dader/slachtoffers verliezen 

sneller hun geduld in vergelijking met andere leerlingen (Veenstra et al. 2005).  

 

Naast de deelnemende rollen wordt er in dit onderzoek ook rekening gehouden met 

geslacht. Jongens en meisjes pesten verschillend (Björkqvist et al. 1992; Van Hattum 1997). 

Jongens maken zich meer dan meisjes schuldig aan direct pesten zoals schelden, afpakken 

en vechten. Meisjes pesten vaker indirect door bijvoorbeeld te roddelen over klasgenoten. 

Ook maken meisjes zich vaak schuldig aan het negeren van bepaalde klasgenoten 

gedurende een langere periode.  

 

                                                           
4
 Met Machiavellianisme wordt bedoeld dat het kind in staat is gebruik te maken van geweld.  
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Jongens lopen meer kans dan meisjes om dader of dader/slachtoffer te zijn en meisjes lopen 

meer kans om slachtoffer te zijn dan jongens (Veenstra et al. 2005; Hanish & Guerra 2004; 

Pellegirini & Bartini 2000; Salmivalli et al. 1996; Scholte et al. 2004; Byrne 1994). Kinderen 

pesten vaker kinderen van hun eigen geslacht. De waarschijnlijke reden hiervoor is dat 

kinderen ook meer omgaan met kinderen van hun eigen geslacht (Sourander et al. 2000). 

Hierbij is opvallend dat jongens vooral jongens pesten en soms ook een meisje, terwijl 

meisjes doorgaans géén jongens pesten (Emmerechts 2001). 

 

§ 2.3 Sociometrische status & pesten 
De waarschijnlijkheid dat de sociometrische status een indicator is voor pestgedrag blijkt ook 

uit de studie van Warden en MacKinnon (2003). Zij zijn nagegaan welke sociometrische 

statussen leerlingen hebben die dader, slachtoffer of dader/slachtoffer van pesten zijn.  

 

§ 2.3.1 Populariteit & Omstreden leerlingen 

“Pesten is een vorm van strategisch handelen gericht op het domineren van anderen en het 

verkrijgen van status binnen de groep” (Veenstra et al. 2008). Pestkoppen willen graag 

status en affectie krijgen van leeftijdsgenoten (Veenstra et al. 2008). Er is een behoefte aan 

sociale goedkeuring en er is behoefte om specialer te zijn dan anderen. Iemand die populair 

is voldoet aan deze twee eigenschappen (McDougall  et al. 2003). Uit onderzoek blijkt dat 

kinderen die zich pro-sociaal gedragen significant populairder zijn dan de leerlingen die 

pesten of slachtoffer zijn van pesten (Warden & MacKinnon 2003). Pesten wordt meestal 

geassocieerd met afkeur bij leeftijdsgenoten. Kinderen die dader zijn van pesten worden dus 

ook deels afgekeurd vanwege dat gedrag, maar kunnen toch door een groep 

leeftijdsgenoten geaccepteerd worden (Mussen 1973). Het lijkt er dan ook op dat pestkoppen 

in een klas vaker omstreden leerlingen zullen zijn dan populaire leerlingen. Op grond van het 

bovenstaande kom ik tot een eerste hypothese. 

 

Hypothese 1: 

Leerlingen met een omstreden status pesten vaker klasgenoten dan kinderen met een 

populaire status.  

 

Toch wordt pesten ook gedaan door populaire leerlingen (Salmivalli et al. 1996; Warden & 

MacKinnon 2003). In veel gevallen zijn dit jongens. Zij vertonen vaker het gedrag van een 

relschopper of een clown dan meisjes (Kassenberg 2002). Door redenerend lijkt het erop dat 

de populariteit van de jongens een weerspiegeling vormt van hun vermogen om niet alleen 

hun slachtoffers te manipuleren, maar ook om goedkeuring te krijgen van hun mede 

leerlingen (Warden & MacKinnon 2003). Meisjes daarentegen worden niet om deze 

eigenschappen populair gevonden (Kassenberg 2002). Dit leidt tot de tweede hypothese.  

 

Hypothese 2: 

Als er populaire leerlingen in de klas pesten zijn dit vaker jongens dan meisjes.  
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§ 2.3.2 Afgewezen, genegeerde & gemiddelden groep 

De meeste schoolklassen hebben wel één of enkele leerlingen die er niet bij horen 

(Kassenberg 2002). Een kind dat niet leuk wordt gevonden is vaak verlegen, angstig en 

onzeker en wordt daarom minder vaak geaccepteerd door zijn omgeving (Cotterell 2007). 

Afgewezen en genegeerde leerlingen worden door weinig medeleerlingen leuk gevonden en 

hebben daarmee geen sterke positie in de klas. Van slachtoffers van pesten is bekend dat zij 

vaak in de klas een plaats onderaan de hiërarchische ladder innemen. In plaats van 

positieve contacten krijgen ze te maken met agressie en vervelend gedrag. Slachtoffers zijn 

volgens het onderzoek van Warden & MacKinnon (2003) genegeerde en afgewezen 

leerlingen en in sommige gevallen gemiddelden leerlingen. Gepeste kinderen zijn meestal 

stil, teruggetrokken en voelen zichzelf ook gegeneerd of afgewezen. 

 

Hypothese 3: 

De afgewezen en genegeerde leerlingen worden in de klas het meeste gepest. 

 

De afgewezen leerlingen zijn behalve slachtoffer vaak degenen die ook zelf pesten. Deze 

leerlingen werken niet graag samen met anderen en veroorzaken de grootste verstoring in 

de klas (Kutnick & Rogers 1994). Andere kinderen vinden hen niet leuk en de leerkrachten 

ervaren hen als lastig en storend (Kutnick & Rogers 1994; Warden & MacKinnon 2003). 

Afgewezen kinderen maken ook minder gemakkelijk vrienden en voelen zich minder geliefd 

dan de gemiddelde en de genegeerde kinderen (Davidse & Vreeswijk 2009).    

 

Hypothese 4:  

Leerlingen met een afgewezen status zijn vaak zowel dader als slachtoffer van pesten in de 

klas.  

§ 2.3.3 Vriendschappen 

§ 2.3.3.1 Veel vrienden 

Voor kinderen is het heel belangrijk om bij één of meerdere vriendengroepen te horen. De 

klas vormt voor de kinderen een prominente sociale groep (Oldenhinkel et al. 2007), maar 

kinderen vormen zelf ook vriendengroepen in de klas (Salmivalli  et al. 1997). Als een kind bij 

een groep hoort kan dit het kind helpen om zich sociaal sterker te ontwikkelen en het geeft 

een kind het gevoel minder alleen te zijn (Roffrey & Majors 1994).  Groepsgevoel draagt bij 

aan een prettige sfeer en versterkt de eigenwaarde van kinderen (Belle 1989). Tussen de 

zeven en twaalf jaar oud zijn kinderen sterk betrokken bij hun vriendengroep (Mussen 1973). 

Toch kunnen kinderen ook schade oplopen wanneer ze bij een groep horen. De angst om 

niet meer bij een groep te horen is bij kinderen erg groot. Kinderen kunnen soms over hun 

grenzen heen stappen. Zij worden er dan min of meer toe gedwongen iets te doen dat zij 

eigenlijk zelf niet willen doen om bij een groep te blijven horen en/of om een betere positie in 

een groep te krijgen. Groepsdruk is sterk onder een grote leeftijdsgroep, maar is helemaal 

krachtig onder tieners (Roffey & Majors 1994). Veel kinderen gedragen zich conformistisch in 

hun vriendengroep(en) met als doel geaccepteerd te worden. Dit kan ervoor zorgen dat 

groepsleden slecht en asociaal gedrag accepteren en nabootsen (Douglas 1995; Ploeg & 

Mooij 1998). Als individuen voelen dat het conformistische gedrag een gunstig effect heeft 
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kan het slechte gedrag zelfs toenemen en verergeren (Douglas 1995). Daders en 

dader/slachtoffers nomineren dan ook sneller vrienden die ook agressief zijn (Moutappa et 

al. 2004). 

 

Hypothese 5: 

Kinderen die pesten gaan vaker om met kinderen die ook pesten. 

 

§ 2.3.3.2 Weinig vrienden 

Kinderen die in groep acht worden genegeerd of afgewezen hebben over het algemeen 

weinig vrienden. Kinderen die geen vrienden hebben, lopen meer kans gepest te worden 

(Veenstra 2005; Fekkes 2005). Kinderen kunnen worden gezien als doelwit voor pestgedrag 

wanneer zij buiten een groep staan van kinderen die sterk met elkaar zijn verbonden. 

(Salmivalli et al. 1997). Verschillende onderzoekers (Bukowski et al. 1995; Hodges et al. 

1997; Ladd et al. 1997; Rizzo, 1989) hebben ook aangetoond dat het hebben van één of 

meerdere vrienden kinderen helpt om geen slachtoffer van pesten te worden. Met behulp 

van sociale netwerkanalyse is het mogelijk om na te gaan welke leerlingen in een klas buiten 

de groep of buiten de groepjes vallen. Dit zijn leerlingen die niet of nauwelijks verbonden zijn 

met een netwerk (Cotterell 2007) en geen of weinig vrienden hebben. De kans dat kinderen 

die gepest worden geen of weinig vrienden hebben is groot (Cotterell 2007).  

 

Hypothese 6: 

Kinderen die worden gepest hebben geen of weinig vrienden in de klas.   

 

§ 2.4 Internet & cyberpesten  

§ 2.4.1 Kinderen op internet 

Vandaag de dag kan worden gesteld dat online communicatie een sterker effect heeft op de 

offline wereld dan in de jaren negentig (Valkenburg & peter 2007). De meeste kinderen uit 

groep acht beschikken over een computer met internet waarop ze soms uren chatten of 

spelletjes met elkaar spelen.5 De kinderen gebruiken internet vaak voor het voortzetten van 

hun relaties met bestaande vrienden (Griffin & Gross 2004). De relaties tussen online 

communicatie en sterke vriendschappen geldt voor zowel jongens als meisjes (Valkenburg & 

Peter 2007).  Het switchen van online- naar offline gesprekken is voor veel jongeren een 

gebruikelijke gang van zaken geworden (Duimel 2009). Introverte kinderen communiceren 

online minder dan niet introverte kinderen (Valkenburg & Peter 2007). Toch ontmoeten 

sommige eenzame mensen via internet vrienden. Het hebben van online vriendenschappen 

                                                           
5
 Het merendeel van de acht tot twaalf jarigen communiceert via MSN of Hyves, zoekt via Google, 

speelt spelletjes op Spele.nl en Nuspelen.nl. Ook bekijken zij filmpjes op YouTube en Clipjes.nl. 

Kinderen bewegen zich veelal zonder bemoeienis van ouders op het internet. Ze proberen rollen en 

identiteiten uit  (Griffin & Gross 2004; Subrahmanyam et al. 2004), experimenteren met seksualiteit  

(Hawk et al. 2006) en ontwikkelen een virtueel leven. Zo‟n vijftig procent van de internetgebruikers 

heeft zich wel eens als iemand anders voorgedaan (Griffin & Gross 2004; Valkenburg et al. 2006). 
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werkt echter voor eenzame mensen niet bevorderlijk voor relaties in het werkelijke leven  

(Morahon-Martin & Schumacher 2003).6  

 

Er bestaat een verschil tussen jongens en meisjes op internet. Meisjes lijken actiever te zijn 

met chatten op bijvoorbeeld MSN en Hyves dan jongens (Meerkerk et al. 2006). Dit doen zij 

in bestaande vriendschappen, maar ook met contacten die zij hebben opgedaan op internet. 

Jongens profiteren nog meer van online communicatie met huidige vrienden dan meisjes dit 

doen (Valkenburg & Peter 2007). Jongens zitten dan ook vaker achter de computer om te 

gamen met huidige vrienden en minder met onbekenden (Madell & Muncer 2004). Ondanks 

dat de meisjes vaker dan de jongens contacten hebben met mensen die zij op internet zijn 

tegengekomen, geven de bovenstaande onderzoeksresultaten weer dat de meisjes ook 

contact behouden met hun huidige relaties op  internet. Ik verwacht daarom dat de relaties in 

de klas sterk zullen lijken op de relaties op internet en dat groepjessamenstelling op internet 

dezelfde is als die in de klas.  

 

Hypothese 7: 

Kinderen die elkaar leuk vinden in de klas vinden elkaar ook leuk op internet. 

 

Hypothese 8: 

De groepsvorming in de klas is terug te zien op internet. 

 

§2.4.2 Cyberpesten  

Cyberpesten gebeurt vaak tussen bestaande sociale (offline) groepen en is meestal gericht 

tegen één persoon. Er is bewijs dat de betrokkenheid bij cyberpesten correleert met de 

betrokkenheid bij traditioneel pesten (Smith & Slonje 2008: artikel in het boek van Jimerson 

et al. 2010). Toch weten kinderen soms niet door wie ze worden gepest. Het niet weten door 

wie je wordt gepest via internet wordt meestal als frustrerend en machteloosheid ervaren 

(Vandenbosch & Cleemput 2008). Nauwelijks 10% van de kinderen geeft aan te weten dat 

het een klasgenoot is, 5% weet dat het iemand van school is en 8% weet dat het iemand van 

buiten de school is (Bolman et al. 2006). De grootste risicofactor om op internet gepest te 

worden is als kinderen al offline worden gepest, als kinderen zelf op internet pesten of als 

kinderen contacten hebben met vreemden (Van den Eijnden & Vermulst 2006; Vandebosch 

& Cleemput 2008). Net als bij het traditioneel pesten zijn meisjes vaker het slachtoffer van 

online pesten dan jongens (Salmivalli et al. 1997: 309). Uit een onderzoek blijkt dat achttien 

procent van de meisjes en maar zes procent van de jongens aangeeft weleens gepest te 

worden via internet (www.qrius.nl). Jongens geven aan meer te pesten via internet dan dat 

meisjes dit doen.   

                                                           
6
 Het nadeel echter van communicatie via internet is dat je minder feedback krijgt in je functioneren en 

je er niet gemakkelijk achter komt dat het gedrag van de ander een reactie is op jouw gedrag. Je hoeft 

door de verbroken relatie geen fouten meer te herstellen. Dit geldt niet alleen voor anonieme relaties, 

want bij een medium als MSN betreft het veelal bestaande contacten. De communicatie via internet 

mist veel non-verbale informatie. Zeker als er geen beeld of geluid bij is. De problematiek in de 

werkelijkheid lijkt versterkt te worden in de virtuele wereld  (Van den Eijnden & Vermulst 2006). 

http://www.qrius.nl/
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Ondanks dat er wordt verondersteld dat cyberpesten voortkomt uit het traditioneel pesten zijn 

er ook onderzoekers die aangeven dat slachtoffers van traditioneel pesten op internet 

pesters worden als een vorm van compensatie (Slonje & Smith 2008; Vandebosch & Van 

Cleemput 2008).  

 

Omdat cyberpesten tot op heden een relatief onontgonnen gebied is en mijn onderzoek 

daarnaar exploratief van aard is, kan er geen hypothese gesteld worden in hoeverre de 

betrokken leerlingen bij traditioneel pesten dezelfde betrokken leerlingen zijn bij cyberpesten. 

 

§ 2.5 Conclusie 
In een gemeenschap van mensen bestaan er verschillende sociale relaties tussen de 

individuen. Een schoolklas is een gemeenschap met kinderen die verbonden zijn door 

verschillende soorten sociale relaties. Met behulp van een sociale netwerkanalyse kan de 

aard en omvang van deze relaties worden blootgelegd, zowel de relaties in de klas als die op 

internet. In hoeverre vinden leerlingen elkaar leuk of niet leuk, wie zijn de natuurlijke leiders 

en welke leerlingen zijn omstreden? Met een sociale netwerkanalyse kan de sociometrische 

status van alle leerlingen in een klas worden weergegeven. Uit de studie van Warden en 

MacKinnon (2003) blijkt dat de sociometrische status van kinderen een voorspeller is voor 

pestgedrag in een klas. Zo is het waarschijnlijk dat een leerling die weinig leuk wordt 

gevonden en veel niet leuk wordt gevonden (omstreden type)  een dader van pesten zal zijn. 

Daar staat tegenover dat afgewezen of genegeerde leerlingen naar verwachting vaker 

slachtoffer of dader/slachtoffer zullen zijn van pesten. De sociometrische status van 

leerlingen is ook van invloed op de relaties die leerlingen hebben. Verschillende 

onderzoekers hebben aangetoond dat het hebben van vriendschappelijke relaties ook 

verband houdt met de rollen die kinderen hebben bij pestgedrag.  

 

Anno 2010 is internet voor mensen en dus ook kinderen een belangrijke sociale omgeving 

geworden; bestaande relaties uit de offline wereld worden online voortgezet en op internet 

ontstaan relaties tussen kinderen die elkaar in de offline wereld nog nooit hebben ontmoet. 

De ontwikkeling van de online wereld heeft ook geleid tot een nieuwe vorm van pestgedrag, 

namelijk het cyberpesten. 
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Hoofdstuk 3 methodologie 
De data zijn verzameld bij vijf schoolklassen van vier openbare basisscholen in Amsterdam. 

Twee onderzochte schoolklassen zijn combinatieklassen van groep zes, zeven en acht die 

behoren tot een openbare basisschool voor Montessorionderwijs. In totaal zijn er 123 

leerlingen en vijf leerkrachten betrokken bij dit onderzoek. Zij hebben allemaal meegewerkt 

aan de dataverzameling door een vragenlijst in te vullen en zij hebben ook allemaal op een 

later tijdstip meegedaan aan een diepte-interview. In bijlage 2, 3 en 4 staan de gebruikte 

vragenlijsten.  

 

§ 3.1 De dataverzameling 
Voor de benadering van scholen in het kader van dit onderzoek zijn brieven verstuurd naar 

dertig basisscholen in Amsterdam (zie bijlage 6).  Uiteindelijk waren vier scholen bereid om 

deel te nemen aan het onderzoek.7  

 

Vanaf 1 november 2009 zijn de vier scholen bezocht voor het maken van afspraken over de 

uitvoering, het omgaan met de gegevens en het regelen van de toestemming van ouders.  

De dataverzameling is in verschillende periodes uitgevoerd. Tussen 7 december 2009 en 12 

januari 2010 hebben de kinderen uit vijf klassen de vragenlijsten ingevuld.8 Het was de 

bedoeling om de eerste school als „proefschool‟ te laten meedraaien. De resultaten van deze 

proefschool bleken echter ook goed bruikbaar te zijn. Ze zijn daarom meegenomen in de 

analyse. De leerkrachten hebben een vragenlijst gekregen en zijn net als de kinderen op een 

later tijdstip geïnterviewd. Tussen 11 januari en 18 februari 2010 zijn de scholen bezocht om 

de kinderen uit de klas(sen) te interviewen. De onderzoeksresultaten zijn in maart 2010 met 

de leerkrachten van de scholen besproken. 

 

§ 3.1.1 De vragenlijst 

Om zo eerlijk mogelijke antwoorden op de vragenlijsten te krijgen, is tijdens een 

introductiegesprek geprobeerd om zoveel mogelijk vertrouwen bij de kinderen te wekken 

door hen te benadrukken dat de vragenlijst geanonimiseerd zou worden (Macklem 2003).9 

De kinderen zijn in repetitieopstelling gaan zitten, zodat onderling overleg tussen kinderen 

                                                           
7
 De scholen zijn geanonimiseerd: School 1, klas 1 op IJburg (groep 8), school 3, klas 3 & 4 in de Pijp, 

(twee klassen van groep 6,7 & 8 samen); school 2, klas 2 in Amsterdam Zuid (groep 8 ) en school 4, 

klas 5 (groep 8).   

 
8 De data hiervan waren: klas 1: maandag 7 december 2009; klas 2: woensdag 9 december 2009; klas 

3: woensdag 9 december 2009; klas 4: dinsdag 15 december 209 , klas 5: 12 januari 2010 

 
9
 De leerlingen is duidelijk uitgelegd dat er voor de verwerking van de lijst wel noodzakelijk gebruik 

gemaakt moest worden van de namen, maar dat de namen omgezet zouden worden in getallen voor 

de analyse en niemand de namen meer te zien zouden krijgen. Er is ook eerst uitleg gegeven over de 

studie en de reden van het onderzoek. Door gebruik te maken van een envelop met hun naam erop 

wist ik wie welke vragenlijst had ingevuld, maar de leerlingen begrepen goed dat dit nodig was. De 

leerlingen hadden de mogelijkheid om vragen te stellen. Daartoe ben ik eerst een tijdje in het 

klaslokaal en in de pauze bij de leerlingen geweest.  
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niet mogelijk was. De vragenlijst bevat vragen van de selfsurvey vragenlijst van Olweus 

(2001) en van de vragenlijst van een geschreven essay voor de „geavanceerde theorie en 

methode‟ van Jeroen Bruggeman.10 De vragenlijsten zijn nog aangepast aan de hand van de 

adviezen van Jeroen Bruggeman, Gijs Huitsing, Sander Flight, mevrouw Vriezen (zie bijlage 

2) en mevrouw Mogue (zie bijlage 2). In deze vragenlijst ligt de nadruk  op peernominaties 

en zelfrapportage. In dit onderzoek is zowel in de vragenlijst als in de interviews aangegeven 

dat het beantwoorden van de vragen over dit schooljaar gaat (vanaf september 2009). Er is 

in dit onderzoek duidelijk aan de respondenten aangegeven op welk tijdsframe het 

onderzoek betrekking heeft, omdat dit duidelijkheid geeft aan de respondent en de 

mogelijkheid biedt het onderzoek te vergelijken indien andere onderzoekers dit tijdframe ook 

hebben aangehouden (Griffin & Gross; 2004; Salmivalli et al. 1996). De vragenlijsten zijn 

aangepast aan het taalniveau van de leerlingen (Bruggeman 2008: 164). Dat betekent dat de 

vragen niet te formeel en moeilijk zijn. Ook zijn de vragen niet te populair opgesteld om te 

voorkomen dat bepaalde kinderen zich wel aangesproken voelen en anderen juist niet. 

 

Tot slot hebben ook de leraren van alle ondervraagde klassen een vragenlijst ingevuld ter 

controle en aanvulling op de antwoorden van de kinderen. Deze methodiek lijkt sterk op die 

van de Tafel van Elf methode, die door het Ministerie van Justitie is opgesteld..11 

Leerkrachten staan het meeste in contact met de kinderen en hebben daarom inzicht in de 

relaties en omgangsvormen van de kinderen (Roland & Munthe 1989).  

 

§ 3.1.2 De interviews 

Het tweede onderdeel van de dataverzameling bestond uit het houden van 

semigestructureerde interviews met kinderen. De interviews duurden gemiddeld tien tot 

vijftien minuten. Mede dankzij de adviezen van mevrouw Van de Woesteijne-Isacson en mijn 

eerdere ervaring met het interviewen van kinderen verliep de uitvoering van de interviews 

goed.  De kinderen werkten over het algemeen enthousiast mee aan de gesprekken. Er 

waren wel verschillen in de hoeveelheid informatie die de kinderen gaven. 

 

                                                           
 
10

 Femke Anne Beijerbergen van Henegouwen, Essay „Jongeren, pesten & sociale netwerken‟, 

Amsterdam 26 juni 2009, Universiteit van Amsterdam, „Geavanceerde theoriën en methoden‟ docent: 

Jeroen Bruggeman 

 
11

 Het expertisecentrum rechtshandhaving van het ministerie van Justitie heeft een instrument 

ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld waarom een bepaalde doelgroep zich al dan niet aan 

een wet of regel houdt. Het instrument toetst een maatregel op elf dimensies van handhaving.Bij deze 

methode wordt middels een kwantitatieve methode een representatief aantal personen uit de 

doelgroep ondervraagd. Daarnaast wordt een aantal „experts‟, die goed zicht hebben op de doelgroep, 

ondervraagd -in dit geval docenten- waarmee de antwoorden van de doelgroep kunnen worden 

getoetst. Bij de beantwoording van de vragen dienen de „experts‟ zich vanuit hun ervaring in te leven 

in het gedrag en de denkwijze van de doelgroep. Zie: 

http://www.servicecentrumhandhaving.nl/images/Brochure%20Tafel%20van%20Elf%20uitgebreid_tcm

39-30321.pdf  

 

http://www.servicecentrumhandhaving.nl/images/Brochure%20Tafel%20van%20Elf%20uitgebreid_tcm39-30321.pdf
http://www.servicecentrumhandhaving.nl/images/Brochure%20Tafel%20van%20Elf%20uitgebreid_tcm39-30321.pdf
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Ondanks het feit dat Ahmad & Smith (1990) concluderen dat de vragenlijsten 

betrouwbaarder kunnen zijn dan interviews, lijkt het bespreken van de vragenlijsten met 

antwoorden in een interview noodzakelijk voor de validiteit. In een diepte-interview is onder 

andere mogelijk om na te gaan of de kinderen de vragen juist hebben geïnterpreteerd, of de 

antwoorden stabiel zijn (dus na een periode van 4 tot 10 weken nog steeds opgaan) en of 

leerlingen verschillende meningen hebben over de relaties in de klas (o.a. „leuk vinden‟ en 

„pesten‟). Ook is gevraagd naar wat de kinderen onder bepaalde meningen en gedragingen 

verstaan.  

 

§ 3.2 Sociale netwerkstudie: grenzen onderzoek 
Sociale netwerk analyses bestaan uit een set van methoden en technieken die gebruikt 

kunnen worden om sociale relaties te analyseren (Mouttapa et al. 2004). 

 

§ 3.2.1 Het hele netwerk 

Voor de netwerkanalyse van de kinderen is getracht het volledige klassennetwerk die hier 

worden toegespitst om het patroon van vriendschap en pesten in kaart te brengen. 

(Bruggeman 2008:111; Marsden 2005: 8). Bij dit onderzoek is er daarom scherp opgelet dat 

alle kinderen van de klassen aanwezig waren op het moment dat de vragenlijst werd 

ingevuld en de interviews werden afgenomen.12  

 

§ 3.2.2 De vragenlijst 

Mensen vergeten vaak personen in het beantwoorden van een netwerkvragenlijst (Brewer 

2000). Met behulp van een name generator13 is het voor de leerlingen en de leerkrachten 

onmogelijk om een klasgenoot of leerling te vergeten bij het beantwoorden van de vragen. 

Om de statussen in de klas te achterhalen is hiermee aan de kinderen gevraagd de vijf 

leukste klasgenoten aan te geven.14 Vervolgens is gevraagd de minst leuke klasgenoten aan 

te kruisen.15  

 

§ 3.2.3 Interviews 

Tijdens de interviews is om toelichting gevraagd bij bepaalde vragen uit de vragenlijst en er 

zijn een aantal aanvullende vragen gesteld. De leerlingen die bijvoorbeeld een overdreven 

aantal leerlingen hadden aangekruist is gevraagd daarbinnen een top vijf te benoemen. Het 

was de bedoeling dat de leerlingen alleen de banden aangeven die zij als meest belangrijk 

zien. In totaal hebben acht van de 123 ondervraagde kinderen ook na het interview meer dan 

vijf leerlingen genomineerd. Zij hebben namelijk met behulp van voorbeelden aangeven dat 

                                                           
12 Er was maar één jongen op één school die geen toestemming van zijn ouders had gekregen om 

mee te werken aan het interview. Hij heeft wel een vragenlijst ingevuld. 

 
13 Een name generator is een lijst met alle personen die in een bepaald netwerk zouden kunnen 

zitten. In dit geval is het de lijst van de kinderen in een klas.  

 
14 In het onderzoek van Mouttapa et al. (2004) is dit ook gedaan. 

 
15

 Dit is op een vergelijkbare manier uitgevoerd als in het onderzoek van Salmivalli et al. (1996). 
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ze de door hen genomineerde leerlingen écht wel of écht niet leuk vonden. Om te 

controleren dat de „vriendschappen‟ echte vriendschappen zijn, is aan de leerlingen 

gevraagd of zij in deze vriend(inn)en vertrouwen hebben, spullen makkelijk willen uitlenen en 

of ze met hen na schooltijd afspreken (Granovetter, 2003). In de interviews is ook 

gecontroleerd of bepaalde antwoorden uit de vragenlijsten (nog steeds) klopten voor de 

leerlingen (voornamelijk „leuk vinden‟, „niet leuk vinden‟, „pesten‟, en „cyberpesten‟). Uit de 

antwoorden bleek dat een leerling soms de vragen niet goed had begrepen, maar over het 

algemeen gingen de antwoorden nog steeds op.  

 

§ 3.3 Operationalisatie  

§ 3.3.1 Deelnemende rollen bij pesten 

Aan de hand van de data kunnen we analyseren wat de deelnemende rollen van pesten 

(dader, slachtoffer, dader/slachtoffer, niet-betrokken) bij de leerlingen per klas zijn. De 

leerlingen hebben zowel in de vragenlijst als in het interview aangegeven door wie ze 

worden gepest. Ook is de kinderen in het interview gevraagd of zij meer over pesten in de 

klas kunnen vertellen (wie pesten wie en hoe vaak). De leerkrachten hebben hier ook 

antwoord op gegeven. Dit dient als extra controle op de antwoorden uit de vragenlijst en 

interviews. Per klas is er in het netwerk aangegeven wie in de klas pesten (P= pestkop), wie 

er in de klas gepest worden (S= slachtoffer), wie er zowel pesten als gepest worden in de 

klas (P/S = zowel pestkop als slachtoffer) en wie er niet deelnemen bij pesten in de klas (N= 

niet-betrokken bij pesten). Dezelfde deelnemende rollen zijn gebruikt bij het cyberpesten. In 

de netwerken zijn de deelnemende rollen zichtbaar gemaakt. Van de slachtoffers in de klas 

is aangegeven wie er heel vaak en wie er minder vaak worden gepest.  

 

§ 3.3.2 Sociometrische statustypes 

Er zijn tijdens het afnemen van de vragenlijst en de interviews twee vragen gesteld om de 

sociometrische statustypes voor de kinderen te kunnen vaststellen. De berekening is 

gemaakt door de absolute aantallen van positieve en negatieve nominaties per kind om te 

zetten naar gestandaardiseerde scores van „het meest leuk gevonden‟ (LM=Like most) en 

„minst leuk gevonden‟ (LL = Like least (Coie et al (1982)). Met behulp van deze scores is het 

mogelijk om de sociale impact en de sociale voorkeur te berekenen. Met behulp van de 

sociale impact score en de sociale voorkeur score is het mogelijk de statustype van de 

leerlingen te berekenen. De sociale impact score (SI= Social impact) is berekend door de 

score van een kind op „leuk worden gevonden‟ op te tellen met de score op „het minst leuk 

gevonden worden‟ (LM+LL). De sociale voorkeur score (SP= Social preference) van een kind 

is berekend door de score dat een kind „niet leuk wordt gevonden‟ af te trekken van de score 

„leuk worden gevonden‟ (LM-LL (Coie et al. 1982)). Per klas zijn voor ieder kind de z-scores 

hiervan berekend. In tabel 3.1 staat aangegeven hoe de berekening is uitgewerkt.  
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Status Berekening 

Populair  Sociale voorkeur score >1  

 Leuk gevonden worden score >0 

 Minst leuk gevonden worden score <0 

Afgewezen   Sociale voorkeur score <-1 

 Leuk gevonden worden score <0  

 Minst leuk gevonden worden score >0 (1) 

Genegeerde   Sociale impact score <-1 

 Leuk gevonden worden score van <-1 

Omstreden  Sociale impact score > 1 

 Leuk gevonden worden score > 0 

 Minst leuk gevonden worden score > 0 

Tabel 3.1. Criteria sociometrische statustypes 

(1)  De genegeerde kinderen hebben niemand die hen identificeren als een van de vijf leukste 

kinderen. Ze verschillen van de afgewezen kinderen in dat de afgewezen kinderen veel 

nominaties krijgen als minst leuk worden gevonden en de genegeerde leerlingen hebben dat 

niet. 

 

Verschillende studies hebben ook deze criteria voor de berekening van de sociometrische 

statustypes gehanteerd (Gest et al, 2002; Bukowski & Newcomb 1984; Cillessen et al., 1992; 

Kuhne & Wiener, 2000). Met de berekening van het statustype per leerling is het mogelijk om 

hypotheses 1 tot en met 4 te toetsen en een antwoord te geven op de subvraag 2b uit 

hoofdstuk 1. 
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Hoofdstuk 4 data-analyse 

Voor de data-analyse zijn vier sociale netwerken per klas uitgewerkt, namelijk de leerlingen 

die elkaar leuk vinden in de klas, de leerlingen die elkaar leuk vinden op internet,  de 

leerlingen die elkaar pesten in de klas en de leerlingen die elkaar pesten op internet. In alle 

netwerken is van ieder kind aangegeven wat het geslacht, de statustype en de rol bij het 

pesten is. De netwerken zijn in kleur weergegeven op de bijgevoegde bladen achter de 

bijlage waarbij elk netwerk is aangeduid met een figuurnummer. 

§ 4.1 Algemene informatie over de klas 

De relaties en omgangsvormen tussen de vijf klassen verschillen sterk. Uit interviews blijkt 

dat er in drie klassen een prettige sfeer is waarbij weinig vervelende relaties tussen 

leerlingen voorkomen. In de andere twee klassen (dit zijn overigens de twee klassen van de 

Montessorischool) blijken echter veel problemen te spelen tussen bepaalde leerlingen. In 

tabel 4.1 staat een overzicht van de kenmerken van de vijf klassen. 

  

School 

nummer 

(klasnummer) 

Type 

groep 

Aantal 

leerlingen 

Relaties* Groepjes Meisjes/jongens Regelmatig 

op internet 

School 1  

(klas 1) 

Groep acht 29 leerlingen;  

9 jongens en 

20 meisjes 

stabiel Verschillende 

groepen &  

één geheel 

Meisjes & jongens 

veelal apart  

75% 

School 2  

(klas 2) 

Groep acht 24 leerlingen;  

9 jongens en 

 15 meisjes 

stabiel Verschillende 

groepen &  

geen geheel 

Meisjes & jongens 

veelal apart  

88% 

School 3  

(klas 3) 

Bovenbouw  22 leerlingen; 

8 jongens en 

14 meisjes 

Niet 

stabiel 

Verschillende 

groepen &  

één geheel 

Meisjes & jongens 

gaan met elkaar 

om 

82% 

School 3  

(klas 4) 

Bovenbouw 23 leerlingen;  

10 jongens 

en 13 meisjes 

Niet 

stabiel 

Verschillende 

groepen &  

geen geheel 

Meisjes & jongens 

gaan soms met 

elkaar om 

65% 

School 4  

(klas 5) 

Groep acht 25 leerlingen;  

13 jongens 

en 12 meisjes 

Jongens 

stabiel, 

meisjes 

niet 

Verschillende 

groepen & 

geen geheel 

Meisjes & jongens 

veelal apart  

88% 

Tabel 4.1 Algemene informatie van de vijf  klassen 

* Zowel in de vragenlijst aan de leerkrachten als in de interviews met de leerlingen en leerkrachten is   

gevraagd in hoeverre leerlingen met dezelfde leerlingen gedurende een lange periode (sinds groep 7) 

met elkaar omgaan.   

 

In klas 1 zijn er drie vriendengroepjes waarvan één jongensgroep en twee meisjesgroepen. 

Uit de interviews blijkt dat de klas harmonieus is en leerlingen goed met elkaar kunnen 

samenwerken. Uit de interviews blijkt ook dat de meeste leerlingen de sfeer in deze klas 

prettig vinden. Ondanks de positieve berichten over de klas vertellen acht leerlingen dat er 

veel problemen zijn geweest in de afgelopen jaren en dat deze er soms nog steeds zijn.  
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In deze klas gebruikt 75% van de leerlingen regelmatig internet, waarvan 41% gemiddeld 

twee uur per dag en 34% minstens enkele keren per week. De meeste klasgenoten chatten 

met elkaar op Hyves en MSN. 

 

In klas 2 zijn de relaties tussen de leerlingen redelijk stabiel. De jongens gaan in deze klas 

niet graag om met de meisjes, alhoewel er een meisjesgroep is die wekelijks met de jongens 

optrekt. De scheiding tussen jongens en meisjes heeft grotendeels te maken met het feit dat 

de jongens in de pauze vaak voetballen. Eén meisjesgroep mag soms meedoen. De klas 

bestaat uit allerlei groepjes en zowel de leerlingen als de leerkrachten geven in de interviews 

aan dat de klas niet als één geheel functioneert. De leerlingen gaan over het algemeen 

graag naar school. Toch zijn er zes leerlingen die deze klas niet leuk vinden en met tegenzin 

naar school gaan. Deze leerlingen geven aan dat sommige klasgenoten vervelend kunnen 

zijn. In deze klas maakt 88% van de leerlingen regelmatig gebruik van internet. 54% van de 

leerlingen gebruikt internet dagelijks één uur per dag en 33% gebruikt wekelijks internet. 

Bijna iedereen in de klas heeft Hyves en vindt de contacten op internet leuk.  

 

Uit interviews met klas 3 komt naar voren dat de relaties van de meisjes niet stabiel zijn. De 

relaties van de meisjes veranderen snel en dat gaat vaak gepaard met ruzie, schelden en 

slaan. In deze klas is in vergelijking met de andere klassen, een minder duidelijke scheiding 

tussen jongens en meisjes. De leerlingen vinden het in deze klas niet altijd even prettig. 

Zestien van de tweeëntwintig leerlingen gaan niet altijd leuk met andere  klasgenoten om. In 

deze klas maakt 82% van de leerlingen regelmatig gebruik van internet, waarvan 41% 

dagelijks gemiddeld twee uur en 41% van de leerlingen gebruikt wekelijks internet. De 

leerlingen hebben over het algemeen prettig contact met elkaar en dat gebeurt voornamelijk 

via MSN en Hyves. 

 

In klas 4 zijn de relaties volgens de leerlingen en de leerkracht niet stabiel. De klas bestaat 

uit allerlei groepjes, waarvan de jongens enigszins gescheiden zijn van de meisjes. De 

meisjes vinden de jongens vaak vervelend terwijl de jongens zich weinig van de meisjes 

aantrekken. De aard en omvang van de groepjesvormingen kan op grond van de interviews 

niet worden gemaakt omdat de antwoorden van de respondenten van elkaar verschillen. In 

deze klas word door 65% regelmatig gebruik gemaakt van internet. 48% van de leerlingen 

gebruikt gemiddeld twee uur per dag internet en 17% gebruikt internet wekelijks. De meeste 

leerlingen hebben via Hyves contact met elkaar.    

 

In klas 5 zijn de relaties niet stabiel. Relaties kunnen in deze groep bij de meisjes snel 

veranderen. Over het algemeen gaat de klas wel leuk met elkaar om en de kinderen hebben 

vaak zin om naar school te gaan. Jongens en meisjes zijn zeer duidelijk van elkaar 

gescheiden. Jongens interesseren zich totaal niet voor de meisjes, wat de meisjes soms wel 

jammer vinden. Ondanks dat de klas over het algemeen als leuk wordt ervaren zijn er zeven 

kinderen die hier anders over denken. Deze zeven leerlingen gaan met minder plezier naar 

school. 88% van de leerlingen zit regelmatig op internet. 40% gemiddeld drie uur per dag en 

48% een paar keer per week.     
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§ 4.2 Leuk & niet leuk worden gevonden 

 

§ 4.2.1 Leuk gevonden worden  

Aan de kinderen van de vijf klassen is gevraagd wie zij „heel leuk vinden in de klas‟, „wie zij 

heel leuk vinden op internet‟ en wie zij „helemaal niet leuk vinden in de klas‟. In tabel 4.2.1 

staan de beschrijvende statistieken van de variabelen „heel leuk in de klas‟ en „helemaal niet 

leuk in de klas‟. In deze tabel is te zien dat een leerling gemiddeld door vier personen in de 

klas héél leuk wordt gevonden met een spreiding van leerlingen die door niemand leuk 

worden gevonden tot leerlingen die door twaalf leerlingen héél leuk worden gevonden. In 

totaal zijn er maar vijf leerlingen die door tien of meer leerlingen héél leuk worden gevonden 

en er zijn zes leerlingen die door helemaal niemand leuk worden gevonden. Op internet geldt 

dat een leerling gemiddeld door 3 personen op internet héél leuk wordt gevonden met een 

spreiding van leerlingen die door niemand leuk worden gevonden tot leerlingen die door 11 

leerlingen héél leuk worden gevonden. In totaal is er maar één leerling die door meer dan 

tien leerlingen op internet héél leuk wordt gevonden. En er zijn wel drieëntwintig leerlingen 

die door helemaal niemand héél leuk worden gevonden.  

 Gem. SD Minimum Maximum N 

Heel leuk in de klas 4.43 2.46 0.00 12.00 123 

Heel leuk op internet 2.80 2.41 0.00 11.00 123 

Helemaal niet leuk in de klas 2.68 4 0.00 20.00 123 

 Tabel 4.2.1 Algemeen beschrijvende statistiek „heel leuk vinden‟ & „helemaal niet leuk vinden‟ 

 

De netwerken zijn zo gemaakt dat de leerlingen steeds op dezelfde plek in het netwerk te 

zien zijn. Dit maakt het mogelijk om te toetsen of de relaties op internet overeenkomen met 

de relaties in de klas. De netwerken ´heel leuk vinden in de klas´ en ´heel leuk vinden op 

internet´ verschillen per klas. In alle klassen worden leerlingen vaker héél leuk gevonden in 

de klas dan op internet. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst is dat klasgenoten 

vaker met elkaar contact hebben op school dan op internet. Deze verklaring lijkt namelijk ook 

op te gaan voor de uitkomst dat jongens en meisjes elkaar op internet wél vaker leuk vinden 

dan in de klas (met uitzondering van klas 4). Jongens gaan in de klas vooral om met andere 

jongens en meisjes in de klas vooral met meisjes. Blijkbaar valt deze scheiding van seksen 

op internet weg, waardoor jongens en meisjes online vaker contact met elkaar hebben. Op 

internet is het steeds de vraag wie er op een bepaald moment online is en zin heeft in een 

chat of een spelletje. Ondanks dat bijna alle kinderen beschikken over een computer met 

internet en lid zijn van Hyves of MSN, komen niet alle leerlingen wekelijks met elkaar in 

contact op internet. De kinderen die niet wekelijks online leuk contact hebben met 

klasgenoten waar ze leuk contact mee hebben in de klas geven hier verschillende redenen 

voor. Zo hebben ze andere bezigheden waaronder sporten, huiswerk maken, boeken lezen, 

knutselen en buiten spelen. Daarnaast mag een aantal leerlingen ook niet zo vaak op 

internet van hun ouders. Een aantal leerlingen uit een klas verklaarde dat ze de gesprekken 

op Hyves en de „krabbels‟ op MSN steeds minder leuk vinden worden: 
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“Ik doe soms nog aan chatten, maar ik vind het niet meer zo leuk, het wordt een 

beetje saai om telkens maar weer te kletsen met anderen die ik eigenlijk ook niet echt 

heel leuk vind of zo…het is gewoon niet zo boeiend....” (klasgenoot over internetgebruik 

met klasgenoten, klas 1) 

 

Ondanks dat kinderen in de klas gemiddeld vaker „héél leuk in de klas‟ worden gevonden 

(66%),  zijn er ook leerlingen die juist op internet „vaker héél leuk‟ worden gevonden (19%). 

Hiervoor zijn een aantal redenen. Ten eerste zitten deze leerlingen vaak dagelijks een aantal 

uren op internet en hebben zij daardoor een grotere kans om meerdere leerlingen op internet 

te treffen dan de kinderen die minder vaak op internet zitten. Ten tweede hebben deze 

kinderen een andere, vaak vriendelijkere houding op internet. Zij worden op internet ineens 

wel als leuke klasgenoot beschouwd. Een aantal meisjes gaven als voorbeeld aan dat zij  

een meisje in de klas heel kattig en vervelend vinden, maar op internet juist erg leuk. Ze 

heeft dan leuke dingen te vertellen en kent leuke websites.  

 

“Ja is echt heel gek, maar dan kan ze gewoon aardig en lief doen, heel erg vragen 

hoe mijn dag was en of alles goed gaat.. ja..dat doet ze dan en dan is ze wel leuk 

ja…” (klasgenoot over afgewezen meisje, klas 1) 

 

Op grond van de netwerken en figuren 4.2a en 4.2b (zie bijlage 9) concluderen we dat er 

inderdaad verschillen zijn tussen leerlingen die elkaar leuk vinden in de klas en elkaar leuk 

vinden op internet. Hypothese 7 wordt verworpen, omdat deze hypothese ervan uit gaat dat 

leerlingen dezelfde klasgenoten online leuk vinden.  

 

§ 4.2.2 Niet leuk gevonden worden 

De leerlingen worden gemiddeld door bijna drie klasgenoten „helemaal niet leuk‟ gevonden, 

maar er zijn ook leerlingen die door niemand „helemaal niet leuk‟ worden gevonden. Per klas 

zijn er één of twee leerlingen die door meer dan tien klasgenoten 'helemaal niet leuk‟ worden 

gevonden. Zo worden twee leerlingen uit klas 1 door minstens negentien leerlingen helemaal 

niet leuk gevonden. In klas 2 zijn er twee leerlingen die door elf respectievelijk veertien 

klasgenoten niet leuk worden gevonden en in klas 3 zit één leerling die door elf anderen niet 

leuk wordt gevonden. Verder is er één leerling uit klas 4 en één leerling uit klas 5 die door 

respectievelijk veertien en achttien klasgenoten niet leuk word gevonden.  

 

§ 4.2.3 Vriendengroepen 

Hypothese 8 stelt dat de groepjesvorming van de leerlingen in de klas ook op internet te zien 

is. In de netwerken staan de groepjes weergegeven door middel van zwarte omlijningen. 

Deze groepjes zijn deels ook terug te zien op internet. Op internet hebben kinderen minder 

heftig contact met elkaar. De jongensgroepjes uit alle klassen hebben op internet beduidend 

minder contact met elkaar dan in de klas. Dat geldt in mindere mate ook voor de 

meisjesgroepen.  

 

In klas 1, 2 en 5 is te zien dat er verschillende groepjes zijn waarbij de kinderen vooral 

omgaan met kinderen van hun eigen geslacht. In klas 5 zijn er zelfs geen vriendschappen 

tussen jongens en meisjes. Als meisjes of meidengroepjes toch relaties hebben met jongens 
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of jongensgroepjes heeft dat meestal te maken met gedeelde interesses. De stoere meisjes 

die van voetballen houden of bepaald stoer gedrag vertonen (muzieksmaak, kleding) hebben 

vaker relaties met jongens en de meisjes en meidengroepen die geen relaties met de 

jongens hebben worden vaker ook de „tutjesgroep‟ of de nette meisjesgroep genoemd. Ook 

valt op dat er leerlingen zijn die niet bij groepjes horen en toch door sommige leerlingen als 

héél leuk worden bestempeld.  

 

In klas 3 en 4 is het lastig om beschrijvingen te geven van de groepjes van de leerlingen. In 

klas 3 zijn er een aantal kleine groepjes en duo‟s, maar geen uitgesproken groepsvorming 

zoals die er zijn in klas 1, 2 en 5. Vriendengroepjes in klas 4 zijn zoals eerder uitgelegd niet 

vast te stellen. 

§ 4.3 Statustypes & (cyber)pesten  

§ 4.3.1 De sociometrische statustypes 

In figuur 4.3 staan de percentages van de sociometrische statustypes van alle kinderen 

uitgesplitst naar geslacht. Bijna de helft van de leerlingen heeft een gemiddelde statustype in 

de klas. 21% van de leerlingen heeft een populair statustype en 17% heeft een afgewezen 

statustype. Een minder groot aantal leerlingen heeft een genegeerd statustype (9%) of 

omstreden statustype (6,5%).  

 
Figuur 4.3a. Percentage sociometrische status 

 

In de klassen zijn er meer meisjes populair (13,8%) dan jongens (7,3%), zijn er meer meisjes 

afgewezen (9,8%) dan jongens (7,3%) en zijn er ook meer meisjes genegeerd (4,9%) dan 

jongens (4,1%). In de klassen zijn wel meer jongens met een omstreden statustype (4,1%) 

dan meisjes (2,4%). De sociometrische statustypes verschillen aanzienlijk tussen de vijf 

klassen en geslachten.  

 

§ 4.3.2 Pesten & cyberpesten 

In figuur 4.3a zijn de absolute aantallen weergegeven van het pesten in de klas en het 

cyberpesten. Hieruit maken we op dat traditioneel pesten meer voorkomt dan cyberpesten. 
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Van de leerlingen is 17% dader, 24% slachtoffer en 29% zowel dader als slachtoffers van 

pesten in de klas. Op internet is 13% dader, 20% slachtoffer en maar 2% dader/slachtoffer 

van cyberpesten.  

 

Bijna eenderde van de kinderen die in de klas dader of dader/slachtoffer is, is dat ook op 

internet. In klas 4 zijn zelfs alle daders van cyberpesten ook dader of dader/slachtoffer van 

pesten in de klas. 29% van de leerlingen die in de klas slachtoffer of dader/slachtoffer is van 

pesten, is dat ook op internet. Alle slachtoffers van cyberpesten in klas 4 zijn ook in de klas 

slachtoffer van pesten. In klas 5 is geen enkel slachtoffer van pesten op internet ook 

slachtoffer van pesten in de klas. Op grond van de netwerken en figuur 4.3b komen we tot de 

conclusie dat niet alle leerlingen die betrokken zijn bij traditioneel pesten in dezelfde rol 

betrokken zijn bij cyberpesten. 

 

 
Figuur 4.3b Pesten en cyberpesten 

 

§ 4.3.3 Statustypes & (cyber)pesten per klas 

Niet alleen de betrokkenheid bij pesten verschilt per klas, maar ook het aandeel van de 

statustypes blijkt per klas te verschillen. Zowel in de sociale netwerken als in figuur 4.3c en 

figuur 4.3d (zie bijlage 9) zijn de verschillen per klas te zien. Over het algemeen komen de 

populaire en afgewezen statustypen na het gemiddelde status type het meeste voor. Ook is 

duidelijk zichtbaar dat het aandeel pesten per klas verschilt. Zo zijn er in de ene klas meer 

daders en in de andere klas weer meer dader/slachtoffers. De verschillen bij pesten zijn het 

grootste tussen de klassen met een goede sfeer en stabiele relaties en de klassen met een 

negatieve sfeer en niet stabiele relaties. In klas 3 en 4, waar de sfeer onprettig is en de 

relaties niet stabiel zijn, is het aandeel betrokkenen bij pesten in de klas het grootst.  

 

In de volgende paragraaf worden hypotheses 1 t/m 6 getoetst. Met deze toetsing worden ook 

enkele sub- en onderzoeksvragen beantwoord.  
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§ 4.3.3.1 Populair & omstreden  

Hypothese 1 stelt dat leerlingen met een omstreden status vaker klasgenoten pesten dan 

leerlingen met een populaire status. Als we kijken naar de sociale netwerken (figuren SN 1.3, 

2.3, 3.3, 4.3, 5.3) kunnen we zien dat leerlingen met een omstreden status (paarse rondjes), 

op één leerling na, ook pestkoppen zijn. Bij de leerlingen met een populaire status (groene 

rondjes) is dat niet het geval. Van deze groep leerlingen is minder dan de helft dader van 

pesten. In tabel 4.3.3.1 (zie bijlage 9) is namelijk te zien dat zeven van de acht leerlingen met 

een omstreden status een pestkop is en dat tien van de vierentwintig leerlingen met een 

populaire status pestkop is. Populaire leerlingen zijn in de klas gemiddeld minder vaak een 

pestkop dan omstreden leerlingen. Dat betekent dat hypothese 1 is aangenomen.  

 

In tabel 4.3.3.1 (zie bijlage 9) staat ook aangegeven in hoeverre de pestkoppen op internet 

een omstreden of populaire status hebben. Het aantal leerlingen dat betrokken is bij 

cyberpesten en een omstreden of populaire status heeft is zeer gering. Uit de cijfers blijkt dat 

er in absolute aantallen meer populaire leerlingen dader zijn van cyberpesten (3 leerlingen) 

dan omstreden leerlingen (2 leerlingen), maar gezien de lage aantallen verbinden we daar 

verder geen conclusies aan.  

 

Er is met de leerlingen en leerkrachten gesproken over het onderlinge gedrag tussen 

leerlingen. De leerlingen met een omstreden status hebben over het algemeen een bazige 

houding. Meisjes met een omstreden status zijn vaak kattig. Dit zet zich in twee klassen 

voort op internet.  

 

“Ze is altijd en overal de baas en heeft toch erg veel vriendinnen, ik begrijp er niks 

van… Ze kan ook zo vervelend op me springen en met een ruzie op internet heeft ze 

geen geduld om het uit te praten, maar blijft ze gemeen doen.” (klasgenoot over 

omstreden meisje, klas 1) 

 

Ook kunnen de leerlingen met een omstreden status, en dan voornamelijk jongens, het 

gedrag vertonen van een meeloper. Zij doen mee in agressief en stoer gedrag. 

 

De leerlingen met een populaire status zijn over het algemeen leerlingen die met de meeste 

klasgenoten makkelijk opschieten. Zij kunnen soms ook het gedrag vertonen van een 

meeloper, maar meestal zijn zij juist de leerlingen die de leukste grappen maken en met de 

nieuwste ideeën komen of de problemen in de groep oplossen.  

 

“Iedereen is vrienden met hem en hij durft ook alles uit te halen wat niet mag. Hij is 

ook echt grappig vind ik…” (Klasgenoot over populaire jongen, klas 2) 

 

§ 4.3.3.2 Jongens & meisjes  

Hypothese 2 stelt dat de jongens met een populaire status vaker dader zijn van pesten dan 

meisjes met een populaire status. Om deze hypothese te toetsen is tabel 4.3.3.2 gemaakt.  
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Van alle klassen zijn zes van de negen jongens en vier van de zeventien meisjes met een 

populaire statustype dader van pesten. Met dit resultaat kan hypothese 2 voorzichtig worden 

aangenomen, al zijn de aantallen klein.  

 

 
Populaire jongens Populaire Meisjes 

Niet pesten in de klas 3 13 

Wel pesten in de klas 6 4 

Totaal 9 17 

 
Populaire jongens Populaire Meisjes 

Niet cyberpesten 8 16 

Wel cyberpesten 1 1 

Totaal 9 17 

Tabel 4.3.3.2. Het aantal populaire leerlingen die wel/niet pesten 

 

Gezien het lage aantal populaire leerlingen (één jongen en één meisje) dat zich schuldig 

maakt aan cyberpesten, is het niet mogelijk een goede vergelijking te maken tussen jongens 

en meisjes.  

 

Zowel uit de vragenlijst als uit de interviews blijkt dat er sterke verschillen zijn tussen de 

jongens en meisjes als het gaat om hun sociale posities en hun pestgedrag in de klas en op 

internet. In de klassen zijn 37 van de 49 jongens dader van pesten tegenover 22 van de 74 

meisjes. Op internet zien we dat er minder wordt gepest, maar dat ook daar de jongens 

gemiddeld meer pesten dan meisjes. Negen van de 49 jongens doet aan cyberpesten en 11 

van de 74 meisjes. In de netwerken „pesten‟ (figuren SN1.3, SN2.3, SN3.3 SN4.3 & SN 3.5) 

is in klas 2, 4 en 5 duidelijk te zien dat jongens een meer centrale rol innemen bij pesten. De 

jongens hebben duidelijk een grotere rol in pesten en gepest worden. Volgens de leerlingen 

zijn de jongens die pesten over het algemeen agressief, stoer en tonen vervelend gedrag 

jegens andere klasgenoten. Volgens de meisjes en de leerkrachten komt dit ook wel doordat 

de jongens „macho gedrag‟ willen vertonen, zodat zij meer aanzien krijgen bij hun vrienden.  

 

“Het zijn voornamelijk de jongens die stoeien  en vechten en zeggen dan dat ze niks 

hebben gedaan, is heel schijnheilig en irritant” (Klasgenoot over de jongens, klas 4) 

 

De meisjes die pesten willen zich afzetten tegen andere klasgenoten of ze willen hun 

„groepje‟ of „positie‟ in de klas behouden en nemen daar maatregelen tegen. Meisjes kunnen 

dan gaan roddelen of kattig gedrag vertonen. Zo zijn er twee meisjes uit een klas die door 

geen enkele andere klasgenoot geaccepteerd worden en daarom regelmatig hun 

klasgenoten pesten. 

 

“Die twee zijn echt brutale meiden. Zij pesten echt veel kinderen en roddelen ook 

zoveel. Ik vind ze gewoon echt gemeen” (Klasgenoot over de twee meisjes, klas 1)   
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§ 4.3.3.3 Afgewezen & genegeerd  

Hypothese 3 stelt dat het aantal slachtoffers het grootst is onder de afgewezen en 

genegeerde leerlingen. In tabel 4.3.3.3a is het aantal slachtoffers per statustype 

weergegeven. Hieruit valt op te maken dat van de afgewezen leerlingen er twee leerlingen 

slachtoffer zijn van pesten in de klas en van de omstreden leerlingen is er maar één leerling 

slachtoffer. Dit aantal ligt hoger bij de andere statustypes. Van de 26 populaire leerlingen zijn 

er namelijk 13 slachtoffer. Daarnaast hebben 13 van de 57 leerlingen met een gemiddelde 

status een slachtofferrol.  Hypothese 3 wordt daarmee verworpen.   

 

 slachtoffer dader/slachtoffer slachtoffers + dader/slachtoffers 

Populair (26) 13 6 19 

Afgewezen (21) 2 13 15 

Genegeerd (12) 1 3 4 

Omstreden (8) 0 4 4 

Gemiddeld (57) 13 10 23 

Tabel 4.3.3.3a Slachtoffers verdeeld over statustypes.  

 

In tabel 4.3.3.3a is het aantal slachtoffers met het aantal dader/slachtoffers samengevoegd.  

In deze groep leerlingen is het totaal aantal slachtoffers voor de afgewezen en genegeerde 

status, met respectievelijk 15 en 4 leerlingen, een stuk groter. Toch zijn de leerlingen met 

een populaire status gemiddeld het vaakste slachtoffer van pesten. Dat betekent dat 

hypothese 3 ook niet opgaat wanneer de dader/slachtoffers worden meegerekend bij de 

groep slachtoffers. In de netwerken „pesten in de klas‟ is goed te zien dat de populaire 

leerlingen grotendeels gepest worden door leerlingen uit een ander groepje. Een aantal van 

de populaire jongens wordt soms door jongens uit hun eigen vriendengroep gepest. Zo wordt 

een populaire jongen uit klas 3 door zijn eigen vrienden gepest. Hij wordt door hen 

uitgescholden en vrienden vechten met hem. Hij gaat ook steeds minder met hen om, maar 

weet zich niet goed een houding te geven.  

 

In tabel 4.3.3.3b (zie bijlage 9) staan de leerlingen met een slachtofferrol en met een 

dader/slachtofferrol bij cyberpesten. Hieruit kan worden opgemaakt dat er maar drie 

leerlingen een dader/slachtofferrol hebben. Gemiddeld genomen zijn de leerlingen met een 

omstreden status het vaakste slachtoffer van cyberpesten. Daarna volgen de leerlingen met 

een gemiddelde en afgewezen statustype. In totaal zijn vijf van de eenentwintig afgewezen 

en veertien van de zevenenvijftig leerlingen met een gemiddeld statustype slachtoffer van 

cyberpesten. Opvallend is dat de populaire en genegeerde leerlingen aanzienlijk minder 

online gepest worden dan in de klas. Al met al gaat hypothese 3 ook niet op voor 

cyberpesten.  

 

§ 4.3.3.4 Dader/slachtoffers  

Hypothese 4 stelt dat leerlingen met een afgewezen status in de meeste gevallen een 

dader/slachtofferrol hebben. Om te zien of dat werkelijk het geval is, kunnen we gebruik 

maken van de bevindingen bij hypothese 3. In tabel 4.3.3.3a is te zien dat 13 van de 21 

leerlingen met een afgewezen status een dader/slachtofferrol hebben. In vergelijking met 
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andere statustypes is het dader/slachtofferschap bij de leerlingen met een afgewezen status 

inderdaad het hoogste. Hiermee kan hypothese 4 worden aangenomen.  

 

In tabel 4.3.3.3b (zie bijlage 9) zijn de dader/slachtoffers ook uitgewerkt voor het cyberpesten 

in de klas. Van de drie leerlingen met een dader/slachtofferrol zijn er twee leerlingen met een 

afgewezen status en is er één leerling met een gemiddelde status.  

  

Uit de interviews blijkt dat leerlingen met een dader/slachtofferrol over het algemeen niet zo 

leuk worden gevonden en daarom ook vaker een afgewezen status hebben. De leerlingen 

die dagelijks of wekelijks pesten of gepest worden zijn meestal leerlingen met een 

afgewezen of een genegeerde status. Hoewel de dader/slachtofferrol op internet minder 

vaak voorkomt, blijkt dat twee van de drie leerlingen met deze status betrokken is bij 

traditioneel pesten. Eén van deze leerlingen is een meisje dat in de klas zeven meisjes pest 

en op internet door een klasgenote wordt teruggepest. Het meisje geeft ook aan zelf 

vervelend terug te doen op internet tegen haar en over haar te roddelen bij andere meisjes. 

  

“Ik roddel zelf ook weleens over haar en haar vriendin. Ze zijn zo gemeen tegen mij 

en tegen andere ook hoor. Op internet kan ik dan roddelen met anderen en stomme 

dingen tegen haar zeggen.” (Klasgenoot over de meisjes die pesten, klas 1)   

 

“Ze schrijft dan stomme dingen op Hyves, zoals „je bent lekker bekogeld hè in de 

pauze?! Dat vind ik dan echt vervelend.”…en… “Ja zelf kan ik zeker ook roddelen en 

vervelend tegen klasgenoten zijn ja, ja dat zeker ja, ik kan dat zeker met mijn beste 

vriendin en dat doe ik dan ook.. ja met plezier ja” (Klasgenoot over meisje op internet 

pest, klas 1)     

 

Een ander meisje pest in de klas acht meisjes en wordt zowel in de klas als op internet 

teruggepest.  

 

“Zij wordt dan zelf ook veel uitgelachen en uitgescholden als dikke bijvoorbeeld. Ze 

wordt soms ook na ruzie geduwd, ze hoort ook niet echt bij een groep ofzo..” 

(Klasgenoot over afgewezen meisje, klas 3)   

 

§ 4.4 Vriendschap & pesten 

 

§ 4.4.1 Daders & hun vriendschappen 

In deze studie is tot nu toe gekeken naar de statustypes van kinderen en hun rol bij het 

pesten in de klas en bij het cyberpesten. Hypothese 5 stelt dat kinderen die pesten vaker met 

kinderen omgaan die ook pesten. Om deze hypothese te testen is er gekeken naar de 

onderlinge vriendschappen van leerlingen. In tabel 4.4.1 staat per klas hoeveel daders er 

met andere daders omgaan.  
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Aantal daders van pesten in de klas dat 

vriendschappen heeft met klasgenoten 

die ook daders zijn van pesten in de klas. 

Aantal daders van cyberpesten die 

vriendschappen heeft met klasgenoten die ook 

daders zijn van cyberpesten 

klas 1 11 (11) 2 (6) 

klas 2 10 (12) 2 (3) 

klas 3 10 (11) 2 (6) 

klas 4 9 (11) 0 (3) 

klas 5 11 (14) 0 (3) 

Tabel 4.4.1 Vriendschappen van pestkoppen 

 

Uit tabel 4.4.1 kan worden opgemaakt dat ruim driekwart van alle daders van pesten in de 

klas een vriendschap heeft met andere daders. Overigens geldt wel dat niet-daders ook 

veelal optrekken met één of een aantal daders van pesten. In de interviews zijn de 

vriendschappelijke relaties van de leerlingen besproken. Hieruit blijkt ook dat bepaalde 

daders van pesten intensieve relaties hebben met klasgenoten die ook pesten. Zij geven aan 

dat zij elkaar verdedigen in hun gedrag en samen opkomen tegen klasgenoten. Deze 

leerlingen hebben vaak een omstreden of afgewezen status. In een klas zitten twee meisjes 

die het altijd voor elkaar opkomen. Eén van hen vindt het gedrag van de ander echter wel  

heftig. Ook is er een klas met twee jongens die een omstreden en afgewezen status hebben. 

Zij zijn dikke maatjes en pesten samen met regelmaat drie andere klasgenoten. Ondanks dat 

de status van de leerlingen bij deze twee voorbeelden niet prettig is zijn de kinderen blij met 

hun eigen positie, gedrag en hun hechte vriendschap.  

 

“Tja ik denk dat ik zelf ook wel veel pest ja, ja, ook wel met hem ja. Ja we zijn ook 

echt matties. We halen veel uit samen in de klas weet je en dat vinden anderen dan 

niet leuk denk ik ja,maar het was wel erger hoor, vroeger hè, bedoel ik dan.” 

(Klasgenoot over vriendin, klas 2) 

 

Kortom zowel uit de vragenlijsten als uit de interviews blijkt dat kinderen die pesten vaak 

omgaan met kinderen die ook pesten in de klas. Hypothese 5 kunnen we op grond hiervan 

aannemen. 

 

In tabel 4.4.1 is ook uitgewerkt in hoeverre er vriendschappelijke relaties zijn tussen de 

leerlingen die dader zijn van cyberpesten. Ondanks de lage aantallen lijken daders van 

cyberpesten niet vaak vriendschappen te hebben met andere daders van cyberpesten. 

Hypothese 5 gaat daarom niet op voor cyberpesten. 

 

§ 4.4.2 Slachtoffers & vriendschappen 

In tabel 4.4.2a staat het aantal vriendschappen die slachtoffers gemiddeld hebben en het 

gemiddeld aantal vriendschappen voor alle klasgenoten. Hypothese 6 veronderstelt dat 

slachtoffers van pesten relatief gezien geen of weinig vrienden hebben. Uit de tabel kan 

echter worden opgemaakt dat de slachtoffers een gemiddeld of bovengemiddeld aantal 

vrienden hebben in de klas.  
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leerlingen die 

slachtoffer zijn van 

pesten in de klas 

Gemiddeld aantal 

vrienden slachtoffers 

Gemiddeld aantal 

vrienden hele klas 

aantal leerlingen 

met 0 vrienden 

klas 1 41% 5 5 0 

klas 2 46% 5 4 1 

klas 3 77% 3 3 0 

klas 4 65% 4 3 1 

klas 5 40% 3 4 3 

Tabel 4.4.2a Leerlingen die slachtoffer zijn van pesten in de klas en hun vriendschappen 

 

Tabel 4.4.2a gaat uit van alle leerlingen die vinden dat zij dit schooljaar maandelijks,  

wekelijks of dagelijks worden gepest. Als er echter gekeken wordt naar de leerlingen die zeer 

regelmatig (dagelijks of wekelijks) worden gepest, dan blijkt het merendeel van deze groep 

maar één of zelfs geen vrienden te hebben. Hypothese 6 blijkt dus vooral op te gaan voor 

kinderen die zeer regelmatig worden gepest. Voor kinderen die wel eens worden gepest gaat 

de hypothese niet op.  

 

Op internet hebben 15% van de slachtoffers geen vriendschappen met klasgenoten. Tabel 

4.4.2b. (in bijlage 9) laat zien dat het gemiddeld aantal vrienden van slachtoffers van 

cyberpesten onderling sterk verschilt met het gemiddeld aantal vrienden van de hele klas. In 

klas 2 en 3 ligt het gemiddeld aantal vriendschappen van de slachtoffers van cyberpesten 

lager, in klas 1 en 5 ligt het gemiddeld aantal vriendschappen van de slachtoffers van 

cyberpesten gelijk en in klas 4 hebben de slachtoffers op internet gemiddeld veel meer 

vriendschappen. Opvallend is dat van de leerlingen die zeer regelmatig worden gepest in de 

klas en weinig of geen vrienden hebben er drie van deze acht leerlingen ook op internet 

slachtoffer is.  

 

Eén van de slachtoffers die zowel in de klas als op internet wordt gepest en geen vrienden 

heeft geeft aan dat de jongens hem pesten met „mietje‟, „meisje‟ en „homo‟. Ze zeggen 

stomme dingen tegen hem en gaan hier ook mee door op internet. Hij weet zich geen goede 

houding te vertonen, behalve dan dat hij zich op internet steeds minder bevindt om in ieder 

geval daar niet gepest te worden.  

 
“Ik word best af en toe gepest ja. Zij (anoniem) schoppen me en kennen hun krachten 

niet. Ze roddelen ook over me en zeggen stomme dingen, zoals „homo‟. Dit mag niet 

meer van de meester, maar gebeurt nog steeds dagelijks als ze de kans hebben. Ze 

pakken ook mijn koekjes af of mijn muts. Ik krijg het vaak wel weer een keer terug, 

maar ik wil het niet.”… “Op internet ook ja, dat is dan vooral schelden, soms voor de 

lol, maar het is toch niet leuk vind ik…”(Meest gepeste jongen, klas 2) 
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§ 4.5 Conclusie  
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van de data-analyse uitgewerkt. Er is gebleken dat de 

onderlinge relaties en het pestgedrag tussen leerlingen per klas sterk verschillen. Het maakt 

voor het pestgedrag uit hoe de relaties tussen de leerlingen in een klas zijn en of er sprake is 

van een goede sfeer. In klassen waar geen goede sfeer heerst en waar geen stabiele 

relaties zijn, is het percentage betrokkenen bij pesten hoger dan in de klassen met een 

goede sfeer en stabiele relaties. Ondanks een prettig klimaat in sommige andere klassen zijn 

er in elke klas slachtoffers van pesten en in mindere mate van cyberpesten.  

 

Voor alle klassen geldt dat het contact tussen de leerlingen in de klas sterker is dan op 

internet. Klasgenoten hebben op internet wel contact met elkaar, maar uiteindelijk vinden de 

leerlingen toch meer leerlingen in de klas leuk dan op internet. Opvallend is wel dat de 

jongens in alle klassen intensief met elkaar omgaan en dat dit op internet minder is. Jongens 

hebben op internet meer contact met de meisjes dan in de klas. Ondanks dat de leerlingen 

gemiddeld meer leuk worden gevonden in de klas geldt dat 19% van de leerlingen op 

internet juist leuker worden gevonden. Leerlingen vinden klaarblijkelijk niet altijd dezelfde 

klasgenoten leuk op internet. De groepjes uit de klas zijn ondanks de verschillen tussen de 

relaties in de klas en op internet enigszins terug te zien op internet. 

 

§4.5.1 Status & pesten 

Hypotheses 1 tot en met 4 hebben betrekking op het statustype, geslacht en het pestgedrag. 

In dit onderzoek is hypothese 1 aangenomen, want leerlingen met een omstreden status 

pesten inderdaad vaker klasgenoten dan de leerlingen met een populaire status. Gemiddeld 

zijn de leerlingen met een omstreden status ook vaker dader van cyberpesten dan leerlingen 

met een populaire status. Van de populaire leerlingen die pesten kunnen we aannemen dat 

het voornamelijk de jongens zijn die pesten. Hiermee is hypothese 2 ook aangenomen. Er 

zijn maar twee populaire leerlingen, een jongen en een meisje, die op internet aan 

cyberpesten doen. In de netwerken SN 2.2, SN 4.2 en SN 5.2 is ook duidelijk te zien dat 

jongens een meer centrale rol hebben bij pesten in de klas dan meisjes. Hypothese 3 gaat 

ervan uit dat de leerlingen met een afgewezen of genegeerde status het vaakst slachtoffer 

zijn van pesten. In dit onderzoek wordt deze hypothese verworpen, want de leerlingen met 

een populaire status hebben het grootste slachtofferschap. Voor cyberpesten geldt dat de 

slachtofferschap het grootste is bij de omstreden leerlingen. Van de afgewezen leerlingen 

geldt wel dat het percentage dader/slachtoffers het grootste is. Hypothese 4 wordt hiermee 

aangenomen.  

 

§4.5.2 Vriendschap & pesten 

Hypothese 5 en 6 hebben betrekking op vriendschap en pesten. Hypothese 5 stelt dat 

kinderen die pesten vaker omgaan met kinderen die ook pesten. Uit de sociale netwerken 

blijkt inderdaad dat ruim driekwart van alle daders van pesten in de klas een 

vriendschappelijke relatie hebben met pesters in de klas. Ondanks dat het cyberpesten 

minder voorkomt in de klassen kunnen we opmaken dat de daders minder vaak 

vriendschappelijke relaties hebben met andere daders. Hypothese 5 gaat dus niet op voor de 

daders van cyberpesten. Hypothese 6 gaat ervan uit dat slachtoffers weinig of geen 
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vriendschappen hebben. Uit de data-analyse blijkt echter dat de leerlingen die weleens 

worden gepest gemiddeld net zoveel vriendschappen hebben als andere klasgenoten. 

Leerlingen die echter intensief en zeer frequent worden gepest, de „structurele slachtoffers‟, 

blijken inderdaad geen of een enkele vriendschap in de klas te hebben. Hypothese 6 kan dus 

gedeeltelijk worden aangenomen. 

 

In deze analyse hebben we opgemaakt welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen 

traditioneel pesten en cyberpesten. In hoofdstuk 5, conclusie en discussie, wordt met behulp 

van deze bevindingen antwoord gegeven op de subvragen en de centrale onderzoeksvraag. 

Vervolgens staan in de discussie de beperkingen en een aantal aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek.  
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Hoofdstuk 5 Conclusie & discussie 
In dit onderzoek is getracht na te gaan welke betrokkenheid kinderen hebben bij pesten in de 

klas en op internet. Het onderzoek is uitgevoerd bij vijf verschillende basisschoolklassen in 

Amsterdam. Het onderzoek richtte zich op de sociometrische status van de kinderen in 

relatie tot hun betrokkenheid bij pesten en cyberpesten. Uiteindelijk is antwoord gegeven op 

de centrale onderzoeksvraag: 

 

Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen traditioneel pesten en 

cyberpesten? 

 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de centrale onderzoeksvraag beantwoord. Vervolgens leidt 

ik daar beleidsaanbevelingen uit in paragraaf 5.2. In paragraaf 5.3 worden de beperkingen 

van dit onderzoek benoemd en in paragraaf 5.4 worden aanbevelingen voor toekomstig 

onderzoek gedaan. Deze scriptie wordt afgesloten met een laatste gedachte van de schrijver 

over het onderwerp.  

 

§ 5.1 Conclusie 

 

§ 5.1.1 Relaties in de klas & op internet 

Bijna alle kinderen maken gebruik van internet en hebben daar in meer of mindere mate 

contact met elkaar via voornamelijk Hyves en MSN. De leerlingen hebben wel duidelijk 

sterkere relaties met elkaar in de klas dan op internet. In tegenstelling tot de conclusies uit 

de onderzoeken van Griffin & Gross (2004) en Valkenburg & Peter (2007), worden de 

vriendschappen van leerlingen in de klas zeker niet altijd voortgezet op internet. In de sociale 

netwerken kunnen we duidelijk zien dat er andere relaties zijn in de klas en op het internet. 

Allereerst blijkt dat 66% van de leerlingen vaker leuk worden gevonden in de klas dan op 

internet. Daar staat tegenover dat jongens en meisjes onderling wel op internet met elkaar 

contact hebben, hetgeen in de klas minder vaak voorkomt. Verder zijn de vriendengroepen 

uit de klas slechts gedeeltelijk terug te zien op internet. Binnen de vriendengroepen vindt 

men andere vrienden op internet veel minder vaak „héél leuk‟ dan in de klas. Tot slot hebben 

jongens, en in mindere mate meisjes,  op internet beduidend minder „hele leuke klasgenoten‟ 

dan in de klas. Kortom, de relaties tussen leerlingen op internet zijn verschillend en minder 

sterk aanwezig dan die in de klas.  

 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de communicatie op internet anders is dan de 

communicatie in face-to-face interacties (Dwyer et al. 2007). Internet biedt de mogelijkheid 

om minder zichtbaar te communiceren waarbij onder andere uiterlijke kenmerken en 

statussen geen rol spelen (Suler 2001). Mogelijkerwijs neemt de sociale druk onder 

kinderen af op internet en kunnen leerlingen gemakkelijker met andere klasgenoten op 

internet omgaan. Zo gaan jongens in de klas meestal alleen om met andere jongens 

terwijl zij op internet geregeld leuke contacten hebben met meisjes. In een van de 

onderzochte schoolklassen spraken de jongens met elkaar af om niet met de meisjes te 
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chatten. Toch zochten enkele jongens op internet contact met meisjes.  Dit duidt op het 

feit dat de sociale druk en controle op het internet minder groot is dan in de klas.  

 

§ 5.1.2 Pesten in de klas & op internet 

Traditioneel pesten komt in alle onderzochte schoolklassen vaker voor dan cyberpesten. In 

totaal is 17% van de leerlingen dader van pesten, 24% slachtoffer en 29% dader/slachtoffer. 

Op internet zijn de percentages lager. Daar is namelijk 13% van de leerlingen dader, 20% 

slachtoffer en slechts 2% dader/slachtoffer. Als we verder inzoomen op het 

(cyber)pestgedrag van de vijf Amsterdamse schoolklassen, dan blijken de leerlingen die 

betrokken zijn bij cyberpesten niet altijd dezelfde te zijn als degenen die betrokken zijn bij 

traditioneel pesten.  

 

Naast deze verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen traditioneel pesten en 

cyberpesten. Zo is 31% van de kinderen die in de klas dader of dader/slachtoffer is ook 

dader of dader/slachtoffer op internet. In één klas zijn zelfs alle daders van cyberpesten ook 

dader of dader/slachtoffer van pesten in de klas. Verder is 29% van de leerlingen zowel in de 

klas als op internet slachtoffer of dader/slachtoffer van pesten. Tussen traditioneel pesten en 

cyberpesten blijken dus meer verschillen dan overeenkomsten te bestaan als er gekeken 

wordt naar de frequentie van het pesten en de betrokkenheid van leerlingen bij pestgedrag. 

 

§ 5.1.3 Vriendschap & (cyber)pesten 

Uit de sociale netwerken blijkt dat 87% van de daders van pesten in de klas een 

vriendschappelijke relatie heeft met andere „pesters‟ in de klas. Ondanks dat het cyberpesten 

minder vaak voorkomt, hebben daders van cyberpesten  minder vaak een vriendschappelijke 

relatie met een andere dader van cyberpesten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

vriendengroep in de klas toekijkt en het gedrag van de pester wordt goedgekeurd (Lyznicki et 

al. 2004). Zo blijkt uit hun onderzoek dat deze invloed ook op internet aanwezig is, maar dat 

wordt in dit onderzoek niet bevestigd. Leerlingen pesten zowel klasgenoten van binnen als 

van buiten hun vriendengroep. Toch zijn er in elke klas ook vriendengroepen waarbinnen 

onderling niet wordt gepest.  

 

In dit onderzoek heeft pesten betrekking op een gedraging die minstens eens per maand 

wordt herhaald. Het blijkt dat de leerlingen die maandelijks worden gepest gemiddeld net 

zoveel vriendschappen hebben als andere klasgenoten. Leerlingen die echter intensief en 

zeer frequent (wekelijks of dagelijks) worden gepest hebben geen of maar één vriendschap 

in de klas hebben. Deze uitkomsten stroken met eerder onderzoek (Veenstra 2005; Fekkes 

2005; Boivin et al. 1995; Hodges et al. 1997; Ladd et al. 1997; Rizzo 1989; Cotterell 2007). 

Op internet heeft 15% van de slachtoffers geen vriendschappen met klasgenoten. De 

overige slachtoffers hebben een gemiddeld aantal vriendschappen. In tegenstelling tot 

traditioneel pesten is er geen verband te zien tussen het aantal vriendschappen dat 

leerlingen hebben en de intensiteit van cyberpesten. Kortom, het verband dat leerlingen die 

veel worden gepest in de klas géén tot weinig vrienden hebben gaat niet op voor de 

leerlingen die op internet worden gepest. 
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§ 5.1.4 Sociometrische status & pesten  

Leerlingen met een omstreden status pesten vaker klasgenoten dan de leerlingen met een 

populaire status. Dat geldt zowel voor pesten in de klas als voor cyberpesten. De leerlingen 

die een populaire status hebben en zich schuldig maken aan cyberpesten en pesten in de 

klas, blijken voornamelijk jongens te zijn. Jongens maken zich sowieso vaker schuldig aan 

(cyber)pesten dan meisjes.  

 

Als we kijken naar het slachtofferschap dan zijn populaire leerlingen vaker slachtoffer dan 

omstreden, afgewezen of genegeerde kinderen. Dat betekent dat de afgewezen en 

genegeerde leerlingen minder vaak het slachtofferschap zijn dan op basis van de 

wetenschappelijke literatuur wordt verondersteld. De uitkomst wordt anders wanneer we de 

leerlingen die dader/slachtoffer zijn meenemen in de berekening van het slachtofferschap. In 

dat geval zijn leerlingen met een afgewezen en genegeerde status vaker slachtoffer dan 

leerlingen met een populaire of omstreden status.  

 

Bovenstaande  bevindingen gaan niet op voor cyberpesten. Leerlingen met een omstreden 

status zijn op internet namelijk het vaakste slachtoffer van pesten. Wanneer ook bij 

cyberpesten het dader/slachtofferschap wordt meegerekend, zijn leerlingen met een 

afgewezen en gemiddelde status het vaakste slachtoffer van pesten op internet.  

 

§ 5.1.5 Verschillen per klas  

De onderlinge relaties en het pestgedrag tussen leerlingen verschillen per klas. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de relaties tussen de leerlingen en algehele sfeer in een klas van invloed 

is op het pestgedrag. In klassen waar geen goede sfeer heerst en waar geen stabiele 

relaties zijn, is het percentage betrokkenen bij pesten hoger dan in de klassen met een 

goede sfeer en stabiele relaties. In de klassen waar pesten minder heftig voorkomt hebben 

de leerkrachten in de afgelopen anderhalf jaar veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Dit 

in tegenstelling tot de klassen waarin wel veel wordt gepest. De leerkrachten van deze 

klassen lijken het pesten niet te zien of te negeren. Deze uitkomsten stroken met de 

bevindingen uit eerder onderzoek (Lyznicki et al. 2004). In klassen waar harmonie en respect 

centraal staan en pestgedrag niet getolereerd wordt, komt pesten minder vaak voor. Kortom, 

leerkrachten kunnen het pestgedrag in hun klas verminderen wanneer zij zich actief bezig 

houden met het sociale klimaat in de klas. Dat betekent niet dat er dan helemaal geen 

pestgedrag meer plaatsvindt. Ook in klassen waar een prettig klimaat heerst blijkt soms te 

worden gepest.  

 

§ 5.1.6 Korte conclusie op de centrale onderzoeksvraag 

Terugkomend op de centrale onderzoeksvraag blijkt dat er tussen traditioneel pesten en 

cyberpesten zowel verschillen als overeenkomsten bestaan wanneer we kijken naar de 

betrokkenheid en sociometrische status van kinderen.  Een eerste belangrijke verschil is dat 

traditioneel pesten vaker voorkomt dan cyberpesten. Een ander verschil tussen cyberpesten 

en traditioneel pesten is dat daders van traditioneel pesten vaak omgaan met andere daders 

van traditioneel pesten, terwijl dat bij cyberpesten niet het geval is. Daarnaast zijn daders 

van traditioneel pesten niet altijd dezelfde leerlingen als degenen die zich schuldig maken 

aan cyberpesten. Ook blijkt dat slachtoffers die intensief en zeer frequent in de klas worden 
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gepest geen of slechts één vriendschap hebben, terwijl dit verband niet lijkt op te gaan voor 

cyberpesten. Bij traditioneel pesten zijn populaire leerlingen het vaakste slachtoffer, terwijl bij 

cyberpesten de omstreden leerlingen de grootste groep slachtoffers vormt. Zowel in de klas 

als op internet hebben de leerlingen met een afgewezen status het meest een 

dader/slachtofferrol. Tot slot blijken een goede sfeer in de klas en stabiele relaties de kans 

op traditioneel pesten te verkleinen, terwijl deze elementen geen invloed lijken te hebben op 

cyberpesten. 

 

Naast deze verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen beide vormen van pesten. Zo is 

ongeveer een op de drie daders en dader/slachtoffers van traditioneel pesten ook dader of 

dader/slachtoffer van cyberpesten. Jongens zijn in de klas en op internet vaker dader van 

pesten dan meisjes. Tot slot maken leerlingen met een omstreden status zich in de klas en 

op internet vaker schuldig aan pesten dan populaire leerlingen.  

 

§ 5.2 Beleid 
In deze discussie ga ik in op de huidige aanpak van pesten en cyberpesten op basisscholen 

en formulier ik enkele adviezen om de aanpak van pesten op scholen te verbeteren.  

 

In het kader van mijn werk bezoek ik frequent scholen om hen te adviseren en te 

ondersteunen bij het sociaal veiligheidsbeleid. Opvallend is dat pestgedrag nog steeds 

weinig aandacht krijgt. Dit wordt beaamd door een medewerkster van de onderwijsinspectie: 

“Pesten en de nieuwe vorm cyberpesten komen veel voor in de omgang tussen kinderen en 

is ook een veel gehoord probleem op basisscholen”. Op veel scholen is echter weinig 

bekend over deze problematiek.  

 

“Scholen laten steken liggen als het gaat om het aandacht besteden aan pestgedrag. 15% van de 

ouders vindt dat er onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Een even grote groep vindt dat er niet 

adequaat wordt ingespeeld op daadwerkelijk pestgedrag.” (Nationaal scholenonderzoek – Landelijke 

rapportage basisscholen 08/09, 2009 Centrum voor Online Onderzoek) 

 

Momenteel krijgt cyberpesten steeds meer aandacht in het nieuws en wordt er veel aandacht 

besteed aan manieren om deze vorm van pesten te voorkomen. Zo wordt er voorlichting 

gegeven aan kinderen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van cyberpestgedrag. In 

de vijf onderzochte schoolklassen is in het vorige schooljaar veel aandacht besteed aan het 

voorkomen van cyberpesten. De leerlingen en de leerkracht blijken goed te zijn ingelicht over 

internetgebruik en het voorkomen van cyberpesten. In dit onderzoek lijkt het er sterk op dat 

de leerlingen uit groep 8 veel beter in staat zijn zich te verdedigen op internet. Zij kunnen 

onder andere zelf kiezen met wie ze in aanmerking komen op internet en zij kunnen 

vervelende mensen blokkeren en verwijderen. Ook wordt geadviseerd vervelende berichten 

en mails te negeren en te verwijderen. Uiteraard is het goed dat deze vorm van pesten 

aandacht krijgt. Dit moet echter niet ten koste gaan van de aandacht voor het traditionele 

pesten. Uit mijn onderzoek blijkt immers dat traditioneel pesten nog steeds veel vaker 

plaatsvindt dan cyberpesten. Het is de vraag welke invloed de toegenomen focus op 

cyberpesten heeft op de aanpak en het voorkomen van traditioneel pesten. Gewaakt moet 
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worden dat een toenemende focus op cyberpesten niet ten koste gaat van de aandacht die 

het traditionele pesten verdient. 

 

Ondanks het feit dat alle onderzochte scholen een pestprotocol hebben, komt het traditioneel 

pesten nog steeds veel voor. Op school is het echter onvermijdelijk dat bepaalde leerlingen 

worden geduwd, getreiterd of uitgescholden. Traditioneel pesten lijkt een grotere impact te 

hebben dan op internet. Voorts zijn de sociale relaties en de sfeer in de klas van invloed op 

het pestgedrag. Daders van traditioneel pesten gaan om met andere daders van traditioneel 

pesten.  Verder blijken kinderen die veelvuldig worden gepest nauwelijks vrienden te hebben 

in de klas.  In tegenstelling tot cyberpesten heeft het traditioneel pesten een duidelijke plek in 

de sociale netwerken van de kinderen. Pestgedrag in de klas houdt namelijk verband met de 

vriendennetwerken en de statustypen in de klas. 

 

Het voorgaande impliceert dat er bij de aanpak van traditioneel pesten meer aandacht moet 

zijn voor het sociale klimaat, de verschillende vriendschappen en de statustypen in de klas. 

Dit kan worden bereikt als leerkrachten de sociale netwerken van kinderen in kaart gaan 

brengen. Het in kaart brengen van een sociaal netwerk in de klas is gemakkelijker dan het 

sociale netwerk op internet. In een van de onderzochte klassen is dat vorig jaar al gebeurd. 

§ 5.3 Beperkingen  

Bij dit onderzoek is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met al reeds aangetoonde 

zwakheden in onderzoek naar pesten en peernominaties bij kinderen. De zwakheden in dit 

onderzoek hebben betrekking op de betrouwbaarheid van de antwoorden, de sociale druk en 

de onderzoeksgroep. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze er in dit 

onderzoek getracht is deze beperkingen te minimaliseren.  

§ 5.3.1 Betrouwbaarheid 

Meningen en gedachtes van leerlingen kunnen onder meer worden beïnvloed door de 

cultuur van een klas, door de omgang van de leerlingen en door de betekenis die zij hebben 

meegekregen over pesten (Macklem 2003). Er is geprobeerd om met verschillende 

onderzoeksmethoden, onder zowel leerlingen als de leerkrachten, een zo uitgebreid, 

betrouwbaar en volledig beeld te schetsen. Tussen de leerlingen bleek echter wel verschil te 

zijn in de wijze waarop de vragenlijst is ingevuld. Een groot deel van de kinderen heeft de 

vragenlijst serieus ingevuld, maar er waren ook kinderen die de vragenlijst minder serieus 

invulden, waardoor bepaalde vragen niet altijd goed werden gelezen en dus ook niet correct 

zijn ingevuld. Daarom is er in de interviews extra aandacht besteed aan de antwoorden in de 

vragenlijst en zijn antwoorden van leerlingen met elkaar vergeleken. Uiteindelijk moesten 

inderdaad bepaalde antwoorden verbeterd worden in de vragenlijst. Ook is aan de leerlingen 

gevraagd wie naar hun oordeel gepest wordt en wie er pesten (zie ook Olweus 1989). Op 

deze manier is getracht de juiste antwoorden bij de kinderen los te krijgen. 
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§ 5.3.2 Sociale druk 

Het vragen naar de mening over anderen kan door sociale druk worden verstoord. Zo is bij 

kinderen de aanwezigheid van andere leerlingen of vriendengroepen van invloed op de 

nominaties van bepaalde klasgenoten. Het kan ook uitmaken hoe een kind zich voelt en of 

het recentelijk nog iets heeft meegemaakt in de schoolklas (Griffin & Gross 2004). De 

gemoedstoestand van kinderen of het feit dat kinderen jaloers zijn, is ook van invloed op de 

antwoorden. Kinderen kunnen zich ook geïntimideerd voelen door een autoriteitsfiguur, 

waardoor ze ook toe kunnen geven aan de sociale druk (Schuijlenburg 1992). Deze 

beperkingen leiden ertoe dat er geen harde conclusies getrokken kunnen worden uit een 

eenmalig onderzoek naar peernominaties (Griffin & Gross 2004). In dit onderzoek is daarom 

gekozen voor het verzamelen van data op twee momenten. Op die manier wordt getoetst of 

de antwoorden kloppen en nog steeds opgaan. Met behulp van interviews kan meer 

vertrouwen worden ingewonnen en krijgen leerlingen de gelegenheid om de vragen eerlijk te 

beantwoorden. De interviews vonden in een aparte kamer plaats waar de andere 

klasgenoten geen zicht op hadden.  

 

§ 5.3.3 Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep betreft 123 leerlingen uit vijf klassen van een viertal Amsterdamse 

basisscholen. Om de data goed te kunnen kwantificeren zijn er te weinig leerlingen 

betrokken. Vanwege de werkdruk en de tijdsbelasting was het niet mogelijk geweest om een 

grotere groep leerlingen te betrekken in dit onderzoek.    

 

§ 5.3.4 Ouders 

Helaas was het niet mogelijk om de ouders van de leerlingen mee te nemen in het 

onderzoek. Van Bruggen is kinderpsycholoog en trainer en adviseerde mij dat ouders van 

groot belang kunnen zijn bij de analyse van het pesten van klasgenoten, omdat zij vaak zicht 

hebben op hoe het met hun kinderen gaat en hoe de kinderen zich voelen op school. 

Daarnaast is het van belang om te weten welke invloed ouders hebben op het pestgedrag 

van kinderen. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat daders van pesten meer autoritaire ouders 

hebben dan kinderen die geen dader zijn (Baldry & Farrington 2000). In dit onderzoek was 

de tijds- en werkdruk te groot om ook elke ouder/verzorger van de kinderen te benaderen. 

De scholen hebben wel middels een brief de ouders op de hoogte gesteld van dit onderzoek.  

§ 5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

§ 5.4.1 Onderzoeksgroep groter & uitgebreider 

De onderzoeksgroep betreft leerlingen van elf en twaalf jaar oud in groep 8 van het 

basisonderwijs in Amsterdam. Deze onderzoeksgroep is niet generaliseerbaar naar alle 

groep 8 leerlingen of basisschoolleerlingen in Amsterdam of Nederland. Om dit onderzoek te 

kunnen generaliseren is het van belang om een grootschaliger onderzoek uit te voeren 

waarbij onder andere rekening moet worden gehouden met de geografische spreiding.  
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Interessant is om na te gaan in hoeverre stad/platteland, de woonomgeving van de kinderen 

en de locatie van de school (multicultureel, achterstandswijken etc) een rol spelen bij het 

traditioneel pesten en het cyberpesten.  

 

§ 5.4.1.1 Middelbare school 

Het is ook interessant om onderzoek te doen naar pesten op de middelbare school. Hoewel 

uit eerder onderzoek (Dorsselaer et al. 2007) blijkt dat 11- en 12-jarigen het vaakste 

aangeven betrokken te zijn bij pesten, worden ook kinderen op de middelbare school 

veelvuldig gepest (Bessems & Leurs 2004; Mooij 1992). Het uitvoeren van een onderzoek op 

de middelbare school is echter een stuk complexer. Leerlingen zitten namelijk in 

verschillende klassen. De sociale netwerkanalyse zal daarom minimaal  moeten worden 

uitgebreid met een afdeling van een schooljaar. Interessant is om na te gaan of cyberpesten 

een consistente plek inneemt in de sociale netwerken op de middelbare school en zo ja of 

het cyberpesten een andere vorm in de sociale netwerken aanneemt dan het traditioneel 

pesten.  

 

§ 5.4.1.2 Netwerken buiten de klas  

Er is in dit onderzoek geen rekening gehouden met de relaties van leerlingen buiten de klas. 

Het kan voor kinderen namelijk uitmaken met wie zij buiten school omgaan (Gielis et al 

1996). Het is interessant om na te gaan wat de invloed is van kinderen buiten school op de 

relaties van kinderen binnen school. Leerlingen komen buiten school onder andere in 

aanraking met ouders/verzorgers, broers en zussen, familie, buurtvriendjes en 

sportvriendjes. Interessant is om te weten of het milieu en de relaties van een kind buiten de 

school van invloed kunnen zijn op hun betrokkenheid bij pesten en cyberpesten. Het 

meenemen van de netwerken buiten de klas zal een ingewikkelde exercitie zijn, omdat 

kinderen vaak verschillende statustypes kunnen hebben in de verschillende omgevingen 

waarin zij zich bevinden (Gielis et al 1996).  

§ 5.4 Afsluitend 

Pesten in de klas en cyberpesten tussen leerlingen van basisscholen blijkt in de praktijk vaak 

voor te komen. In elke schoolklas wordt in meer of mindere mate door leerlingen gepest. 

Hoewel er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen voor traditioneel pesten 

en cyberpesten, kan er nóg meer worden gedaan om pestgedrag en daaruit voortvloeiende 

negatieve gevolgen te beperken.  

 

Het is in dit scriptie-onderzoek gelukt om een realistisch beeld te schetsen van pesten en 

cyberpesten op basisscholen. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de reeds bestaande 

kennis over pesten en cyberpesten. Het is ook gelukt om de verschillen en overeenkomsten 

tussen pesten en cyberpesten inzichtelijk te maken.  
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Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat er wel degelijk verschillen zijn tussen traditioneel pesten 

en cyberpesten. Zo komt traditioneel pesten nog steeds het vaakste voor, zijn de daders van 

traditioneel pesten bevriend met andere daders, hebben leerlingen die in de klas zeer 

frequent worden gepest geen of zeer weinig vriendschappen en lijkt de sfeer en de stabiliteit 

van de relaties in de klas in verband te staan met het pestgedrag in de klas. In tegenstelling 

tot het traditioneel pesten lijkt het cyberpesten minder aanwezig in de sociale netwerken van 

de kinderen. Wanneer scholen een beleid willen voeren waarin de kans op pesten zo klein 

mogelijk is, dienen zij deze bevindingen mee te nemen bij het opstellen van pestprotocollen 

voor leerlingen. 

 

Ook voor leerkrachten bieden de uitkomsten van dit onderzoek handvatten om pestgedrag in 

hun klas te beperken. Leerkrachten kunnen traditioneel pesten aanpakken door gebruik te 

maken van sociale netwerk methodieken en door met leerlingen te werken aan een beter 

sociaal klimaat in de klassen.  

 

Het aanpakken van cyberpesten vergt voor scholen en leerkrachten een andere strategie. 

Cyberpesten neemt geen duidelijke plaats in binnen de sociale netwerken van de leerlingen 

en lijkt vooralsnog weinig verband te houden met de bevindingen bij traditioneel pesten. Uit 

interviews blijkt echter wel dat het geven van goede voorlichting bijdraagt aan het voorkomen 

en tegengaan van cyberpesten tussen leerlingen. Cyberpesten is een vorm van pesten die 

constant aan verandering onderhevig is. Technische mogelijkheden ontwikkelen zich in een 

razend tempo en onderzoeken naar internetgebruik onder jongeren is al snel achterhaald 

(Vandebosch 2008). Dat betekent dat er blijvend onderzoek verricht moet worden naar de 

veranderende vormen van cyberpesten. 

 

Dit onderzoek toont aan dat scholen en leerkrachten structureel aandacht moeten besteden 

aan pesten tussen leerlingen. Hoewel er op scholen steeds vaker aandacht is voor 

cyberpesten, dienen zij zich echter in de eerste plaats te richten op traditioneel pesten, 

omdat deze vorm van pesten nog steeds veel vaker voorkomt. Nog steeds ondervinden te 

veel mensen in hun latere leven de negatieve gevolgen die pestgedrag in hun jeugd heeft 

gehad. Door aandacht te besteden aan het onderwerp, het bespreekbaar te maken en 

maatregelen te treffen kunnen leerkrachten, ouders en schoolbesturen ervoor zorgen dat 

nog meer leerlingen met plezier naar school gaan. 
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Bijlage 1 Respondenten van de expertinterviews  

1. Meneer Pijpers (25-11-2009) directeur Mijn Kind Online 

2. Meneer Zwanenburg (18-11-2009): Docent mediawijsheid; Mijn kind Online 

3. Mevrouw Loomen (15-09-2009): Begeleidingsdeskundige en sociaal pedagoog  

4. Mevrouw van de Woesteijne-Isacson (31-08-2009): Kinder-, puber- en volwassen 

psycholoog 

5. Meneer van Bruggen (31-08-2009): Kinderpsycholoog & trainer 

6. Mevrouw Mogue(08-09-2009): Pedagoge & trainer/coach in het Voortgezet onderwijs 

Bijlage 2 Vragenlijst voor expertinterviews  

Datum interview: 

Naam respondent: 

Functie respondent: 

Aantal jaren ervaring: 

Introductie: 

Mijn scriptie richt zich op sociale netwerken van kinderen op school. Het doel van mijn 

onderzoek is om op zoek te gaan of er bepaalde factoren binnen sociale netwerken van 

invloed zijn op pestgedrag. Ik ben zelf erg benieuwd of er een verschil is tussen het klassieke 

pesten en het cyberpesten in de sociale netwerken/groepen van kinderen. Daarbij lijkt het 

me interessant om te zien welke kinderen daders zijn en welke kinderen slachtoffers of welke 

kinderen zowel dader – als slachtoffer zijn. Is er een acceptatie van een bepaalde groep bij 

kinderen en in een andere groep juist helemaal niet of heeft het pesten uiteindelijk veel meer 

te maken met individuele gevallen. Mijn vraag aan u in dit gesprek is of u mij zoveel mogelijk 

over uw kennis kunt vertellen en dan met name wat u aan kennis heeft opgedaan van het 

kind in groepsvormingen en van kinderen die betrokken zijn bij pesten. 

1. Ik zou graag even in het kort een antwoord willen weten wat u onder pesten en/of 

cyberpesten verstaat? (Definitie: wat wel niet: verbaal, psychisch, hoe erg moet het 

zijn: machtsverhouding, langdurig (hoe lang dan)) 

2. Kunt u mij wat meer vertellen over uw ervaringen met kinderen die betrokken zijn 

geweest bij pesten of vervelende omgangsvormen van leeftijdsgenoten?  

3. En ook over de eigenschappen van slachtoffers bij pesten: (lichamelijk: bepaalde 

houdingen, blauwe plekken, ziekig, hoofdpijn etc.; psychisch: niet naar school willen, 

gesloten, niet sociaal etc.) 

4. Kunt u mij wat meer vertellen over de factoren welke u heeft gezien/ervaren bij 

pestgedrag onder jongeren? (Factoren kunnen bijvoorbeeld zijn: 

Populariteit: wil erbij horen, bang zelf gepest te worden ed. 
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Andere interesses: de kinderen welke andere interesse hebben dan de meeste 

mensen worden gepest, buitengesloten ed.) 

5. Wat voor type rollen heeft u bij kinderen in groepsgedrag gezien? Kunt u me daar 

over vertellen of volgens u snel op te maken is wanneer er sprake is van pesten en 

bij wie dat dan is? 

(zoals bijvoorbeeld: pester/zondebok/meeloper/verdediger/buitengesloten) 

6. In meerdere theorie heb ik gelezen over populariteit. Ik heb begrepen dat kinderen 

die pesten eigenlijk niet populair zijn, maar alleen door de mensen in hun eigen groep 

die het gedrag accepteren/waarderen of grappig vinden. Kunt u mij hier iets over 

vertellen, wat is uw ervaring hiermee? ( zoals Populariteit: C. Salmivalli et  al. 

Onpopulariteit:de leerlingen die onpopulair worden vaak gepest en vormen hooguit 

een groepje met gelijksoortige leerlingen (Salmivalli et al. 1997: 306). 

7.  Wat denkt u over de verhouding tussen de dader en slachtoffers? Zijn deze relaties 

volgens u meestal erg onplezierig en onprettig of kan het ook voorkomen dat zij wel 

degelijk een band hebben al dan niet buiten schooltijd. Naar aanleiding van 

gesprekken met andere mensen heb ik vaker gehoord dat zij wel een band konden 

hebben met het slachtoffer  herkent u dit? (bijvoorbeeld:  vanwege „vet‟ speelgoed 

thuis..)  

8. Heeft u inzicht in de online leefwereld van jongeren? Zo ja, kunt u mij vertellen hoe u 

deze leefwereld ziet? 

9. Bent u weleens betrokken geweest bij kinderen die te maken hebben gehad met 

cyberpesten? Kunt u mij daar uw ervaringen over vertellen? 

10. Heeft u enig zicht op de relatie van kinderen online vergeleken hun relatie niet online 

en dan het liefst het verschil tussen relaties in de klas en relaties van kinderen 

online? 

11. Kunt u mij vertellen of u meer een beeld heeft of kinderen die in de klas gepest 

worden ook op internet gepest worden of kinderen die in de klas pesten ook online 

kinderen pesten? 

12. Heeft u verder nog iets toe te voegen aan dit onderwerp waar ik kennis van zou 

moeten opdoen? 
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Bijlage 3 Vragenlijst kinderen 

De vragenlijst van de kinderen bevindt zich op de volgende pagina’s. 
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Vragenlijst groep 8 

Amsterdam, //datum// 

School //nummer// 

 

In deze vragenlijst worden vragen gesteld over jezelf en je klasgenoten.  

 

Deze vragenlijst gaat voor een deel over pesten. Pesten is dat één of meer kinderen een ander 

kind keer op keer lastig vallen. Pesten is dat je vaak vervelend doet tegen iemand anders.  

 

Het vervelend doen tegen andere kinderen kan gebeuren door: 

- iemand slaan, schoppen of knijpen 

- iemands spullen stelen of kapot maken zonder dat die persoon dat wil 

- iemand uitlachen, uit schelden, of gemene dingen zeggen 

- vaak over iemand roddelen 

- iemand niet mee laten doen met sporten, spelletjes of activiteiten.  

 

Pesten is dus niet een ruzie tussen twee kinderen. 

 

Pesten is ook niet plagen om een geintje. Pesten is dat iemand vaak vervelend doet tegen 

iemand anders. Let op: pesten kan ook gebeuren op het internet (msn) of via sms’en. 

 

In deze vragenlijst betekent vaak : minstens twee keer per maand. 

 

 Instructie voor het invullen 

1. Dit is géén toets of proefwerk. Er zijn dus géén 'goede' of 'foute' antwoorden, het gaat ons om 

jouw gedrag en mening.. 

2. Als je een vraag niet begrijpt kun je Femke vragen voor uitleg. 

3. Probeer op elke vraag een antwoord te geven.  

 4. Als er een keuze wordt gegeven voor je antwoord kun je deze aankruisen of een rondje 

eromheen tekenen. 

 

Voorbeelden voor het invullen van de vragenlijst: 

Ben je  een jongen of een meisje?  Jongen / Meisje  

 

Hoe vaak zit je op internet?   0 Elke dag    

      0 Een paar keer per week 

      0 elke week 

      0 elke maand 

 

Of een kruisje te zetten:                       X 
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1. Heb je vriendjes of vriendinnetjes in de klas?            Ja    /    Nee  

2. Vul in: 

 Wie zijn je beste vriendjes of vriendinnetjes in de klas? 

(Dit kan 1 klasgenoot zijn en maximaal vijf klasgenoten) 

Speel je vaak na schooltijd met 

deze klasgenoten?  (omcirkel) 

1  Ja       /      Nee 

2  Ja       /      Nee 

3  Ja       /      Nee 

4  Ja       /      Nee 

5  Ja       /      Nee 

 

3. Heb je het gevoel dat klasgenoten jou minder  0 Nooit 

aardig  vinden dan andere klasgenoten?   0 Bijna nooit 

        0 Regelmatig 

        0 Vaak 

        0 Erg vaak 

 

4. Hoe vaak ben je de afgelopen maanden gepest?  0 Ik ben niet gepest  

    0 één of twee keer 

    0 twee of drie keer per maand 

    0 ongeveer één keer per week 

    0 meerdere keren per week 

 

5. Hoe vaak heb je de afgelopen maanden andere    0 Ik heb niet gepest  

      kinderen gepest?         0 één of twee keer 

                         0 twee of drie keer per maand 

    0 ongeveer één keer per week 

   0 meerdere keren per week 

 

6. Waar ben je gepest?   0 Op het schoolplein tijdens de pauze 

(meerdere antwoorden mag)  0 In de hal of de gang 

     0 In het klaslokaal (zonder juf/meester) 

     0 In het klaslokaal (met juf/meester)  

     0 Tijdens de gymles 

     0 Bij het schoolzwemmen 

     0 In de kleedruimte van het gymlokaal 

     0 In de wc’s 

     0 Tijdens het overblijven (middagpauze) 

     0 Op de weg van en naar school toe  

     0 Op het internet of via de telefoon  

     0 Op een andere plek. Vul in welke plek: 
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Sla jezelf over!  
In de onderstaande tabellen hoef je alleen een kruisje als antwoord te zetten. Tenzij er om meer 

uitleg wordt gevraagd.  
 Welke klasgenoot 

vind je héél leuk?  

(waar je graag mee 

omgaat in de klas/op 

school & ik bedoel 

niet verliefd) 

Door welke 

klasgenoten 

word jij 

gepest?  

 

Schrijf op bij de klasgenoten die jou pesten 

hoe vaak zij dat doen. 

Schrijf op hoe vaak: 

1. Elke dag 

2. Paar keer per week 

3. Elke week 

4. Elke maand 

5. Een paar keer dit schooljaar 

Naam 1    

Naam 2    

Naam 3    

Naam 4    

Naam 5    

Naam 6    

Naam 7    

Naam 8    

Naam 9    

Naam 10    

Naam 11    

Naam 12    

Naam 13    

Naam 14    

Naam 15    

Naam 16    

Naam 17    

Naam 18    

Naam 19    

Naam 20    

Naam 21    

Naam 22    

Naam 23    

Naam24    

Naam 25    
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Sla jezelf over!  
In de onderstaande tabellen hoef je alleen een kruisje als antwoord te zetten. Tenzij er om meer 

uitleg wordt gevraagd. 

 Welke klasgenoten hebben jou dit 

schooljaar wel eens gespuugd, 

geslagen, geschopt of geknepen? 

Welke klasgenoten denk jij dat het 

meest populair zijn bij andere 

klasgenoten? 

 

Naam 1   

Naam 2   

Naam 3   

Naam 4   

Naam 5   

Naam 6   

Naam 7   

Naam 8   

Naam 9   

Naam 10   

Naam 11   

Naam 12   

Naam 13   

Naam 14   

Naam 15   

Naam 16   

Naam 17   

Naam 18   

Naam 19   

Naam 20   

Naam 21   

Naam 22   

Naam 23   

Naam24   

Naam 25   
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Sla jezelf over!  
 Welke klasgenoten hebben dit 

schooljaar wel eens over jou 

geroddeld, jou uitgelachen & jou 

beledigd? 

Welke klasgenoten zijn dit 

schooljaar niet leuk tegen jou 

geweest op internet? 

Naam 1   

Naam 2   

Naam 3   

Naam 4   

Naam 5   

Naam 6   

Naam 7   

Naam 8   

Naam 9   

Naam 10   

Naam 11   

Naam 12   

Naam 13   

Naam 14   

Naam 15   

Naam 16   

Naam 17   

Naam 18   

Naam 19   

Naam 20   

Naam 21   

Naam 22   

Naam 23   

Naam24   

Naam 25   
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Sla jezelf over!  
 Welke klasgenoten 

hebben dit schooljaar 

spullen van jou 

afgepakt of kapot 

gemaakt? 

Wie pest jij zelf 

wel eens? 

Schrijf op bij de klasgenoten die jij 

pest hoe vaak jij dat doen. 

Schrijf op hoe vaak: 

1. Elke dag 

2. Paar keer per week 

3. Elke week 

4. Elke maand 

5. Een paar keer dit 

schooljaar 

Naam 1    

Naam 2    

Naam 3    

Naam 4    

Naam 5    

Naam 6    

Naam 7    

Naam 8    

Naam 9    

Naam 10    

Naam 11    

Naam 12    

Naam 13    

Naam 14    

Naam 15    

Naam 16    

Naam 17    

Naam 18    

Naam 19    

Naam 20    

Naam 21    

Naam 22    

Naam 23    

Naam24    

Naam 25    
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Sla jezelf over!  
 Met welke klasgenoten heb je 

vaak leuk contact op 

internet? (minstens wekelijks) 

Bij welke klasgenoten ben jij niet leuk geweest  

op internet? 

 

Schrijf op hoe jij je klasgenoot hebt gepest! 

Naam 1   

Naam 2   

Naam 3   

Naam 4   

Naam 5   

Naam 6   

Naam 7   

Naam 8   

Naam 9   

Naam 10   

Naam 11   

Naam 12   

Naam 13   

Naam 14   

Naam 15   

Naam 16   

Naam 17   

Naam 18   

Naam 19   

Naam 20   

Naam 21   

Naam 22   

Naam 23   

Naam24   

Naam 25   
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7. Wie heeft jou buiten de klas wel eens gepest? 7a. Zitten zij bij jou op school?

 ________________________________    Ja / Nee 

 ________________________________    Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

________________________________     Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

                                 

 

8. Wie heb jij buiten de klas wel eens gepest?  8a. Zitten zij bij jou op school?

 ________________________________    Ja / Nee 

 ________________________________    Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

________________________________     Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

 

9. Hoe vaak zit je op internet?                0 elke dag:  ___________uur  

0 een paar keer per week 

0 elke week 

0 elke maand       

 

10. Waar gebruik je internet?     0 Thuis 

(meerdere antwoorden mag)    0 Op school 

0 Internetcafé 

0 Bij vriendjes/vriendinnetjes  

0 Anders, namelijk: 

 

 

                                                        

11. Kijkt er thuis altijd iemand mee met   Ja    /    Nee 

wat je op internet doet?                      Zo ja, wie?________________________ 

 

12. Wat gebruik je vaak?     0 Hyves 

        0 Mobiel 

        0 Habbo Hotel 

        0 You tube 

        0 Suga Babes 

        0 Suga dudes 

        0 e-mail 

        0 MSN 

        0 Skype 

0 Anders, namelijk: 
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13. Van welke klasgenoten heb jij wel eens stomme 13a. Heb je dit vaker van plaatjes 

of filmpjes op internet gekregen?             hem/haar gekregen?  

 ________________________________   Ja / Nee 

 ________________________________    Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

________________________________     Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

 

14. Met welke klasgenoten heb jij op MSN of Hyves    14a. Ervaar je hem/haar klasgenoot 

als elke week wel eens contact?         als goede vriend of vriendin?

 ________________________________    Ja / Nee 

 ________________________________    Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

________________________________     Ja / Nee 

________________________________    Ja / Nee 

 

15. Heb jij wel eens klasgenoten anoniem een mail of Ja / Nee 

bericht gestuurd?   

 

16. Heeft een klasgenoot jou wel eens niet mee  0 Nee  

laten doen met een programma op internet?  0 Ja, namelijk op 

         0Hyves 

         0 MSN 

         0 Habbo 

         0 anders: 

 

 

 

 

17. Heeft een klasgenoot wel eens een andere naam  Ja / Nee 

naam gebruikt dan zijn echte naam? 

 

18. Heb je wel eens iets vervelends mee gemaakt op internet?  Ja / Nee 

Wat is er toen gebeurd? 
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19.  Heb je vriendjes of vriendinnetjes buiten de klas? Ja  /   Nee  

 

20. Ben je  een jongen of een meisje?    Jongen     /    Meisje 

 

21. Wat is je geboortedatum?                                ____/______________/_________ 

Bijvoorbeeld: 21/ april / 1992 

 

22. Bij wie woon je in huis?     0 Vader en moeder 

0 Vader 

0 Moeder 

0 Vader en stiefmoeder 

0 Moeder en stiefvader 

0 Anders, namelijk (vul in): 

 

 

 

23. In welk land ben jij geboren?                            0 Nederland  

                                                                            0 Suriname  

                                                                    0 Antillen/Aruba  

                                                                  0 Turkije  

                                                                             0 Marokko  

                                                                     0 Indonesië  

                                                                                 0 Anders, ___________________________ 

 

24. In welk land is je vader geboren?                   0 Nederland  

                                                                           0 Suriname  

                                                                     0 Antillen/Aruba  

                                                                        0 Turkije  

                                                                                  0 Marokko  

                                                                                  0 Indonesië  

                                                                  0 Anders, ___________________________ 

 

25. In welk land is je moeder geboren?                        0 Nederland  

                                                                                      0 Suriname  

                                                                                 0 Antillen/Aruba  

                                                                                 0 Turkije  

                                                                                          0 Marokko  

                                                                                          0 Indonesië  

                                                                                 0 Anders, ____________________________ 

 

26. Heeft je vader een baan?                                      Ja  /   Nee 

27. Heeft je moeder een baan?                                   Ja  /   Nee 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 4 Vragenlijst leerkrachten 

Vragenlijsten leerkracht(en)-school //nummer// (//klasnummer//) 
1. Van welke leerling of leerlingen (max. 5) denkt u dat hij/zij het meest in het 

middelpunt staan binnen de klas?  

1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

2. Van welke leerling of leerlingen (max. 5) denkt u dat hij/zij het minst populair is bij de 

andere leerlingen?  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3. Denkt u dat er binnen de groep kinderen regelmatig wordt gepest?   Ja/Nee 

 

4. Zo ja wie en op wat voor manier wordt deze leerling of deze leerlingen gepest?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

5. Kunt u mij ook wat meer vertellen over de rollen die zij dan innemen? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

6. Wisselen de vriendschappen binnen de klas snel of zijn de relaties van de leerlingen vrij 

stabiel binnen de groep?  

____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________  

 

7. Zijn er leerlingen die zich niet geaccepteerd voelen door andere leerlingen? Zo ja, van 

wie denkt u dat? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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8. Wat vindt u het beste bij de klas passen?  

0 Iedereen gaat leuk met elkaar om. 

0 Er zijn allemaal groepjes binnen de klas. 

 0 Er is één grote groep en een paar leerlingen vallen daarbuiten. 

  

9. Wordt er een browser-geschiedenis nagelopen op de computers van school? 

0 Altijd 

0 Vaak 

0 Soms 

0 Nooit 

 

10. Weet je of de leerlingen uit de klas ook digitaal contact met elkaar hebben?  

0 Nee 

0 Ja, namelijk    ___________________________________ 

     ___________________________________ 

    ___________________________________ 

     ___________________________________ 

    ___________________________________ 

     ___________________________________ 

    ___________________________________ 

      

11. Weet je iets over de digitale communicatie op internet? (prettig/onprettig) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Er is niet één groep en er zijn ook geen kleine groepjes.Hier staat een namenlijst van de 

leerlingen in jouw klas. Vul per leerling de vragen in en ga vervolgens naar de volgende leerling. 

U mag ook alleen het getal invullen. 

 Kunt u aangeven welke rol het beste bij 

welke leerling past? 

1. ‘Is meestal de baas’. 

2. ‘Iedereen luistert naar hem of haar. 

‘3. ‘Iedereen is zijn vriend en hij/zij 

lost altijd problemen op in de groep’.  

4. ‘hij/zij doet wat anderen ook doen’. 

5. ‘Hij/zij maakt altijd grapjes’.  

6. ‘Hij/ zij is meestal alleen’. 

7. ‘Hij/zij komt altijd met nieuwe 

plannen’. 

Welke 

leerling is 

weleens 

kwaad of 

agressief? 

 

 

Welke leerlingen 

hebben geen 

prettige thuisbasis? 

Naam 1    

Naam 2    

Naam 3    

Naam 4    

Naam 5    

Naam 6    

Naam 7    

Naam 8    

Naam 9    

Naam 10    

Naam 11    

Naam 12    

Naam 13    

Naam 14    

Naam 15    

Naam 16    

Naam 17    

Naam 18    

Naam 19    

Naam 20    

Naam 21    

Naam 22    
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12. Weet je of er andere vriendschappen/ relaties digitaal zijn? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Zijn er leerlingen die niks geven om internet? Zo ja, wie zijn dat? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Heb je wel eens vervelende verhalen gehoord over internetgebruik bij de leerlingen? 

0 Nee 

0 Ja, namelijk 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Heb je nog vragen/opmerkingen over mijn onderzoek of deze vragenlijst? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 5 Brief ouders 

 

Amsterdam, //datum//. 

 

Betreft: Aan de ouders van groep 8 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De komende maanden zal ik voor mijn studie een onderzoek doen in de groep van uw kind. 

In dit onderzoek analyseer ik de relaties van kinderen in de klas en op internet. 

Voor uw kind betekent dit het invullen van een vragenlijst en een gesprek van circa 10à 15 minuten. 

De leerkracht van uw kind kan de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken bij het stimuleren van een  

prettige omgang met elkaar in de klas. 

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan even contact op met de leerkracht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Femke Beijerbergen. 
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Bijlage 6 brief school 
Femke Beijerbergen 

Postjeskade 21-1 

1058 DE Amsterdam 

 

//gegevens school// 

 

Amsterdam, woensdag 13 oktober 

 

Betreft: Onderzoek sociale netwerken groep 8 

 

Geachte //naam//, 

 

Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie voor de studie Sociologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. Ook werk ik inmiddels anderhalf jaar bij een onderzoeks- en 

adviesbureau voor school en veiligheid.  

 

Tijdens mijn studie heb ik mij onder andere verdiept in de sociale omgang tussen jongeren. 

Naar aanleiding van het schrijven van een essay over sociale netwerken van leerlingen uit 

groep 8,  heb ik besloten om dit onderwerp verder uit te diepen voor mijn scriptieonderzoek.  

Het doel van de scriptie is het in beeld brengen van sociale netwerken van kinderen om 

vervolgens te analyseren in hoeverre positieve en negatieve gedragingen van leerlingen 

verbonden zijn aan groepsdynamiek.  Daarmee hoop ik ook inzicht te krijgen in hoeverre er 

verschil is tussen traditioneel pesten en cyberpesten in relatie tot groepsdynamiek.  

 

Om het onderzoek te kunnen realiseren ben ik op zoek naar een basisschool waar ik onder 

de leerlingen van groep 8 mijn onderzoek mag uitvoeren. Ik heb een algemene vragenlijst 

opgesteld die de leerlingen klassikaal kunnen invullen. Dit zal maximaal een half uur in 

beslag nemen. Daarna zou ik graag per leerling een kort individueel gesprek willen voeren 

dat  10 à 15 minuten zal duren.  Uiteraard zal ik vooraf de ouders van de kinderen op de 

hoogte brengen van het doel van het onderzoek.  

 

De leerkracht van groep 8 kan de uitkomsten van mijn onderzoek mogelijk gebruiken voor 

het verbeteren van het sociale klimaat in de klas. Ik hoop dat de inzichten van mijn 

onderzoek uiteindelijk kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van meer effectieve 

programma‟s die de leerlingen verder kunnen helpen in hun schoolcarrière.  

 

Graag kom ik naar aanleiding van deze brief bij u langs mag om meer uitleg te geven en te 

bekijken welke mogelijkheden er binnen uw school zijn om het onderzoek uit te voeren. Ik 

neem na de herfstvakantie telefonisch contact met u op.  

 

Met vriendelijke groet, 

Femke Beijerbergen 

Femke.beijerbergen@gmail.com 

Telefoonnummer: 06- 41 00 2558 

mailto:Femke.beijerbergen@gmail.com
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Bijlage 7 Semi-gestructureerde vragenlijst kinderen 

Opzet vragenlijst gesprekken kinderen van tien à vijftien minuten 

Het uitgangspunt voor de interviews is onder andere : 

1. Onduidelijke antwoorden in de al ingevoerde vragenlijst helder krijgen: Alles is 

gemarkeerd in de vragenlijsten waar twijfels over zijn en dat is per kind 

doorgenomen. Dit zijn: 

- Niet ingevulde antwoorden  

- Corrigeren van ingevulde name generator vragen (onduidelijke of overdreven 

antwoorden wordt op doorgevraagd).  

2. In het gesprek ingaan op twee belangrijke punten: 

1. Wie vind je in de klas/op school leuk. Met wie ga je het leukste om? (netwerk 1) 

a. Wie worden er gepest in de klas? 

2. Wie vind je op internet leuk? Met wie ga je wekelijks leuk om op internet? 

(netwerk 2)  Dus corrigeren „leuk‟ op internet: met wie heb je wekelijks leuk 

contact op internet? 

a. Wie worden er gepest op internet? 

3. Vragen welke klasgenoten ze niet leuk vinden (deze vraag ontbrak in de vragenlijst) 

Negatieve relaties: In het interview moet duidelijk zijn wie de leerlingen NIET leuk 

vinden. 

4. Doorvragen in hoeverre ze bepaalde vragen interpreteren: 

- In hoeverre is er vertrouwen in de vriendschap, hoe vaak zie je ze na schooltijd 

en zou je makkelijk je (mp3, fiets, telefoon of iets dergelijks) uitlenen? 

- Ingaan op leuke en niet leuke klasgenoten: offline & online. Aan de kinderen 

vragen bij wie ze aangeven met wie ze omgaan (offline en online) hoe intens 

deze relaties zijn.  

5. Ingaan op pestgedrag: offline& online  

 Pesten zijzelf wel eens, zijn zij getuigen van pesten, verdedigen zij wel eens 

slachtoffers, proberen zij zich er wel of niet mee te bemoeien, in hoeverre zijn zij 

op de hoogte van pesten buiten de school en van pesten online? Wat kunnen zij 

hierover vertellen en wie doen hier zoal aan mee binnen de klas…? 

6. Nog een paar algemene vragen: 

- Wat vind je van je klas? 

- Ga je graag naar school? 

- Wie is volgens jou de dader of wie zijn de daders van pesten? 

- Wie is volgens jou slachtoffer of zijn slachtoffers van pesten? 

- Zijn er bepaalde groepjes in de klas, kun je mij benoemen wie bij welke groep 

horen? 

- Wat vind je van deze groepjes? 

- Wat vind je van internet? Wat doe je het meeste op internet? En met wie? 

- Wat zijn de vervelende ervaringen op internet? 

- Heb je weleens van vervelende internetervaringen gehoord binnen de klas? 

 

Aan de hand van de geelgemarkeerde vragen en de aantekeningen bij de vragenlijsten zijn 

de onderwerpen hierboven besproken met de kinderen.  



Pesten en cyberpesten in sociale netwerken 7 oktober 2010 

 

72 

 

Bijlage 8 Algemene informatie kinderen  

Code 

 naam 

geslacht geboortedatum Land jij Land vader Land 

moeder 

vader 

baan 

moeder 

baan 

1 v 9-12-1996 NL Turkije Turkije ja ja 

2 v 20-11-1997 NL Marokko Marokko nee nee 

3 m 2-1-1998 NL NL NL ja ja 

4 m 11-11-1997 NL NL NL ja ja 

5 m 13-7-1997 NL Marokko Marokko nee ja 

6 m 3-6-1998 NL NL NL ja ja 

7 v 25-5-1998 NL Marokko Marokko ja ja 

8 v 22-4-1997 NL NL NL ja ja 

9 v 2-10-1998 NL Irak Irak ja nee 

10 v 19-4-1998 NL NL NL ja ja 

11 v 14-11-1997 NL Marokko Marokko ja nee 

12 v 29-7-1998 NL NL NL ja ja 

13 m 24-6-1998 NL NL NL ja ja 

14 m 31-5-1998 NL Suriname NL ja ja 

15 v 31-10-1998 NL Suriname Suriname nee ja 

16 v 31-5-1998 NL Marokko Marokko ja nee 

17 v 12-2-1998 NL NL NL ja ja 

18 m 22-3-1999 NL NL NL ja ja 

19 v 5-6-1998 NL NL NL ja ja 

20 v 17-9-1997 NL Suriname Suriname nee ja 

21 m 4-6-1998 NL NL NL nee ja 

22 v 14-5-1998 NL Egypte 7 nee nee 

23 v 24-11-1997 NL NL NL ja ja 

24 v 16-12-1998 NL Indonesië Indonesië ja ja 

25 v 12-9-1998 NL Griekenland NL ja ja 

26 v 4-12-1996 NL NL NL ja ja 

27 m 27-8-1998 NL NL NL ja ja 

28 v 8-7-1998 NL China China ja ja 

29 v 18-6-1998 NL Suriname Suriname ja nee 

 Tabel 19.1 Algemene informatie over de  leerlingen in de klas; klas 1 
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code 

naam 

geslacht geboortedatum landjij landpa landma vader 

baan 

moeder 

baan 

1 v 11-1-1998 NL Italië Indonesië 1 1 

2 v 25-10-1998 NL NL Hongarije 2 1 

3 m 6-4-1998 NL NL NL 1 1 

4 m 22-3-1998 NL NL Suriname 1 1 

5 m 20-1-1998 NL NL NL 1 1 

6 m 24-9-1997 NL Chili Chili 1 1 

7 m 5-10-1997 NL Marokko NL 1 1 

8 v 24-8-1997 NL NL NL 1 1 

9 m 4-6-1997 NL NL Zuid-Afrika 1 2 

10 v 11-5-1997 NL Marokko NL 1 1 

11 v 12-11-1998 NL NL Duitsland 1 1 

12 v 23-11-1998 NL Marokko NL 1 1 

13 v 17-6-1997 Marokko Marokko Marokko 1 2 

14 v 5-10-1996 NL NL NL 1 2 

15 v 18-4-1998 NL NL NL 2 1 

16 v 4-4-1998 NL Servië Servië 1 1 

17 v 20-12-1998 Duitsland Duitsland Duitsland 1 2 

18 v 21-7-1998 NL NL NL 1 1 

19 m 7-9-1997 NL Egypte NL 1 1 

20 v 21-1-1998 NL Zuid-

Afrika 

NL 1 1 

21 m 13-1-1998 NL Italië Italië 1 1 

22 m 11-7-1998 NL NL Engeland 1 1 

23 v 13-5-1997 NL NL Servië 1 1 

24 v 20-8-1998 NL Suriname NL 1 1 

 Tabel 19.2 Algemene informatie over de  leerlingen in de klas; klas 2 

1= ja 

2=nee 
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code 

naam 

geslacht geboortedatum landjij landpa landma vader 

baan 

moeder 

baan 

1 v 5-6-1998 NL NL NL 1 1 

2 v 24-2-1997 NL NL NL 1 1 

3 v 10-5-1999 NL Turkije Turkije 1 2 

4 m 21-6-1998 NL Suriname Bangladesh 2 2 

5 m 30-6-1998 Duitsland Duitsland Spanje 1 1 

6 v 19-11-1997 NL NL NL 1 1 

7 v 5-1-1999 Polen Polen Polen 1 1 

8 v 2-9-1997 NL NL Suriname 1 2 

9 m 3-6-1999 NL Marokko Marokko 1 1 

10 v 24-10-1997 Tjechië Tjechië Tjechië 1 1 

11 v 1-1-2001 NL NL NL 1 1 

12 m 25-9-1902 NL Ghana Ghana 1 1 

13 v 25-9-2000 NL Tjechië Tjechië 1 1 

14 m 25-4-1998 NL Marokko Marokko 1 1 

15 m 12-10-1999 NL Costarica NL 1 1 

16 v 30-7-2000 NL NL NL 1 1 

17 m 25-9-1902 NL Suriname Suriname 1 1 

18 m 17-7-2000 NL NL ? 1 2 

19 v 19-8-1998 NL NL NL 1 1 

20 v 22-2-1998 NL NL NL 1 1 

21 v 7-11-1999 NL NL NL 1 1 

22 v 23-4-1998 NL NL NL 1 1 

 Tabel 19.3  Algemene informatie over de  leerlingen in de klas; klas 3 

 

1= ja 

2=nee 
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code 

naam 

geslacht geboortedatum landjij landpa landma vader 

baan 

moeder 

baan 

1 v 22-5-2000 NL Marokko Marokko 1 1 

4 m 5-5-2000 NL NL NL 1 1 

5 v 16-5-1999 NL Canada NL 1 1 

7 v 13-2-1998 NL NL NL 1 1 

8 m  Turkije Turkije Turkije 1 2 

9 m 9-11-1998 NL Marokko Marokko 1 1 

10 m 26-5-1998 NL NL Polen 1 1 

11 m 21-6-1998 NL Suriname Suriname 2 2 

12 m 29-10-1997 NL Marokko Marokko 1 1 

13 v 22-12-1998 NL NL NL 1 1 

14 v 17-2-1998 NL Marokko Marokko 1 2 

16 m 27-5-1999 NL NL NL 1 1 

17 m 23-4-2000 NL Marokko Marokko 1 1 

18 v 1-10-1998 NL NL NL 1 1 

19 v 25-3-1999 Brazilië Brazilië Brazilië 1 1 

20 m 4-3-2000 Soedan Soedan Soedan 1 1 

21 v 23-11-2000 NL NL NL 1 1 

22 v 22-9-2000 België Indonesië NL 1 2 

Tabel 19.4 Algemene informatie over de  leerlingen in de klas; klas 4 

1= ja 

2=nee 
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code 

naam 

geslacht geboortedatum landjij landpa landma vader baan moeder 

baan 

 

1 v 27-7-1997 NL Marokko Marokko 1 2 

2 v 6-4-1998 NL Marokko Marokko 2 2 

3 m 24-mrt NL Marokko Marokko 1 1 

4 v 26-2-1997 NL NL Turkije 1 2 

5 v 22-10-1997 NL Marokko Marokko 2 2 

6 m 28-8-1998 NL Marokko Marokko 1 2 

7 v 27-9-1997 NL Marokko Marokko 1 1 

8 m 21-2-1998 NL Marokko Marokko 2 2 

9 v 18-3-1998 NL Marokko België 1 1 

10 v 18-11-1996 Suriname Guyana Suriname 1 2 

11 v 18-7-1996 NL NL NL 1 2 

12 m 2-8-1998 NL Marokko Marokko 1 1 

13 v 30-1-1998 NL Marokko Marokko 1 2 

14 v 30-1-1998 NL Marokko Marokko 1 2 

15 m 27-1-1998 NL Marokko Marokko 1 1 

16 m 22-12-1996 Pakistan Pakistan Pakistan 2 2 

17 m 12-12-1997 Pakistan Pakistan Pakistan 2 2 

18 m 12-6-1997 NL Suriname Suriname 1 2 

19 m 16-8-1998 NL Suriname Suriname 1 1 

20 m 8-12-1996 NL Marokko Marokko 1 2 

21 m 17-6-1997 Columbia Columbia Columbia 1 2 

22 m 21-1-1997 India India India 1 2 

23 m 27-4-1998 NL Turkije Turkije 1 2 

24 m 16-3-1997 België Turkije Turkije 1 1 

25 v 9-3-1998 NL Turkije Turkije 1 2 

Tabel 19.5 Algemene informatie over de  leerlingen in de klas; klas 5 

1= ja 

2=nee 
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Bijlage 9 Tabellen en figuren Hoofdstuk 4  

  
Figuur 4.2a Gemiddeld leuk wordt gevonden 

 

  
Figuur 4.2b Leuker gevonden worden in de klas of op internet 

 

 
Figuur 4.3c Gemiddelde statustypes per klas 

Statustype  per klas 
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Figuur 4.3.d Betrokkenheid van pesten in de klas, per klas 

 

 Aantal 

omstreden 

leerlingen 

Aantal 

pestkoppen 

omstreden 

leerlingen 

(In de klas) 

Aantal 

pestkoppen 

omstreden 

leerlingen 

(Op internet) 

Aantal 

populaire 

leerlingen 

Aantal 

pestkoppen 

populaire 

leerlingen 

(In de klas) 

Aantal 

pestkoppen 

populaire 

leerlingen 

(Op internet) 

Klas 1 1 1 1 3 0 0 

Klas 2 2 1 0 4 3 1 

Klas 3 1 1 0 8 2 2 

Klas 4 2 2 1 4 1 0 

Klas 5 2 2 0 5 4 0 

Totaal 8 7 2 24 10 3 

Tabel 4.3.3.1 Aantal daders van (cyber)pesten bij omstreden en populaire leerlingen 

 

 slachtoffer dader/slachtoffer slachtoffers + dader/slachtoffers 

Populair (26) 4 - 4 

Afgewezen (21) 3 2 5 

Genegeerd (12) 2 - 2 

Omstreden (8) 3 - 3 

Gemiddeld (57) 13 1 14 

Tabel 4.3.3.3b Slachtoffers van cyberpesten verdeeld over statustypes 

 

 

leerlingen die 

slachtoffer zijn van 

cyberpesten 

Gemiddeld aantal 

vrienden slachtoffers 

van cyberpesten 

Gemiddeld aantal 

vrienden hele klas 

aantal leerlingen 

met 0 vrienden 

klas 1 31% 5 5 0 

klas 2 17% 2 4 1 

klas 3 27% 2 3 1 

klas 4 13% 6 3 0 

klas 5 16% 4 4 2 

Tabel 4.4.2b Leerlingen die slachtoffer zijn van cyberpesten en hun vriendschappen 
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