
VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL 

GEDRAG: CYBERPESTEN 
 Explorerend onderzoek naar hoe middelbare scholen met het 

maatschappelijke verschijnsel cyberpesten omgaan

Bron afbeelding: http://www.examiner.com/article/will-a-30-day-sentence-remain-the-precedent-for-cyber-bullying



2 

Titel   Van sociaal netwerk naar asociaal gedrag: cyberpesten - Explorerend  
   onderzoek naar hoe middelbare scholen met cyberpesten omgaan 

Naam   V.J. Bisschops 
Studentnummer 3381293 
Opleiding  Bestuurs- en Organisatiewetenschap  
   Master Communicatie, beleid en management 
   Universiteit Utrecht 
Begeleider   dr. P.A.H. Hörmann 
Tweede lezer   dr. I.E.C. Claringbould 

UTRECHT, juli 2012 



3 

SAMENVATTING  

In het kader van de master ‘Communicatie, beleid en management’ is voorliggend onderzoek met als 
onderzoeksonderwerp cyberpesten uitgevoerd. De definitie van cyberpesten in mijn onderzoek is: 
Cyberpesten is een agressieve en intentionele handeling van een groep of individu, gebruik makend 
van elektronische vormen van contact, waarbij schade berokkend wordt aan een slachtoffer dat 
zichzelf niet makkelijk kan verdedigen. 

De aanleiding van dit onderzoek is dat cyberpesten een probleem in de huidige samenleving is, dat in 
omvang groeit door de toenemende digitalisering. Mijn onderzoek is vernieuwend op het gebied van 
cyberpesten op drie punten: het is (1) een kwalitatief onderzoek (2) met een specifieke focus op 
scholen en (3) met een breed georiënteerde literatuurstudie. Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de 
interpretatieve benadering, waarbij interpretaties van ‘de werkelijkheid’ centraal staan. Mijn rol als 
onderzoeker is niet neutraal en data worden door mij niet objectief waargenomen.  

De centrale vraagstelling in voorliggend onderzoek is:  
‘Hoe gaan de middelbare scholen Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool om met het 
maatschappelijk verschijnsel cyberpesten en wat kunnen desbetreffende scholen leren van 
onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties op dit gebied?’  

Ter beantwoording van de centrale vraagstelling wordt allereerst inzicht gegeven in de context van 
het onderzoeksonderwerp aan de hand van literatuurstudie op de volgende drie gebieden: 
(1) maatschappelijke functie scholen, (2) algemene aspecten van cyberpesten en (3) omgang scholen 
met cyberpesten. Vervolgens wordt empirisch onderzoek door middel van semigestructureerde 
interviews uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verschillende interpretaties van cyberpesten bestaan, dat 
cyberpesten op verschillende manieren voorkomt en dat omgaan met cyberpesten als 
(maatschappelijke) taak van de school gezien wordt. 

Hoe de onderzochte scholen omgaan met cyberpesten kan verdeeld worden in vier onderdelen: 
signaleren van cyberpesten, preventieve aanpak, repressieve aanpak en problemen bij de omgang 
met cyberpesten. Op de Hartenlustschool wordt cyberpesten gesignaleerd doordat leerlingen zelf 
aangeven dat ze slachtoffer zijn van cyberpesten (door de vertrouwensband afkomstig uit het 
systeem van persoonlijk mentorschap), volwassenen binnen de school ingelicht worden door 
vrienden of mensen in de thuissituatie of docenten merken het op. De preventieve manieren om met 
cyberpesten om te gaan zijn: de in klas 1 in het curriculum opgenomen lessen in mediawijsheid, bij 
een actueel thema de behandeling bij het vak maatschappijleer, het organiseren van ouderavonden, 
het opstellen van gedragsregels, een internetprotocol, een onderdeel in het pestprotocol en het 
nemen van een aantal praktische maatregelen. Repressieve manieren om met cyberpesten om te 
gaan zijn een gesprek aangaan met zowel het slachtoffer als met de dader, bij anonimiteit het 
opsporen van de dader met behulp van de systeembeheerder, contact opnemen met andere scholen 
als de dader niet afkomstig is van de Hartenlustschool, adviseren aangifte te doen en de dader 
straffen. De problemen die de Hartenlustschool tegenkomt met betrekking tot de omgang met 
cyberpesten hebben te maken met de anonimiteit van de dader of cyberpesten buiten de school om. 
De Hartenlustschool kan leren van onderzoeken, theorieën en overkoepelende onderwijsorganisaties 
op het gebied van voorlichten en trainen van docenten, het creëren van commitment bij leerlingen 
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en het bedenken van meerdere manieren om volwassenen binnen de school in te lichten over 
cyberpest incidenten.  

Atheneum College Hageveld signaleert cyberpesten doordat leerlingen of medeleerlingen dit aan de 
klassenleerling, mentor of teamleider vertellen (de vertrouwensband is groot door de nieuwe 
organisatiestructuur en de laagdrempelige sfeer), docenten het opmerken of dat ouders het 
aankaarten. Preventieve manieren zijn: ouders informeren, leerlingen voorlichten, het instellen van 
de werkgroep moderne media, algemene gedragsregels, gedragsregels voor het gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen, een (niet tastbaar) pestprotocol en een concept protocol 
social media, het maken van een sociogram en het nemen van praktische maatregelen. Repressief 
gaat de school in gesprek met het slachtoffer en de dader, worden de dader en het slachtoffer 
tegenover elkaar gezet, wordt contact opgenomen met de ouders, worden passende sancties 
uitgevoerd, bij anonimiteit wordt de systeembeheerder ingeschakeld, wordt geadviseerd om 
documentatie op te bouwen en soms om het incident te melden bij de politie. Indien de dader 
afkomstig is van een andere school wordt contact opgenomen met de veiligheidscoördinator van 
desbetreffende school. Atheneum College Hageveld loopt tegen een drietal problemen aan met 
betrekking tot de omgang van cyberpesten: de anonimiteit van de dader, de mogelijkheden om een 
internetsite uit de lucht te halen en het niet erkennen van het belang van goed omgaan met 
cyberpesten door ouders. Geleerd kan worden van onderzoeken, theorieën en overkoepelende 
onderwijsorganisaties op vijf manieren: docenten voorlichten en trainen, meerdere manieren 
bedenken voor leerlingen om volwassenen binnen de school in te lichten over cyberpesten, 
commitment creëren bij leerlingen, voorlichting naar ouders uitbreiden en (herhaaldelijke) 
voorlichting richting leerlingen uitbreiden.  
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1. INLEIDING 

Amanda Cummings, 15 jaar oud, wierp zichzelf voor de bus nadat ze het gepest van haar klasgenoten 
niet meer aankon. Haar computer en mobiele telefoon waren overladen met haatboodschappen. 
Amanda zocht zelfs na een dreigement geen hulp omdat ze bang was nog meer gepest te worden. 
Cyberpesten werd haar dood (Chapman  & Boyle, 2012)!  

Dit is enkel een voorbeeld van de gruwelverhalen over cyberpesten in de pers. Cyberpesten is een 
nieuw fenomeen dat steeds vaker voorkomt1, voornamelijk onder de jeugd die tegenwoordig 
veelvuldig online is (Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 86). Onder cyberpesten wordt pesten via 
elektronische communicatiemiddelen verstaan.  

De leeftijdsgroep waarover in voorliggend onderzoek gesproken wordt beslaat leerlingen van de 
middelbare school. De leerlingen vallen in de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar. De termen jongeren 
en leerlingen zullen gebruikt worden om de onderzochte groep aan te duiden. Auteurs die in dit 
onderzoek aangehaald worden hebben een eigen afgebakende leeftijdsgroep waar hun data op van 
toepassing is en geven aan deze groep hun eigen term, zoals adolescenten, jeugd, leerlingen, 
kinderen, studenten, etc. In voorliggend onderzoek worden niet de gehanteerde leeftijdsgroepen en 
termen van de genoemde auteurs gebruikt, maar worden de resultaten van desbetreffende auteurs 
meegenomen in de leeftijdsgroep 12 t/m 18 onder de term jongeren, al dan niet schoolgaand, of 
leerlingen.  

1.1 AANLEIDING 
Cyberpesten is een actueel probleem dat groeit door het maatschappelijke verschijnsel digitalisering. 
“In nog geen decennium heeft ICT een ander gezicht aan ons leven en onze samenleving gegeven (…) 
Ze heeft naast de fysieke werkelijkheid een andere werkelijkheid geschapen: cyberspace – ‘een 
wereldwijde, niet fysieke ruimte, waarin – onafhankelijk van tijd, afstand en locatie – transacties 
plaats vinden tussen mensen onderling, computers onderling en tussen mensen en computers.” 
(Hamelink, 1999, p. 23, geciteerd in den Besten, 2010).  

Eén op de vier jongeren heeft te maken gehad met cyberpesten (Li, 2006, geciteerd in Kiriakidis & 
Kavourna, 2010, p. 85). Met de opkomst van social media neemt cyberpesten toe2; eerst kon 
cyberpesten via de mail en sms, nu ook via nieuwe media zoals Twitter, Facebook, YouTube en 
Hyves. Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met 
minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Belangrijk op deze 
platformen is de interactie tussen gebruikers onderling. Het steeds meer uitbreiden van het sociale 
netwerk heeft een negatieve kant: cyberpesten. De extreme gevolgen van cyberpesten worden 
veroorzaakt door de nieuwe media; de jongeren zelf zijn niet zozeer veranderd (Jellesma,  2011, p. 
176). Cyberpesten is een probleem van nu, het is een actuele en digitale vorm van pesten.  

Cyberpesten vindt grotendeels buiten schooltijd plaats, waardoor scholen mogelijk geen 
verantwoording voelen of nemen (Jellesma, 2011, p. 176). Aan de andere kant worden scholen min 
of meer gedwongen om te reageren op dit soort maatschappelijke veranderingen (Turkenburg, 2005, 
p. 16). De rol van de school verandert: in het verleden was de school voornamelijk een plek om 

1http://www.nu.nl/internet/2214191/pesten-via-internet-neemt-toe.html, 2010
2http://www.nu.nl/internet/2562477/cyberpesten-vooral-via-sociale-media.html, 2011
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(cognitieve) kennis en vaardigheden op te doen, terwijl tegenwoordig de school een veel bredere 
maatschappelijke functie heeft3. De maatschappelijke taken van scholen en de verwachtingen vanuit 
de samenleving richting scholen is in de afgelopen 50 jaar sterk toegenomen, voornamelijk sinds het 
eind van de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw. Over wat deze zogenaamde 
‘maatschappelijke opdracht van de school’ precies inhoudt bestaat geen eenduidigheid. Scholen 
hebben de laatste jaren meer autonomie gekregen, waardoor zij zelf kunnen bepalen welke 
maatschappelijke taken en verwachtingen vanuit de samenleving zij wel en niet willen vervullen 
(Koers Voortgezet Onderwijs, 2004, geciteerd in Turkenburg, 2005, p. 10). Een belangrijk verschijnsel 
voor dit onderzoek is dat vanaf 1990 privégerelateerde problemen onder de aandacht gebracht 
worden bij scholen, zoals cyberpesten (Onderwijsraad, 2008, p. 30). De maatschappelijke functie van 
scholen zal verder uitgewerkt worden in hoofdstuk 3. Dit alles tezamen maakt het voor mij 
interessant is om in het kader van mijn afstudeeronderzoek te analyseren hoe scholen met 
cyberpesten kunnen (en zouden moeten) omgaan.  

1.2 PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
De concrete probleemstelling in dit onderzoek is dat cyberpesten in de huidige samenleving een 
maatschappelijk verschijnsel is dat steeds vaker voorkomt, en het is lastig voor scholen om met dit 
verschijnsel om te gaan. De doelstelling van voorliggend onderzoek is tweeledig: (1) het analyseren 
van wetenschappelijke literatuur en documenten over cyberpesten; en (2) bij twee middelbare 
onderzoeken hoe zij in de praktijk met cyberpesten omgaan.  

In het kader van de master ‘Communicatie, beleid en management’ is deze doelstelling interessant, 
omdat pesten een vorm van communicatie is. Het is een specifieke vorm van communicatie waarmee 
in veel gevallen min of meer intentioneel schade wordt berokkend aan een persoon. Met de komst 
van social media wordt pesten naar een nieuw niveau getild. Pesten is niet langer face-to-face, maar 
komt in de huidige samenleving steeds vaker voor op online communicatieplatformen. Ook bekijken 
we hoe scholen met cyberpesten omgaan en hoe scholen volgens wetenschappelijke onderzoeken, 
theorieën én volgens de inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties om kunnen gaan met 
cyberpesten, waar de aspecten beleid en management in te herkennen zijn.  

De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: ‘Hoe gaan de middelbare scholen Atheneum College 
Hageveld en de Hartenlustschool om met het maatschappelijk verschijnsel cyberpesten en wat 
kunnen desbetreffende scholen leren van onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende 
onderwijsorganisaties op dit gebied?’  

Deze vraag is echter pas interessant als gesteld kan worden dát cyberpesten een rol speelt op de te 
onderzoeken scholen. Aan de ene kant lijkt het logisch dat op vele scholen het probleem cyberpesten 
speelt, omdat één op de vier jongeren te maken heeft met cyberpesten (Li, 2006, geciteerd in 
Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 85). Aan de andere kant is het te kort door de bocht om ervan uit te 
gaan dat cyberpesten op elke school tot uiting komt of dat elke school met cyberpesten omgaat. De 
meest leraren erkennen gevolgen van cyberpesten bij leerlingen en zij maken zich zorgen om het 

3http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/innovatie-en-ict-in-het-onderwijs/maatschappelijke-functie-
scholen, 2012 
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verschijnsel cyberpesten in algemeen maatschappelijke zin, maar zij denken dat cyberpesten geen 
echt probleem is op hun school (Li, 2008, p. 1, p. 13). Om deze reden is vóór aanvang van voorliggend 
onderzoek contact opgenomen met negentien middelbare scholen van een overkoepelende 
onderwijsorganisatie om erachter te komen óf cyberpesten een issue is op de betreffende scholen. 
Als cyberpesten een issue is, is het interessant om te kijken hoe scholen daarmee omgaan. De keuze 
voor de scholen die benaderd zijn is gebaseerd op de verwachting dat de kans op een reactie vanuit 
de scholen om te antwoorden op mijn verzoek om mee te willen werken, redelijk groot geacht werd. 
De scholen die benaderd zijn bevinden zich binnen de regio waar de onderzoeker zelf op school heeft 
gezeten en geholpen heeft bij verscheidene activiteiten van een aantal scholen. De contacten die 
hieruit waren ontstaan zorgden voor de verwachting dat er een behoorlijke kans op medewerking 
bestond. Voor middelbare scholen is gekozen omdat leerlingen in deze leeftijdsgroep enerzijds door 
biologische en abrupte sociale veranderingen heen gaan, en anderzijds veelvuldig aanwezig zijn op 
digitale platformen. Deze bieden volop mogelijkheden tot pesterijen (Li, 2005, p. 1, p. 4). Daarnaast 
hebben  de oudere  leerlingen (12-18 jr.) mogelijkerwijs meer ervaring met cyberpesten (Raskauskas 
& Stoltz, 2007, p. 570; Kowalski & Limber, 2007, p. 25; Ybarra & Mitchell, 2007, geciteerd in Kiriakidis 
en Kavourna, 2010, p. 88). Cyberpesten bereikt een hoogtepunt in klas 1 en 2 van de middelbare 
school (Williams & Guerra, 2007, geciteerd in Bauman, 2009, p. 804). Twee middelbare scholen 
hebben aangegeven dat cyberpesten bij hen een issue is en dat zij graag mee willen werken aan mijn 
onderzoek. Mijn data zal gebaseerd zijn op deze twee scholen en daarmee is dit een explorerende 
casestudy.   

Vijf deelvragen kunnen gesteld worden om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen. De 
eerste twee deelvragen zullen middels literatuurstudie en documentanalyse behandeld worden, 
deelvraag 3 en 4 door empirisch onderzoek en deelvraag 5 aan de hand van zowel literatuurstudie als 
empirisch onderzoek. Dit zal uitgebreid terugkomen in hoofdstuk 2 “Wetenschapsfilosofische 
benadering en methodologie’. De vijf deelvragen zijn: 

1. Wat vinden we in wetenschappelijke literatuur over het verschijnsel cyberpesten?  
2. Wat leren onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties ons 

over hoe (specifiek) scholen om kunnen gaan met cyberpesten?  
3. Wat verstaan de scholen Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool  onder 

cyberpesten?  
4. Hoe gaan Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool om met cyberpesten? 
5. Wat kunnen Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool leren van onderzoeken, 

theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties over cyberpesten? 

1.3 ONDERZOEKSMETHODEN 
Wetenschap wordt in mijn onderzoek benaderd vanuit de interpretatieve benadering, waarbij 
interpretaties van ‘de werkelijkheid’ centraal staan. Mensen worden gezien als betekenisgevers. 
Geprobeerd wordt achter de verschillende waarheden te komen door het uitvoeren van kwalitatief 
onderzoek met als onderzoeksinstrument semigestructureerde interviews. Als basis wordt 
literatuurstudie uitgevoerd. Opgemerkt kan worden dat ik ervan uitga dat ik eigen veronderstellingen 
heb over de wereld die gebaseerd zijn op mijn kennis en ervaringen, waardoor ik geen waardevrij 
onderzoek kan doen. Mijn rol als onderzoeker is dus niet neutraal en data worden door mij dus niet 
objectief waargenomen. 
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1.4 WETENSCHAPPELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Wetenschappelijke relevantie  
Cyberpesten is een relatief jong onderzoeksonderwerp, waar in de wetenschap nog veel onderzoek 
naar gedaan kan worden. Dit onderzoek vormt een bescheiden bijdrage aan de wetenschappelijke 
kennis over cyberpesten door drie (behoorlijk vernieuwende) aspecten: het is (1) een kwalitatief 
onderzoek (2) met een specifieke focus op scholen en (3) met een breed georiënteerde 
literatuurstudie. Tot nu toe is er voornamelijk literatuurstudie en kwantitatief onderzoek gedaan 
naar cyberpesten (o.a. Kiriakidis & Kavourna, 2010; Li, 2005, 2006; Raskauskas & Stoltz, 2007; 
Kowalski & Limber, 2007, 2008). Voorliggend onderzoek is echter kwalitatief van aard, waarbij het 
gaat om het beeld dat de onderzochte subjecten van de wereld hebben. Belangrijk hierbij is dat er 
niet één waarheid is, maar dat er verschillende waarheden zijn die afhangen van de perceptie van de 
subjecten, in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek waar getracht wordt universele wetten over 
objectieve capaciteit te ontdekken. Mijn onderzoek bevat als basis een breed georiënteerde 
literatuurstudie, waarbij veel verschillende studies met elkaar vergeleken worden. Het is een 
combinatie van literatuurstudie, documentanalyse en kwalitatief empirisch onderzoek waarbij de 
focus ligt op scholen.  

Maatschappelijke relevantie
Naast deze wetenschappelijke relevantie bevat dit onderzoek ook maatschappelijke relevantie. 
Cyberpesten kan verschillende gevolgen hebben voor de slachtoffers; bij 93% van de 
cyberslachtoffers heeft cyberpesten een negatieve invloed, zoals het krijgen van een verdrietig 
gevoel, een hopeloos gevoel of een depressie. Deze gevoelens zorgen ervoor dat de slachtoffers bang 
zijn om naar school te gaan (Raskauskas & Stoltz, 2007, geciteerd in Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 
87). Ondanks het feit dat veel leraren en bestuurders het probleem van pesten op school erkennen, 
zijn weinig zich bewust van cyberpesten dat in feite een soort eigentijdse variant daarvan is (Beran & 
Li, 2005, p. 268). Het omgaan met cyberpesten is lastiger voor scholen dan van te voren gedacht, wat 
aan bod komt in hoofdstuk 4. De meest doeltreffende omgang met cyberpesten gaat uit van een 
ecologisch model: het gehele systeem rondom het kind (waaronder leerkrachten en ouders) wordt 
betrokken bij de aanpak (Olweus, 2003; Orpinas & Horne, 2006; Roede & Felix, 2009, geciteerd in 
Jellesma, 2011, p. 176). Bij dit onderzoek ligt de focus op scholen, omdat zij in de huidige 
samenleving een steeds meer maatschappelijke taak krijgen (zie hoofdstuk 3). Gekeken zal worden 
naar wat onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties ons leren 
over hoe scholen om kunnen gaan met cyberpesten.  

1.5 LEESWIJZEER 
In hoofdstuk 2 ‘Wetenschapsfilosofische benadering en methodologie’ komen de 
wetenschapsfilosofische benadering van de onderzoeker, de onderzoeksmethoden en de 
kwaliteitscriteria van het onderzoek aan bod. Hoofdstuk 3 ‘Maatschappelijke functie scholen’ brengt 
in kaart wat de relatie is tussen de maatschappelijke taken en verwachtingen richting scholen vanuit 
de samenleving en cyberpesten. In hoofdstuk 4 worden deelvragen 1 en 2 beantwoord middels 
literatuurstudie. Deelvragen 3 t/m 5 worden in hoofdstuk 5 aan de hand van empirisch onderzoek 
beantwoord. Als laatste volgen in de hoofdstukken 6 en 7 respectievelijk de conclusie en de discussie 
van mijn afstudeeronderzoek.   



2. ONDERZOEKSMETHODEN 

   Bron afbeelding: http://www.unc.edu/courses/2010spring/law/357c/001/Cyberbully/criminal.html
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2. ONDERZOEKSMETHODEN 

In dit tweede hoofdstuk wordt in kaart gebracht vanuit welk oogpunt wetenschap in voorliggend 
onderzoek beoefend wordt. In de eerste paragraaf komt aan bod vanuit welke 
wetenschapsfilosofische benadering de onderzoeker naar het onderzoeksveld kijkt. In de tweede 
paragraaf wordt gekeken naar de gehanteerde onderzoeksmethoden voor dit onderzoek. In de derde 
en laatste paragraaf komen de kwaliteitscriteria van het onderzoek aan bod.  

2.1 WETENSCHAPSFILOSOFISCHE BENADERING 
“Wetenschapsfilosofie is een kritische reflectie op de vooronderstellingen die aan de wetenschap ten 
grondslag liggen.” (Koningsveld, 2006, p. 12) Van belang is om te kijken vanuit welke 
wetenschapsfilosofische benadering ik onderzoek doe. Er zijn verschillende visies over welke posities 
er zijn om naar de verhouding tussen de wereld en wetenschap te kijken. De visie die het meest 
gebruikt wordt is die van Deetz (1996). Deetz legt in zijn grid nadruk op de rol die taal speelt en hij 
maakt onderdeel uit van de ‘linguistic turn’. Bij de linguistic turn gaat het erom dat de keuze van 
woorden invloed heeft op mensen. Deetz maakt gebruik van twee dimensies en vier discourses.  

Dissensus 

Local/Emergent    Elite/a priori 

Consensus 

Bij de eerste dimensie gaat het over de vraag ‘Hoe verschijnen concepten?’. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen local/emergent versus elite/a priori. Bij local/emergent bevindt de onderzoeker zich 
in de praktijk en probeert de bevindingen via de taal van zijn subjecten uit te werken. Dit gebeurt 
onder andere door middel van citaten en kleine verhalen. Het gaat voornamelijk om het inzicht 
krijgen in plaats van zoeken naar ‘de waarheid’. De waarheid kan namelijk elke keer veranderen 
doordat er steeds nieuwe betekenissen komen door interactie in het onderzoeksproces. Bij elite/a 
priori gaat de onderzoeker al met een beeld van de wereld het onderzoek in. De onderzoeker geeft 
zijn bevindingen weer in zijn eigen taal. Hier gaat het om observatie en de onderzoeker wil te weten 
komen wat er ‘echt’ aan de hand is. Er wordt achter de lokale betekenissen gekeken. Bij de tweede 
dimensie gaat het om de relatie van de onderzoeker tot de sociale orde. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen consensus en dissensus. Dit onderscheid moet niet gezien worden al het eens of 
oneens zijn met elkaar, maar als een eenheid of verschil. Bij consensus zoeken de 
onderzoeksprogramma’s orde en onderhandelen als dominant factoren in het sociale systeem. Bij 
dissensus zijn de onderzoeksprogramma’s in strijd en is er conflict en spanning (Deetz, 1996, pp. 195-
198).  

Postmodernisme Kritische theorie 

Interpretatieve 
benadering 

Positivisme 
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Uit deze twee dimensies komen vier discourses. Discourses staan niet op zichzelf en binnen een 
discourse is er conflict en strijd. Een discourse is een verzameling van talen met de gevolgen daarvan 
(Deetz, 1996, p. 199). De discourses die door Deetz genoemd worden zijn: positivisme, 
interpretatieve benadering, kritische theorie en postmodernisme. In dit onderzoek wordt uitgegaan 
van de interpretatieve benadering. De interpretatieve benadering ziet subjecten als actieve 
‘betekenisgevers’. Het gaat om het beeld dat de onderzochte subjecten van de wereld hebben. Het 
doel bij deze benadering is laten zien hoe realiteiten voortkomen uit een sociale plek met normen, 
rituelen en dagelijkse activiteiten (Deetz, 1996, pp. 201-202). Belangrijk hierbij is dat er niet één 
waarheid is, maar dat er verschillende waarheden zijn die afhangen van de perceptie van de 
subjecten. Bij de interpretatieve benadering is niet het doel om de wereld te verklaren, maar wil je 
begrijpen waar het over gaat. Kennis maakt dus deel uit van de subjectieve wereld. Mensen zijn 
betekenismakers; mensen geven betekenis, interpreteren gegeven betekenissen, communiceren hun 
betekenissen en delen ze met anderen. Dit kan niet vastgelegd worden in wetten. Vanuit de 
interpretatieve benadering is er geen neutrale, objectieve observatie mogelijk. Gegeven de 
menselijke verscheidenheid, kunnen creaties van menselijke activiteiten door mensen verschillend 
geïnterpreteerd worden. Dit betekent dat er de mogelijkheid is van meerdere betekenissen door 
verscheidenheid aan interpretaties (Yanow, 1996, p. 5). Belangrijk is om te erkennen dat de 
empirische data afkomstig uit mijn casestudy dus niet ‘de waarheid’ vormen, maar dat de data 
inzicht geven in de verschillende waarheden van de respondenten, op basis van hun interpretaties en 
percepties over hoe hun school omgaat met cyberpesten en wat cyberpesten is. Opgemerkt kan 
worden dat ik ervan uitga dat ik eigen veronderstelling heb die gebaseerd zijn op mijn kennis en 
ervaringen, waardoor ik geen waardevrij onderzoek kan doen. Mijn rol als onderzoeker is dus niet 
neutraal. Subjecten interpreteren op verschillende manieren de situatie, vervolgens interpreteer ik 
als onderzoeker de woorden van de subjecten en als laatst worden de woorden van de onderzoeker 
verschillend geïnterpreteerd door de lezer. Verschil in betekenisgeving door de respondent en de 
interpretatie van de onderzoeker wordt erkend en er wordt getracht de discrepantie hiertussen zo 
laag mogelijk te houden door bij de uitwerking van de resultaten veel gebruik te maken van citaten: 
bevindingen worden zodoende (grotendeels) uitgewerkt in de taal van de subjecten (respondenten).  

2.2 METHODOLOGIE  
Nu duidelijk is dat voorliggend onderzoek zal plaatsvinden vanuit de interpretatieve benadering, is 
het interessant om te kijken welke onderzoeksmethoden bij desbetreffende benaderingen gebruikt 
worden. Er zijn twee methoden die gebruikt worden in voorliggend onderzoek: literatuurstudie en 
empirisch onderzoek door middel van kwalitatief onderzoek. Literatuurstudie vormt de basis voor 
het kwalitatieve onderzoek.  

2.2.1 Literatuurstudie 
Bij de literatuurstudie wordt het onderzoeksveld over cyberpesten in kaart gebracht. De 
literatuurstudie is gebaseerd op bestaande inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur en 
documenten van overkoepelende onderwijsorganisaties over het onderzoeksonderwerp. Voor de 
bronnen van de literatuurstudie is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. De 
sneeuwbalmethode houdt in dat bij het lezen van wetenschappelijke literatuur of documenten 
gekeken wordt naar welke toonaangevende wetenschappers aangehaald worden in desbetreffende 
literatuur of documenten en vanuit daar wordt gekeken wat de aangehaalde wetenschappers 
beweren over het onderzoeksonderwerp. Vervolgens kan bij de aangehaalde wetenschappers weer 
gekeken worden welke vooraanstaande auteurs zij aanhalen, enzovoorts. Via verwijzingen in 
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relevante documenten/literatuur komt de onderzoeker weer op andere relevante publicaties voor 
het onderwerp.  

Voordat de deelvragen aan bod komen zal in hoofdstuk 3 de functie van scholen in de huidige 
Nederlandse samenleving toegelicht worden. De bovenliggende methode van dataverzameling voor 
dit hoofdstuk is documentanalyse. Gebruik wordt gemaakt van het rapport van het SCP ‘Grenzen aan 
de maatschappelijke opdracht van de school’, geschreven door Turkenburg (2005). Ook zal het 
adviesrapport van de Onderwijsraad (2008) ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ 
aangehaald worden. Hiernaast zal informatie van expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en 
Opvoeding  (JSO, 2010), Koers Voortgezet Onderwijs (ministerie OCW, 2004), het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het projectplan Veiligheid In en Om de School (VIOS, 2010) en de 
VO-raad (2012) aan bod komen. De gegevens van de VO-raad zullen verkregen worden middels een 
korte vragenlijst. Deze vragenlijst kan gezien worden als een gestructureerd interview, waarbij de 
interviewer probeert een neutrale positie in te nemen.  

Na hoofdstuk 3 ‘Maatschappelijke functie scholen’ wordt in hoofdstuk 4 antwoord gegeven op 
deelvragen 1 en 2 door middel van wetenschappelijke literatuurstudie en documentanalyse over 
cyberpesten. De beantwoording van deze deelvragen is theoretisch van aard. De eerste deelvraag 
‘Wat vinden we in wetenschappelijke literatuur over cyberpesten?’ zal beantwoord worden door 
middel van literatuurstudie. De auteurs die door meerdere wetenschappers aangehaald worden en 
daardoor als leidraad fungeren, zullen als uitgangspunt dienen. Dit zijn Beran en Li (2005, 2007), Li 
(2005, 2008, 2010), Raskauskas en Stoltz (2007), Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell en Tippett 
(2008), Willard (2007), Kowalski en Limber (2007), Ybarra en Mitchell (2004) en Patchin en Hinduja 
(2006). Daarnaast zullen wetenschappers besproken worden die later een artikel gepubliceerd 
hebben over cyberpesten, waardoor deze nog niet de kans gekregen hebben om door anderen 
aangehaald te worden.  

Op de tweede deelvraag ‘Wat leren onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende 
onderwijsorganisaties ons over hoe (specifiek) scholen om kunnen gaan met cyberpesten?’ zal 
antwoord gegeven worden door gebruik te maken van zowel wetenschappelijke literatuurstudie als 
documentanalyse. Veel van de wetenschappers die bij deelvraag 1 besproken worden, zullen ook bij 
deze deelvraag aan bod komen. Daarnaast zal onder andere gebruik gemaakt worden van informatie 
van drie onderdelen van de overkoepelende onderwijsorganisatie Algemeen Pedagogisch 
Studiecentrum (APS): Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI), Centrum School en Veiligheid 
(CSV) en Pestweb (expertisecentrum pesten). APS heeft van het ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap de opdracht gekregen om mensen beleidsmatig te informeren over pesten. De drie 
onderdelen van APS zitten op dezelfde afdeling maar hebben allen hun eigen opdracht en richten 
zich op verschillende doelgroepen. PPSI richt zich op grensoverschrijdend gedrag met als doelgroep 
vertrouwenspersonen van scholen. Pestweb richt zich voornamelijk op leerlingen als doelgroep, 
waarbij ouders en docenten tips krijgen om hun kinderen/leerlingen te helpen. Pestweb zet 
voornamelijk in op het bieden van een luisterend oor en verwijzen door naar andere organisaties 
voor specifieke problemen met betrekking tot pesten. Het doel van het CSV is om zo veel mogelijk 
informatie in te sluiten op het gebied van veiligheid voor scholen, waarbij scholen ook voornamelijk 
de doelgroep zijn. Het CSV tracht alles te laten zien wat in Nederland over de veiligheid van de school 
te verkrijgen is. De drie onderdelen van APS houden zich dus met hetzelfde gebied bezig, alleen de 
focus en insteek ligt anders. Ook zal gebruik gemaakt worden van informatie afkomstig uit het 
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gestructureerde interview met de VO-raad en van de website I-respect. I-respect is opgezet door het 
onafhankelijke kenniscentrum jeugd en media ‘Stichting Mijn Kind Online’. Van deze overkoepelende 
onderwijsorganisaties wordt gebruik gemaakt omdat ik gezocht heb naar organisaties die met 
cyberpesten bezig zijn en ik uitkwam op voorgaand genoemde organisaties, die mijns inziens een 
mooi scala vormen in de wereld over cyberpesten. Ik heb ervoor gekozen om meteen met deze 
organisaties aan de slag te gaan. 

2.2.2 Empirisch onderzoek: kwalitatief onderzoek
Deelvragen 3 t/m 5 zullen beantwoord worden in hoofdstuk 5. De basis voor dit hoofdstuk is 
empirisch onderzoek. Vanuit de wetenschapsfilosofische benadering van de onderzoeker wordt 
ervan uitgegaan dat niet objectief vast te stellen is wat cyberpesten is. Vanuit deze interpretatieve 
benadering heeft elk individu een eigen beeld van wat cyberpesten is. Door het ontbreken van een 
algemene waarheid is het van belang om helder te krijgen wat de betrokkenen van het onderzoek 
onder cyberpesten verstaan. Op deze derde deelvraag, ‘Wat verstaan Atheneum College Hageveld en 
de Hartenlustschool onder cyberpesten?’ zal antwoord gegeven worden door middel van kwalitatief 
onderzoek. Kwalitatief onderzoek is een manier van onderzoek doen horend bij de interpretatieve 
benadering. Binnen kwalitatief onderzoek geven mensen betekenis aan hun omgeving en op basis 
van die betekenisgeving handelen zij (Boeije, 2005, p. 260). Betekenisgeving vormt de grondslag van 
gedrag. Om te achterhalen hoe de onderzochte scholen omgaan met cyberpesten (gedrag) is het dus 
van belang om helder te krijgen wat de onderzochte scholen verstaan onder cyberpesten (betekenis). 
Een onderzoeksinstrument bij kwalitatief onderzoek is het houden van semigestructureerde 
interviews. De structuur van het semigestructureerd interview is topicgerelateerd. Dit wil zeggen dat  
topics een leidraad vormen in het interview. Er is veel ruimte voor de input van de respondent en de 
interviewer, wat kan zorgen voor diepgang. De topiclijst kan voor meerdere situaties en 
respondenten gebruikt worden; de volgorde van behandelen/bevragen staat niet vast. Kenmerkend 
verschil met het eerder genoemde gestructureerde interview is dat er meer ruimte voor de eigen 
inbreng van de interviewer is in de vorm van doorvragen en inspelen op de antwoorden van de 
respondent (Punch, 1998, pp. 175-178). De semigestructureerde interviews zullen gehouden worden 
met vertrouwenspersonen, medewerkers die zich bezig houden met het pestbeleid of de veiligheid 
van de school, teamleiders, mentoren en docenten.

Dezelfde methode zal gehanteerd worden bij de beantwoording van deelvraag 4 ‘Hoe gaan 
Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool om met cyberpesten?’. Om een zo rijk mogelijk 
beeld te krijgen van wat de scholen onder cyberpesten verstaan en hoe ze met cyberpesten omgaan, 
is ervoor gekozen om medewerkers met verschillende functies binnen de school te interviewen. Bij 
de Hartenlustschool zijn vier respondenten geïnterviewd: de directeur, de systeembeheerder, de 
docent mediawijsheid en als laatst de vertrouwenspersoon en zorg- en veiligheidscoördinator die 
tevens docent is. De laatste twee respondenten zijn ook mentor. Bij Atheneum College Hageveld zijn 
drie respondenten geïnterviewd: de teamleider van klas 5 maatschappij die tevens 
veiligheidscoördinator is, de vertrouwenspersoon en tevens mentor van klas 1, en de teamleider van 
klas 1/2. Desbetreffende respondenten zijn ook allemaal docent.  

Als laatste wordt in dit onderzoek getracht antwoord te geven op de vijfde deelvraag ‘Wat kunnen 
Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool leren van onderzoeken, theorieën en van de 
inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties over cyberpesten?’ door een combinatie van de 
tweede en vierde deelvraag. In de tweede deelvraag wordt behandeld wat onderzoeken, theorieën 
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en inzichten van onderwijsorganisaties ons leren over hoe scholen om kunnen gaan met 
cyberpesten. Door ‘wat wetenschappelijk bekend is over omgaan met cyberpesten’ te vergelijken 
met de omgang van de twee middelbare scholen met cyberpesten wordt een koppeling gemaakt 
tussen de theorie en de praktijk. In hoeverre kan de praktijk leren van de wetenschap? In deze 
laatste deelvraag wordt getracht dit in kaart te brengen door de resultaten van deelvraag 2 
(literatuurstudie) en deelvraag 4 (empirisch onderzoek) te analyseren en met elkaar te vergelijken.  

2.3 KWALITEITSCRITERIA 
Voor wetenschappelijk onderzoek gelden een drietal kwaliteitseisen: validiteit, generaliseerbaarheid 
en betrouwbaarheid. In deze paragraaf zal uitgelegd worden wat de drie begrippen inhouden en wat 
de kwaliteit van het empirische onderzoek is.  

2.3.1 Validiteit 
Bij validiteit gaat het om de beïnvloeding door systematische fouten. Het is van belang dat 
onderzocht is wat daadwerkelijk onderzocht moest worden (Boeije, 2005, p. 145). De definitie van 
Kvale (1993, p. 302) van validiteit is: “Meet je datgene wat je denkt te meten”. Dit kan onder andere 
beïnvloed worden door een gebrek aan de juiste respondenten en door het gebruik van verkeerde 
dataverzameling. Daarom is gelet op de gekozen onderzoeksmethoden en technieken, zodat deze 
pasten bij de onderzoeksvragen (Boeije, 2005, p. 145). Als respondenten is gekozen voor 
medewerkers binnen de school die veel van cyberpesten afweten. Ook is erop gelet dat de 
respondenten verschillende functies binnen de school vervullen om zo een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen van hoe de onderzochte scholen in de breedte met cyberpesten omgaan. Om te voorkomen 
dat er bijvoorbeeld sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven is het belangrijk dat er zo min 
mogelijk sturing wordt gegeven aan de interviews. Het onderzoeksinstrument dat gekozen is voor 
het empirisch onderzoek is semigestructureerde interviews, zodat ruimte is voor de respondenten 
om hun verhaal te doen. Hierdoor is de kans dat je datgene meet wat je denkt te meten, de kans op 
validiteit, groter. Ook wordt de validiteit verhoogd doordat bij kwalitatief onderzoek de onderzoeker 
kan waarnemen wat de respondenten belangrijke informatie vindt, door middel van horen, zien of 
doorvragen. “Dat draagt bij aan de validiteit van de verzamelde gegevens, omdat er maar een kleine 
afstand is tussen die gegevens en de werkelijkheid waarvan die gegevens een afspiegeling vormen”
(Boeije, 2005, p.2 81). Dit betekent niet dat er geen invloed meer is van de onderzoekers. Bij deze 
kwalitatieve vorm van interpretatief onderzoek blijft de onderzoeker een rol spelen in de 
onderzochte wereld. Alle keuzes die gemaakt worden in het onderzoek zijn gemaakt op basis van de 
interpretaties van de onderzoekers. Erkend kan worden dat bij het doen van kwalitatief onderzoek 
het volgens ons niet mogelijk om de waarheid boven tafel te krijgen. Zoals eerder aangegeven 
denken wij dat er niet één objectieve waarheid is.  

2.3.2 Generaliseerbaarheid 
Als het onderzoek generaliseerbaar is dan gelden de resultaten voor een grotere groep dan slechts 
de onderzochte groep. Dit onderzoek is niet generaliseerbaar, omdat gekeken wordt naar hoe twee 
middelbare scholen, de Hartenlustschool en Atheneum College Hageveld, omgaan met cyberpesten 
en wat deze twee scholen kunnen leren van onderzoeken, theorieën en inzichten van 
overkoepelende onderwijsorganisaties. Het onderzoek is een explorerend onderzoek en is specifiek 
gericht op deze twee scholen en daarmee dus niet generaliseerbaar voor andere scholen.  
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2.3.3 Betrouwbaarheid 
Bij de betrouwbaarheid van het onderzoek gaat het om de beïnvloeding van waarnemingen door 
toevallige of onsystematische fouten. De vraag die hierbij gesteld kan worden is ‘Als het onderzoek 
herhaald wordt komen dan dezelfde resultaten naar voren?’ Wanneer een andere persoon hetzelfde 
onderzoek met dezelfde methoden zal verrichten, zal deze tot een soortgelijke uitkomst horen te 
komen. De betrouwbaarheid bij het empirisch onderzoek is relatief laag, aangezien mensen 
betekenissen geven in bepaalde situaties en zaken op het ene moment anders kunnen omschrijven 
en interpreteren dan op een ander moment. Daarnaast zou de onderzoeker de data aan het eind van 
het onderzoek ook anders kunnen interpreteren omdat zij dan meer kennis heeft vergaard en dan 
meer ervaren is op dit gebied. Als we dit onderzoek zouden herhalen onder dezelfde 
omstandigheden, zouden de respondenten anders antwoord kunnen geven en zouden we de 
antwoorden anders kunnen interpreteren.  

De betrouwbaarheid van het onderzoek kan bevorderd worden door standaardisatie van methoden 
van dataverzameling. Gebruik wordt gemaakt van een gestandaardiseerde topiclijst voor de scholen 
die leidend is voor de semigestructureerde interviews, zodat de respondenten over dezelfde topics 
worden bevraagd. Ook wordt geprobeerd om de vragen die gesteld worden waardevrij/neutraal te 
stellen en gebruik te maken van open vragen. Door toeval, bijvoorbeeld persoonlijke 
omstandigheden, kunnen antwoorden toch altijd beïnvloed worden (Boeije, 2005, p. 145). Een 
belangrijk punt bij dit onderzoek is dat het een gevoelig onderwerp betreft. Zo kunnen de 
respondenten de omgang met cyberpesten mooier voor laten komen dan de daadwerkelijke omgang 
en daarmee sociaal wenselijk antwoorden. Geprobeerd is om hier rekening meer te houden door te 
wijzen op de zorgvuldige omgang met de onderzoeksresultaten en de anonimiteit voor andere lezers 
dan de onderzoeker en begeleider(s) te garanderen. Ook zijn sommige vragen op verschillende 
manieren gesteld, om zo te controleren of het antwoord hetzelfde blijft. De data van het empirisch 
onderzoek zijn zo consequent mogelijk verzameld en geanalyseerd om de kans op toevallige fouten 
in de resultaten te beperken. Eerst zijn alle gegevens gecodeerd volgens dezelfde codes, waarna alle 
gecodeerde stukken nog een keer gelezen zijn om te controleren of de toegevoegde code correct is. 
Erkend moet worden dat enkel de onderzoeker de codes heeft toegevoegd, dus het is afhankelijk van 
de interpretatie van de onderzoeker of de juiste code is toegekend. Omdat verlate registratie van de 
data de betrouwbaarheid kan verstoren, zijn de interviews met een voicerecorder opgenomen (zie 
opnames en bijbehorende transcripten op de CD ROM) en zijn er tijdens de interviews aanvullende 
aantekeningen gemaakt. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te bevorderen worden de data 
van het empirische onderzoek onder andere gepresenteerd door middel van citaten, waar de 
interpretatieslag van de onderzoeker overgeslagen wordt. De lezer leest meteen wat de uitspraken 
van de respondenten zijn en de interpretatie van de onderzoeker wordt in het citaat niet 
meegenomen. Op het moment dat een andere onderzoeker het empirische onderzoek uit zou 
voeren zouden waarschijnlijk dezelfde citaten naar voren komen. Daarnaast kan wel opgemerkt 
worden dat de onderzoeker nog steeds bepaalt wat als belangrijke informatie beschouwd wordt en 
welke citaten gekozen worden om de boodschap aan te duiden.  



 3. MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE 
SCHOLEN 

    Bron afbeelding: http://www.theage.com.au/articles/2007/03/01/1172338796092.html
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3. MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE SCHOLEN  

Cyberpesten vindt bij jongeren meestal buiten school plaats (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, 
Russel & Tippett, 2008, p. 376). In 30% van de gevallen ontvangen de slachtoffers van cyberpesten de 
berichten op school, 70% geeft aan de berichten thuis te ontvangen en 25% ontvangt ook berichten 
bij een vriend thuis.4 Omdat het daadwerkelijke cyberpesten in de meeste situaties dus niet fysiek op 
school voorkomt, is het interessant om te kijken naar de functie van scholen. Is het in lijn met de taak 
van scholen om met het maatschappelijke probleem cyberpesten om te gaan? In het verleden was 
de school vooral een plek om (cognitieve) kennis en vaardigheden op te doen, maar tegenwoordig 
heeft de school een veel bredere maatschappelijke functie.5 Het is hierbij van belang om te kijken 
naar een drietal aspecten: (1) wat de maatschappelijke opdracht van de school is; (2) wat de 
oorzaken zijn voor de toenemende verwachtingen vanuit de samenleving rond maatschappelijke 
taken van scholen; en (3) waarom scholen een handelingsmotief hebben.  

In dit hoofdstuk zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van het rapport van het SCP ‘Grenzen aan 
de maatschappelijke opdracht van de school’, geschreven door Turkenburg (2005) en het 
adviesrapport van de Onderwijsraad (2008) ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’. 
Opvallend is dat Turkenburg spreekt van de maatschappelijke opdracht van de school, zoals deze in 
de Koersgesprekken van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en wetenschap (OCW) in 
2004 met het onderwijsveld tot uiting kwam. De Onderwijsraad spreekt niet van de maatschappelijke 
opdracht, maar van maatschappelijke taken en verwachtingen vanuit de samenleving voor scholen. 
In hoeverre maatschappelijke taken en verwachtingen onder de maatschappelijke opdracht vallen is 
afhankelijk van de afbakening van de maatschappelijke opdracht. Zoals in dit hoofdstuk naar voren 
zal komen, is deze afbakening niet scherp te stellen en daarmee aan discussie onderhevig. Zo kunnen 
er maatschappelijke taken en verwachtingen zijn vanuit de samenleving die scholen niet opmerken 
als onderdeel van hun maatschappelijke opdracht. Naast de Onderwijsraad en Turkenburg zal 
informatie gebruikt worden van het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding  (JSO, 
2010), Koers Voortgezet Onderwijs (ministerie OCW, 2004), de VO-raad (2012) en VIOS (2010).  

3.1 MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT VAN DE SCHOOL 
Scholen worden in toenemende mate door de samenleving en de overheid getroffen en (actief) 
benaderd met uiteenlopende vragen en problemen. De discussie over de maatschappelijke taken en 
functie van de school vindt sinds de Koergesprekken, die minister Van der Hoeven van Onderwijs, 
Cultuur en wetenschap (OCW) in 2004 voerden met het onderwijsveld, plaats onder de noemer ‘de 
maatschappelijke opdracht van de school’ (Turkenburg, 2005, pp. 7-9). Maar wat is deze zogenaamde 
‘maatschappelijke opdracht’ van scholen precies? 

De overheid, ouders en verschillende maatschappelijke groeperingen verwachten dat scholen een 
bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen dan alleen het geven van onderwijs 
(Turkenburg, 2005, p. 9). Door de toegenomen autonomie van scholen is het afhankelijk van de 
school hoe aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid richting wordt gegeven. Schoolbesturen 

4Fight Crime: Invest in Kids, 2006, geciteerd in http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov/adults/cyber-
bullying.aspx, 2012 
5 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/innovatie-en-ict-in-het-onderwijs/maatschappelijke-functie-
scholen, 2012 
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krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en vrijheid om hier zelf invulling aan te geven, omdat de 
overheid minder sturend wil optreden en meer over wil laten aan professionals. Elke school is uniek 
en heeft te maken met andere omstandigheden, zoals regionale verschillen en verschillen tussen 
leerlingen en hun ouders. Hierdoor ontwikkelt en hanteert iedere school een eigen aanpak om de 
leerlingen voor te bereiden op hun examens en volwaardig burgerschap (Koers Voortgezet onderwijs, 
2004, p. 19). Zo kunnen scholen de maatschappelijke opdracht uitgebreid opvatten of deze beperkt 
houden. Naast de ‘reikwijdte’ van de maatschappelijke opdracht kan ook de ‘manier waarop’ de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid zichtbaar wordt verschillen. Dit kan door bij de inhoud van 
het onderwijs aandacht te besteden aan bijvoorbeeld burgerschap, waarden en normen. Ook kan de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid organisatorisch van aard zijn, blijkend uit de 
samenwerkingsrelaties tussen scholen en andere instellingen (Turkenburg, 2005, p. 9). De 
maatschappelijke opdracht is een verzamelbegrip waar iedereen iets anders onder kan verstaan. 
Hierdoor is er geen duidelijke grens te trekken wat betreft taken die scholen op zich nemen of taken 
die zij beter over kunnen laten aan bijvoorbeeld de politie, ouders, justitie, welzijnswerk of 
jeugdzorg. De definitie die door Turkenburg (2005, p. 10) gehanteerd wordt luidt als volgt: “Onder de 
maatschappelijke opdracht van de school worden al die maatschappelijke vragen en problemen 
verstaan die op die op de school afkomen en waarop de school – uit eigen ambitie en missie of 
externe druk – kan reageren door naast reguliere onderwijstaken allerlei vormen van extra 
ondersteuning en zorg aan te bieden.” Het woord extra krijgt de nadruk, aangezien veel zorg en 
ondersteuning al tot de reguliere taken van de scholen behoren.  

Volgens de onderwijsraad (2008) ontwikkelt elke school een eigen visie op haar maatschappelijke 
taak. Deze visie is een afspiegeling van wat de school wil zijn en bepaalt de keuzes die een school 
maakt voor het wel of niet oppakken van bepaalde maatschappelijke taken (JSO, 2010, p. 3). 
Belangrijk hierbij is dat de hoofdfuncties van iedere school, kwalificeren en socialiseren, niet in het 
gedrang komen. “Kwalificeren én socialiseren vormen de hoofdfuncties van iedere school. Dat is ook 
het uitgangspunt voor scholen wanneer zij hun positie bepalen in hun omgeving. Elke school dient 
leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs en/of toekomstige arbeid door de daarvoor 
benodigde kennis en vaardigheden over te dragen. Scholen vervullen daarnaast een socialiserende 
functie: zij zijn immers ook opgericht om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de 
samenleving, door hen te vormen in waarden, normen en attitudes die daarvoor nodig zijn.” 
(Onderwijsraad, 2008, p. 11) Volgens de Onderwijsraad (2008) kunnen zowel kwalificatie en 
socialisatie als hoofdtaken van de school gezien worden en neventaken kunnen tot de 
maatschappelijke opdracht worden gerekend.  

3.2 OORZAKEN TOENEMENDE MAATSCHAPPELIJKE VERWACHTINGEN EN TAKEN VAN SCHOLEN 
“Vroeger was alles anders (...) Er waren verschillende instituties die een maatschappelijk ideaal 
representeerden, die mee opvoedden en voor de overdracht van zekere waarden zorgden. Scholen 
waren weliswaar binnen de eigen zuil, bijna vanzelfsprekend in een ruime maatschappelijke context 
ingebed. Met de ontzuiling, het wegvallen van andere socialiserende instituties als de kerk en in 
sommige situaties het disfunctioneren van de institutie ‘gezin’, blijft kortom de school als 
belangrijkste opvoedende instelling over, althans in het publieke domein. Het is de enige institutie 
waar alle kinderen in de leerplichtige leeftijd nu eenmaal verplicht naar toe moeten. Het is de enige 
institutie die de overheid ook vrij direct kan sturen. Vandaar al die aandacht voor de school bij 
maatschappelijke vragen en problemen. De toenemende diversiteit in leerlingenpopulatie dwingt 
scholen om nog voordat een school aan het lesgeven toekomt, eerst aandacht te besteden aan een 
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aantal randvoorwaarden, zoals het creëren van een veilig klimaat en een aantal regels over gedrag 
en fatsoen. De school moet alle extra en reguliere taken bovendien vervullen in een steeds complexer 
wordende samenleving (…) School is zowel de vindplaats voor een aantal problemen als de plek waar 
ook de remedie moet plaatsvinden, te meer daar andere partijen verstek laten gaan.” 
(Turkenburg, 2005, p. 22) 

Naast deze algemene veranderingen die door Turkenburg (2005) genoemd worden, is er een 
precieze verklaring gegeven door de Onderwijsraad (2008, pp. 9-10) over waarom de afgelopen 50 
jaar druk is gelegd op scholen om hun (maatschappelijke) taken te verbreden. Volgens de 
Onderwijsraad is de toegenomen druk op scholen om hun taken te verbreden geen verrassing, 
omdat de school per definitie een maatschappelijke taak heeft en daarmee dus afhankelijk is van 
maatschappelijke ontwikkelingen. Een korte toelichting op deze druk zal gegeven worden aan de 
hand van een historisch beeld uit onderzoek van de Onderwijsraad (2008, pp. 24-30). Dit historische 
beeld zal weergegeven worden aan de hand van vier perioden: de jaren vijftig, de jaren zeventig, de 
jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig en als laatst de tweede helft van de jaren 
negentig en het begin van de 21e eeuw. In dit historisch beeld zal aan de orde komen welke 
algemene veranderingen desbetreffende periode kent en wat voor invloed deze hebben op de 
maatschappelijke taken en verwachtingen van de school. Deze verwachtingen en taken zullen enkel 
behandeld worden voor het voortgezet onderwijs, omdat in voorliggend onderzoek een tweetal 
middelbare scholen onderzocht wordt.  

De jaren vijftig 
In de jaren vijftig is de Nederlandse samenleving sterk verzuild. “Het zijn vooral de verzuilde 
instituties, zoals kerken, politieke partijen en maatschappelijke verbanden en organisaties, die 
maatschappelijke verwachtingen en taken formuleren en kanaliseren richting scholen.”
(Onderwijsraad, 2008, p. 24) Zij wijzen op de vormende taken van scholen en op het overbrengen en 
bewaken van de binnen de zuil geldende waarden en normen (Onderwijsraad, 2008, p. 24).  

De jaren zeventig 
In de jaren zeventig zet de in de jaren zestig begonnen ontzuiling en secularisering door. “De invloed 
van de traditionele socialiserende instituties (kerk, gezin, familie en buurt) neemt sterk af. De 
gedachte van de maakbare samenleving komt op. Inhoudelijke idealen zijn het streven naar 
gelijkheid, emancipatie en democratisering. Er heerst een behoorlijk sterk vooruitgangsgeloof. De 
school wordt een maatschappelijke institutie; de school dient bij te dragen aan de gelijke spreiding 
van kennis, macht en inkomen en kan een rol spelen in het terugdringen van achterstanden.” 
(Onderwijsraad, 2008, p. 25) De overheid is in de jaren zeventig degene die de maatschappelijke 
verwachtingen formuleert. Belangrijke aandachtspunten voor scholen zijn: het wegwerken van 
(taal)achterstanden bij kinderen in achterstandssituaties, aandacht voor emancipatie en individuele 
ontplooiing en aandacht voor medezeggenschap van ouders, leerkrachten en studenten. Door de 
economische recessie in deze jaren is er aandacht voor het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Ook 
moeten leerlingen beter omgaan met de nieuwe technologie (Onderwijsraad, 2008, pp. 25-26). 

De jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig 
In de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig speelden verschillende maatschappelijke 
trends: secularisering, de individualisering en multiculturalisering. In deze jaren kwam ongewenste 
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segregatie op de agenda: de problematiek van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen. Ook groeide de 
onderwijsdeelname sterk: steeds meer jongeren bleven langer onderwijs volgen, waardoor het 
onderwijsniveau van de bevolking steeg. De maatschappelijke taken en verwachtingen waren 
afkomstig van de overheid en maatschappelijke organisaties. Opmerkelijk is dat de verwachtingen 
steeds meer uiteen lopen, ze richten zich deels op alle onderwijssectoren en deels specifiek op het 
voortgezet onderwijs. Belangrijk in deze periode is dat scholen een rol toebedeeld krijgen in het 
oplossen van maatschappelijke problemen, zoals seksueel misbruik en incest en het terugdringen van 
jeugdcriminaliteit (Onderwijsraad, 2008, pp. 26-27). 

De tweede helft van de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw 
In de tweede helft van de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw vindt discussie plaats over de 
fundamentele gedeelde waarden van de samenleving. De onzekerheid over gedeelde waarden is 
groot. Een reden hiervoor is het toenemende aantal niet-westerse allochtonen. Opvoeden is door 
deze onzekerheid, de ontzuiling, de secularisering, de multiculturalisering en de individualisering 
complexer en omvattender geworden. Een andere trend is kennisintensivering: de behoefte en 
daarmee ook het belang van kennis is groter. In deze jaren wordt het als vanzelfsprekend gezien dat 
scholen een opvoedende taak hebben. De overheid en verbanden en instellingen nabij scholen, zoals 
belangenbehartigende en ondersteunende onderwijsorganisaties, spreken hun verwachtingen uit 
richting scholen. Belangrijke thema’s zijn: het terugdringen en voorkomen van schooluitval, een 
betere aansluiting op de arbeidsmarkt, veiligheid op school, het voorkomen of terugdringen van 
alcoholmisbruik en het tegenaan van cyberpesten. Opvallend is dat de overheid wel verwachtingen 
heeft richting scholen, maar dat zij zich terughoudender opstelt en meer zaken overlaat aan de 
scholen en besturen zelf. Opgemerkt kan worden dat de druk op scholen om hun taken te verbreden 
vanaf de jaren negentig is toegenomen als gevolg van een samenloop van demografische, 
economische, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Vanaf 1990 worden 
privégerelateerde problemen onder de aandacht gebracht bij scholen, zoals alcoholmisbruik en 
cyberpesten (Onderwijsraad, 2008, pp. 28-30).   

3.3 HANDELINGSMOTIEF SCHOLEN 
Verschillende thema’s, die onder de maatschappelijke opdracht van de school geplaatst kunnen 
worden, komen in het maatschappelijke debat naar voren: achterstandsbestrijding, opvoeding en de 
relatie van de school met ouders, de school en opvang, veiligheid, sociale cohesie voor de buurt en 
de overdracht van waarden en normen en goed burgerschap (Turkenburg, 2005, p. 30). In de vorige 
paragraaf werd duidelijk dat een maatschappelijke taak van middelbare scholen in de 21e eeuw ‘het 
tegengaan van cyberpesten’ is (Onderwijsraad, 2008, p. 30). Omgaan met cyberpesten is volgens de 
Onderwijsraad dus een maatschappelijke taak van scholen, maar onder welk thema van de 
maatschappelijke opdracht kan cyberpesten geschaard worden? In deze paragraaf worden 
desbetreffende thema’s van de maatschappelijke opdracht van de school besproken aan de hand van 
Turkenburg (2005, pp. 30-48). De thema’s vertonen gedeeltelijk overlap. In het rapport van het SCP 
‘Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school’ (Turkenburg, 2005) worden twaalf 
deskundigen, met verschillende invalshoeken op het gebied van onderwijs, aan het woord gelaten. 
De data afkomstig van deze deskundigen zullen gebruikt worden in de behandeling van de thema’s. 
Naast desbetreffende thema’s zal ook aan bod komen waarom scholen volgens de VO-raad om 
moeten gaan met cyberpesten.  
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Er zijn twee hoofdthema’s waar cyberpesten onder geschaard kan worden: (A) veiligheid en (B) de 
overdracht van waarden en normen en goed burgerschap. 

A. Veiligheid 
Een groot aantal scholen heeft te maken met verbale en fysieke geweldsincidenten: leerkrachten 
worden geconfronteerd met agressie van ouders, leerlingen of collega’s en leerlingen onderling uiten 
agressie naar elkaar. Dit kan resulteren in een onveilig gevoel op school (Inspectie van het Onderwijs, 
2005, geciteerd in Turkenburg, 2005, p. 38). Uit het rapport van SCP ‘Grenzen aan de 
maatschappelijke opdracht van de school’ (Turkenburg, 2005, p. 38) komt naar voren dat 
deskundigen veiligheid als onderdeel zien van de maatschappelijke opdracht van de school: een 
veilige school is nodig om aan de primaire taak te kunnen voldoen. Veel scholen hebben maatregelen 
op het gebied van veiligheid, zoals een anti-pestbeleid, vertrouwenspersonen en contacten met de 
wijkpolitie en justitie.  

Veel jongeren die slachtoffer zijn van cyberpesten worden ook op school gepest. Pesten kan 
verschuiven tussen elektronische media en de school. Zo kan een leerling eerst op school gepest 
worden, dan later die dag thuis een berichtje krijgen via het internet en de volgende dag weer op 
school gepest worden (Beran & Li, 2007, p. 24) of kan pesten via elektronische media beginnen en 
later face-to-face uitgevochten worden (Beran & Li, 2005, p. 274). De meeste leerlingen worden 
gepest door een medeleerling (Kowalski & Limber, 2007, p. 26). Uit onderzoek  (Beran & Li, 2007, p. 
24) blijkt dat leerlingen die op school gepest worden eerder anderen slachtoffer maken van 
cyberpesten, dus dan weer de dader zijn van cyberpesten. Leerlingen kunnen bang zijn om naar 
school te gaan en/of gaan niet meer naar school (Raskauskas & Stoltz, 2007, geciteerd in Kiriakidis & 
Kavourna, 2010, p. 87). De gevolgen van cyberpesten buiten schooltijd worden hierdoor direct mee 
naar school genomen (Li, 2005, p. 1779). Veiligheid binnen en buiten de school zijn nauw met elkaar 
verbonden. Naast de school zijn er verschillende domeinen waar een leerling zijn leven leeft: het 
gezin, de straat, vriendenkringen, het wijkcentrum, de disco, de vereniging, het werk, etc. Al deze 
leefgebieden zijn van invloed op het gedrag van de leerling  op school (VIOS, 2010, p. 4). Daarnaast 
ontvangt 30% van de leerlingen cyberpest berichten tijdens schooltijd .6 Dit alles kan zorgen voor een 
onveilig gevoel op school. Als leerlingen zich onveilig voelen op school en daardoor bang zijn om naar 
school te gaan of zelf helemaal niet komen kan de school nooit haar primaire taken uitvoeren: 
socialiseren en kwalificeren. Dit blijkt ook uit het feit dat leerlingen die slachtoffer zijn van 
cyberpesten minder goed presteren op school (Beran & Li, 2007, pp. 24-25).  

B. De overdracht van waarden en normen en goed burgerschap 
“Scholen hebben een belangrijke rol bij de overdracht van algemene waarden van de rechtsstaat, 
democratie en burgerschap. Daarnaast hebben scholen een belangrijke morele en pedagogische taak 
voor het klimaat op school. Deze komt tot uiting in de gedragsregels en de discipline die worden 
aangeleerd.”
(Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, 2003, geciteerd in Turkenburg, 2005, p. 42)  
Scholen moeten voldoende ruimte en vrijheid krijgen om, passend bij hun eigen context, aandacht te 
besteden aan de morele dimensie van opvoeding en onderwijs. De laatste tijd is er eveneens 
aandacht voor de relatie onderwijs en goed burgerschap. Burgerschap kan worden opgevat als het 

6 Fight Crime: Invest in Kids, 2006, geciteerd in http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov/adults/cyber-
bullying.aspx, 2012 
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stimuleren van de bereidheid en het vermogen onderdeel uit te maken van een gemeenschap en 
daaraan bij te dragen. Het gaat daarbij niet alleen om kennis over de rol van de burger in Nederland 
en Europa, maar over zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 
Bij het thema ‘de overdracht van waarden en normen en goed burgerschap’ zijn aspecten van twee 
andere thema’s te vinden: sociale cohesie (van de buurt) en opvoeding. Desbetreffende thema’s 
hebben op het gebied van cyberpesten grote raakvlakken met het thema overdracht van waarden en 
normen en goed burgerschap. Om herhaling te voorkomen zullen sociale cohesie en opvoeding bij dit 
thema uitgewerkt worden. Met sociale cohesie wordt de deelname aan maatschappelijke instituties, 
de sociale contacten die mensen onderhouden en de oriëntatie op collectieve normen en waarden 
bedoeld. Door Turkenburg (2005, p. 39) wordt de nadruk gelegd op sociale cohesie voor de buurt. 
Het merendeel van de deskundigen vindt dat sociale cohesie voor de buurt geen onderdeel uitmaakt 
van de maatschappelijke opdracht van de school (Turkenburg, 2005, p. 39). Sociale cohesie, 
voornamelijk op het gebied van sociale contacten die mensen onderhouden en de oriëntatie op 
collectieve normen en waarden, kan echter onderdeel zijn van de maatschappelijke opdracht van de 
school. Hoe groter de gemeenschappelijke oriëntatie op collectieve normen en waarden, hoe minder 
kans op geschillen (zoals cyberpesten) die de primaire taken van de school lastig maken. Cyberpesten 
krijgt vorm tijdens de sociale contacten die mensen onderhouden. Erkend kan echter worden dat het 
toezien op sociale contacten voor scholen lastig is, aangezien die contacten voor een deel buiten 
schooltijd plaatsvinden. Het tweede thema dat raakvlakken vertoont met de overdracht van waarden 
en normen en goed burgerschap, is opvoeding. Over het algemeen wordt opvoeding gezien als een 
gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en scholen. Leerkrachten stellen dat ouders de 
opvoedende taak te veel bij de school neerleggen, waar ouders de school verwijten dat zij te weinig 
bij de school betrokken worden. Scholen hebben een opvoedende taak en een voorbeeldfunctie. Als 
kanttekening kan gesteld worden dat school de opvoeding niet over moet nemen van de ouders 
(Turkenburg, 2005, pp. 31-34). Bij de opvoeding van schoolgaande jongeren worden waarden en 
normen overgebracht en de school is één van de vormgevers van waarden en normen. Een 
belangrijke waarde kan zijn dat je anderen behandelt zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. 
Cyberpesten valt dan in de categorie zeer ongewenste behandeling..  

Gebaseerd op Turkenburg (2005) en de Onderwijsraad (2008) wordt in voorliggend onderzoek het 
volgende verstaan onder de relatie tussen de maatschappelijke opdracht van de school en 
cyberpesten: Socialisatie, het voorbereiden op deelname aan de samenleving, door leerlingen te 
vormen in waarden, normen en attitudes die daarvoor nodig zijn, is één van de kerntaken van 
scholen. Het omgaan met cyberpesten is daar onlosmakelijk mee verbonden. Omgaan met 
cyberpesten is geen neventaak of enkel een onderdeel van de maatschappelijke opdracht van de 
school, het is een onderdeel van de maatschappelijke opdracht én zit verborgen in de kerntaak 
‘socialisatie’ van de school. Naast het feit dat omgaan met cyberpesten verborgen zit in de kerntaak 
socialisatie, is het essentieel om met cyberpesten om te gaan om aan de tweede primaire taak van 
de school toe te komen: kwalificeren. Als leerlingen niet meer naar school durven en/of gaan 
vanwege cyberpesten, kunnen deze leerlingen nooit gekwalificeerd worden.  

Deze visie op het verband tussen scholen en omgaan met cyberpesten wordt bevestigd door de VO-
raad (2012) en VIOS (2010). Uit het gestructureerde interview blijkt dat de VO-raad het belangrijk 
vindt dat scholen serieus nadenken over het gebruik van internet en social media: wat willen ze wel 
en wat willen ze juist niet? Voor goed onderwijs is in elk geval van belang dat docent en leerling echt 
met elkaar in contact treden. Als de docent van nu geen weet heeft van de leeromgeving van de 
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leerling, kan hij die leerling niet op een goede manier bereiken. In die optiek is het volgens de VO-
raad een uitdaging om eigentijds onderwijs te blijven geven. Dat kan onder andere door in te spelen 
op de belevingswereld door internet en social mediamogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken in 
het onderwijsproces. VIOS omschrijft de kerntaak van scholen als het aanbieden van aantrekkelijk 
onderwijs  (VIOS, 2010, p. 9). De veelheid aan domeinen waarin de leerling zijn leven leeft (het gezin, 
de disco, vriendenkring, de vereniging, het werk, etc.) is van invloed op het leergedrag van de leerling 
en daarmee op de kerntaak van de school. Daarmee heeft de school een aantal belangrijke taken 
erbij gekregen die ondersteunend zijn voor de uitoefening van haar kerntaak (VIOS, 2010, p. 9). 
Omgaan met cyberpesten kan dus gezien worden als één van die taken die ondersteunend is aan de 
uitoefening van de kerntaak van de school.  

Concluderend kan gesteld worden dat omgaan met cyberpesten volgens de Onderwijsraad (2008) 
een maatschappelijke taak van de school is. Aan de hand van Turkenburg (2005) kan cyberpesten 
onder meerdere thema’s van de maatschappelijke opdracht van scholen geschaard worden en de 
VO-raad (2012) en VIOS (2010) zijn van mening dat scholen om moeten leren gaan met cyberpesten. 
Het is echter door de toegenomen autonomie aan scholen zelf of ze zich ook daadwerkelijk met 
cyberpesten bezig houden. Opgemerkt kan in ieder geval worden dat uit de documentanalyse blijkt 
dat ‘omgaan met cyberpesten’ als onderdeel van de maatschappelijke opdracht van scholen gezien 
kan worden. In dit onderzoek hebben we op basis van vooronderzoek aangenomen dat de twee 
onderzochte scholen cyberpesten als onderdeel van hun maatschappelijke opdracht zien. De keuze  
voor de te onderzoeken scholen is gebaseerd op de scholen die cyberpesten erkennen en mee willen 
werken aan dit onderzoek, waarin gekeken wordt hoe zij omgaan met cyberpesten. Om deze 
aanname te toetsen zal aan de respondenten gevraagd worden of zij vinden dat omgaan met 
cyberpesten hoort bij de maatschappelijke opdracht van de school en wat zij onder de 
maatschappelijke opdracht van de school verstaan. Dit zal nader uitgewerkt worden in hoofdstuk 5. 



4. LITERATUURSTUDIE  

CYBERPESTEN 

      Bron afbeelding: http://www.voo.nl/page/Ouders_en_School/Over_pesten
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4. LITERATUURSTUDIE CYBERPESTEN  

In dit hoofdstuk komen de deelvragen 1 en 2 aan bod aan de hand van wetenschappelijke 
literatuurstudie en documentanalyse over cyberpesten.  

4.1 THEMA’S CYBERPESTEN IN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 
In deze paragraaf zal de eerste deelvraag beantwoord worden: ‘Wat vinden we in wetenschappelijke 
literatuur over cyberpesten?’. Een aantal thema’s van cyberpesten keert in de meeste 
wetenschappelijke verhandelingen terug, namelijk: (1) definities van cyberpesten, (2) vergelijking 
tussen traditioneel pesten en cyberpesten, (3) omvang van cyberpesten, (4) oorzaken van 
cyberpesten, (5) gevolgen van cyberpesten, (6) gebruikte communicatiemiddelen bij cyberpesten, (7) 
vormen van cyberpesten en (8) karakteristieken van cyberpesters en cyberpestslachtoffers.  

4.1.1 Definities cyberpesten   
In de literatuur zijn voor het pesten via elektronische media verschillende namen: cyberpesten, 
elektronisch pesten, online pesten en digitaal pesten. Voor de eenduidigheid wordt in voorliggend 
onderzoek de term cyberpesten gebruikt. Naast de verschillende benamingen van dit veel 
voorkomende fenomeen, zijn er ook uiteenlopende definities. 

Eén van de eerste definities van cyberpesten wordt geciteerd in Kowalski en Limber (2007, p. 23), 
maar is afkomstig van een ongepubliceerd onderzoek van the National Children’s Home in Groot-
Brittannië. In dit onderzoek wordt onder cyberpesten het pesten via de mobiele telefoon of de 
computer verstaan. Een vergelijkbare definitie wordt gehanteerd door het Algemeen Pedagogisch 
Studiecentrum (APS): cyberpesten is pesten via internet of telefoon.7 In deze twee definities komt 
niet aan bod wat pesten is. Strom en Strom (2005, p. 35) zijn van mening dat bij cyberpesten gebruik 
gemaakt wordt van een elektronisch medium om anderen schade toe te brengen. In deze definitie 
komt naar voren dat pesten het toebrengen van schade is. Een meer complete definitie is afkomstig 
van Willard (2007a, p. 1): cyberpesten is wreed zijn tegen anderen door het verzenden of plaatsen 
van schadelijk materiaal of deel nemen in andere vormen van sociale agressie, gebruik makend van 
het internet of andere digitale technologieën.  

Naast deze relatief simpele definities wordt ook gebruik gemaakt van ruimere definities. Ybarra en 
Mitchell (2004, p. 320) definiëren cyberpesten als een intentionele en openlijke daad van agressie 
jegens een andere persoon online, waarbij deze vorm van agressie gebruik maakt van informatie- en 
communicatietechnologie zoals mobiele telefoons, video camera’s, e-mails en internet pagina’s om 
intimiderende/treiterende of beschamende berichten te plaatsen of te zenden naar een ander 
persoon (Ybarra & Mitchell, 2004, geciteerd in Beran & Li, 2007, p. 17). Ook Bauman (2009, p. 803) 
spreekt van een intentionele handeling, waarin cyberpesten omschreven wordt als: het gebruik van 
technologie om intentioneel schade te berokkenen aan anderen of anderen lastig te vallen. Naast 
intentie speelt volgens Patchin en Hinduja (2006, p. 152) ook herhaaldelijkheid een rol. Cyberpesten 
is volgens hen het opzettelijk en herhaaldelijk berokkenen van schade door middel van elektronische 
tekst. Volgens Raskauskas en Stoltz (2007, p. 565) is cyberpesten  een manier van pesten waarbij 
leeftijdsgenoten/gelijken elektronica gebruiken om anderen te tergen, beledigen, bedreigen, lastig 
vallen en/of intimideren. Het doel van cyberpesten wordt ook duidelijk verwoord in de definitie van 

7http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Over+pesten/Cyberpesten/Vormen+van+cyberpeste
n.htm, 2012 
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Dorst, Gijzen en North (2008, p. 1), waar cyberpesten wordt omschreven als het misbruiken van 
moderne technologie om anderen te treiteren, intimideren, pesten of terroriseren.  

Andere definities bevatten, net als de definitie van Ybarra en Mitchell, media die gebruikt kunnen 
worden om te cyberpesten. Volgen Beran en Li (2005, p. 269) is cyberpesten het herhaaldelijk en 
intentioneel gebruik van verschillende vormen van technologie, zoals mobiele telefoons, 
oproepapparaten, e-mail, instant messaging en websites, door individuen of groepen om op deze 
manier anderen schade te berokkenen.  

Eén van de meest afgebakende definities is die van Belsey. Volgens Belsey (2004, geciteerd in Li, 
2010, p. 274) behelst cyberpesten het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën zoals 
e-mail, mobiele telefoons, tekstberichten op oproepapparaten, instant messaging, 
lasterlijke/beledigende persoonlijke websites, lasterlijke/beledigende online opiniewebsites, om zo 
opzettelijk, herhaaldelijk en vijandig gedrag van een individu of groep te ondersteunen, met de 
intentie om anderen te schaden. Een andere sterk afgebakende definitie van cyberpesten is 
afkomstig van Smith et al. (2008, p. 376). Volgens hen is cyberpesten een agressieve, intentionele 
handeling van een groep of individu, gebruik makend van elektronische vormen van contact, 
herhaaldelijk en over de tijd heen tegen een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan verdedigen. 
De definitie van Smith et al. is gebaseerd op de definitie van traditioneel pesten van Olweus (1993, 
geciteerd in Smith et al., 2008, p. 376), de grondlegger van onderzoek naar pesten. Traditioneel 
pesten is volgens deze definitie een agressieve, intentionele handeling of gedraging van een groep of 
individu herhaaldelijk en over de tijd heen tegen een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan 
verdedigen. De definitie van Kiriakidis en Kavourna (2010, p. 83) is ook gebaseerd op de definitie van 
traditioneel pesten van Olweus. Volgens hen is cyberpesten de blootstelling, herhaaldelijk en over de 
tijd heen, aan negatieve acties van één of meer individuen. Van een negatieve actie wordt gesproken 
als iemand intentioneel letsel of ongemak toebrengt of probeert toe te brengen aan een ander door 
het medium van elektronische tekst.  

Bij alle definities wordt duidelijk dat cyberpesten plaatsvindt via elektronische vormen van contact. 
Bij de meeste definities komt naar voren dat het doel van cyberpesten is om anderen schade te 
berokkenen, in welke vorm dan ook (middels treiteren, intimideren, beledigen, bedreigen, etc.). 
Opvallend is dat het gaat om intentie/opzet, herhaling en vijandigheid/agressie. Ook komt naar voren 
dat cyberpesten door zowel individuen als door groepen wordt gedaan. Smith et al. zijn de enigen die  
in hun definitie van een slachtoffer uitgaan dat zichzelf niet makkelijk kan verdedigen. Het aspect van 
machtsongelijkheid zal meegenomen worden in de door ons gehanteerde definitie van cyberpesten:  
de machtsongelijkheid waardoor het slachtoffer zichzelf moeilijk of niet kan verdedigen is immers 
groot bij cyberpesten, omdat de meeste cyberpestslachtoffers de dader niet kennen (Raskauskas & 
Stoltz, 2007, p. 565). Hier kunnen twee kritische noten tegenover gezet worden: (1) een deel van de 
slachtoffers kent de dader wel en deze groep zou zich misschien wel kunnen verdedigen en  
(2) (potentiële) slachtoffers kunnen zichzelf verdedigen door hun elektronische media uit te 
schakelen. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat slachtoffers zichzelf niet makkelijk kunnen 
verdedigen, omdat het uitschakelen van elektronische media geen reële optie is. Als slachtoffers alle 
verbinding met elektronische media verbreken, verdwijnt ook een deel van de goede sociale 
contacten. Het risico hierbij is dat desbetreffende jongeren in een sociaal isolement komen, 
waardoor zij alsnog slachtoffer zijn geworden. Jongeren die hun elektronische media af moeten 
sluiten ervaren dit als een straf (Bauman, 2009, p. 805). Slachtoffers kunnen zich dus niet eenvoudig 
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verdedigen. Het aspect herhaaldelijk zal niet gebruikt worden in de door ons gehanteerde definitie 
van cyberpesten, omdat ervan uitgegaan wordt dat als iemand één keer te maken krijgt met een 
bedreiging, getreiter, intimidatie, etc. via elektronische media, hij ook schade opgelopen kan hebben 
en dus last heeft gehad van cyberpesten. Daarnaast kan bij cyberpesten bijvoorbeeld één keer een 
filmpje online gezet worden, waar het slachtoffer dus één keer gepest wordt, maar dit filmpje kan 
vaker door mensen bekeken worden. Herhaling is dus geen voorwaarde om van cyberpesten te 
spreken. In voorgaande definities wordt ‘schade berokkenen aan anderen’ weergegeven als doel van 
cyberpesten. Dit zal in de in dit onderzoek gehanteerde definitie niet het geval zijn. Er kunnen 
namelijk verscheidene doelen zijn voor cyberpesten. Dit zal later in dit hoofdstuk aan bod komen bij 
het kopje ‘oorzaken van cyberpesten’. Het effect van cyberpesten is echter wel dat schade 
berokkend is aan het adres van de slachtoffers.  

De gehanteerde definitie van cyberpesten in voorliggend onderzoek op basis van bovenstaande 
bevindingen is: Cyberpesten is een agressieve en intentionele handeling van een groep of individu, 
gebruik makend van elektronische vormen van contact, waarbij schade berokkend wordt aan een 
slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan verdedigen.

4.1.2 Vergelijking tussen traditioneel pesten en cyberpesten 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat traditioneel pesten en cyberpesten met elkaar verbonden 
zijn. Slachtoffers van cyberpesten zijn vaak ook slachtoffer van traditioneel pesten en cyberpesters 
zijn vaak ook de dader bij traditioneel pesten. Opvallend is dat veel slachtoffers van traditioneel 
pesten dader zijn bij cyberpesten (Smith et al., 2008, p. 380). Leerlingen die traditioneel gepest 
worden hebben een meer dan vijf keer zo grote kans om anderen te cyberpesten dan leerlingen die 
niet traditioneel gepest worden. Daarnaast hebben de slachtoffers van traditioneel pesten 
tweeënhalf keer zoveel kans om gecyberpest te worden (Patchin & Hinduja, 2008, geciteerd in Li, 
2008, pp. 5-6). Het kan dat pesten als traditioneel pesten op school begint en zich uitbreid naar het 
huis van de slachtoffers door middel van technologie. Het omgekeerde kan ook voorkomen, eerst 
wordt iemand gecyberpest waarna het slachtoffers ook face-to-face gepest wordt. Daarnaast kan het 
zo zijn dat wanneer cyberpesters onopgemerkt blijven, hun pestgedrag op school ernstiger en 
directer wordt (Beran & Li, 2005, p. 274). Beran & Li (2007, p. 18) zijn van mening dat cyberpesten 
gezien moet worden als een vorm van pesten en niet als een apart fenomeen. Het is een indirecte 
vorm van pesten, waarbij de dader niet toeslaat in face-to-face interactie, maar door interface 
(mobiele telefoon of de computer). Deze bevindingen kunnen verklaard worden aan de hand van de 
sociale rang theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat leeftijdsgenoten gezien kunnen worden als een 
hiërarchie waarbij sommige leerlingen agressie gebruiken om hun leeftijdsgenoten te domineren, om 
zo prestige, macht en toegang tot bepaalde middelen te verkrijgen (Espelage & Swearer, 2003; 
Pellegrini & Long, 2002, geciteerd in Beran & Li, 2007, p. 18). Als dit proces op school als traditioneel 
pesten in gang wordt gezet, kan dit verder uitgroeien tot cyberpesten. Ook kan door het slachtoffer 
van traditioneel pesten getracht worden om de positie op de rank te verhogen door wraak te nemen 
via cyberpesten. Cyberpesten kan minder eng zijn dan traditioneel pesten, waardoor de slachtoffers 
van traditioneel pesten zichzelf zouden kunnen beschermen (Beran & Li, 2007, pp. 18-19). 

Naast de verbondenheid in dader en slachtoffer van traditioneel pesten en cyberpesten is een 
overeenkomst te vinden tussen cyberpesten en traditioneel pesten in de theorie van ecologische 
systemen. Volgens deze theorie spelen leeftijdgenoten een rol in het voortzetten en verergeren van 
pesten. Bij beide vormen van pesten zijn toeschouwers betrokken die het pesten in de hand werken. 
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Het verschil is dat bij traditioneel pesten, bijvoorbeeld op school, de toeschouwers bekend zijn en dit 
kunnen bij cyberpesten vreemden zijn. Het effect dat virtuele toeschouwers hebben is echter 
hetzelfde: het voortzetten en verergeren van pesten (Beran & Li, 2007, p. 18).  

Naast de verbondenheid en overeenkomst tussen traditioneel pesten en cyberpesten is er ook een 
veelheid aan verschillen. Het door onderzoekers meest genoemde verschil is de anonimiteit van de 
dader (Li, 2005, p. 1780; Li, 2008, p. 4; Beran & Li, 2007, p. 24; Raskauskas & Stoltz, 2007, p. 571; 
Smith et al., 2008, p. 381; Willard, 2007a, p. 5; Kowalski & Limber, 2007, p. 23). Door de nieuwe 
technologie is het mogelijk om berichten te sturen waarbij geen persoonlijke identificatie nodig is. 
Meer dan 40% weet niet door wie ze gecyberpest worden (Li, 2005, p. 1783). Volgens Kowalski en 
Limber (2007, p. 26) weet zelfs bijna de helft niet door wie ze gecyberpest worden. Dit kenmerk van 
cyberpesten maakt het lastig voor scholen en ouders de dader te identificeren en de dader aan te 
pakken. Dit kan als gevolg hebben dat de dader niet bang is voor fysieke of verbale wraakacties of 
straf, wat het pesten via elektronische media erger kan maken dan traditioneel pesten (Beran & Li, 
2007, p. 24; Willard, 2007a, p. 7). Een tweede verschil is dat berichten sneller en wereldwijd verspreid
kunnen worden (Li, 2005, p. 1780; Willard, 2007a, p. 5; Kowalski & Limber, 2007, p. 23). De 
technologie zorgt ervoor dat mensen met elkaar in verbinding staan zonder geografische of 
tijdgrenzen. Dit aspect zorgt er onder andere voor dat cyberpesten mogelijk is zowel binnen als 
buiten school. Cyberpesten komt dan ook voor op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld op school, 
thuis of bij vrienden thuis (Li, 2008, p. 6). Een derde verschil is dat dader en slachtoffer fysiek niet bij 
elkaar in de buurt zijn (Beran & Li, 2007, p. 24). Een gevolg van deze fysieke afzondering is dat de 
dader niet waar kan nemen wat het pesten met het slachtoffer doet. Reacties zoals huilen, wat bij de 
dader voor empathie en besef kan zorgen dat zijn daden te ver zijn gegaan, is niet zichtbaar (Kowalski 
& Limber, 2007, p. 23). Het niet zien van de emotionele reactie van het slachtoffer zorgt ervoor dat 
de kans op schuldgevoel van de dader kleiner is (Betheja, 2004, geciteerd in Raskauskas & Stoltz, 
2007, p. 571). Als vierde verschil kan cyberpesten 24 uur per dag en 7 dagen per week, terwijl 
traditioneel pesten enkel plaats kan vinden als er face-to-face communicatie is, vaak op school. Het 
pesten via elektronische media zorgt ervoor dat de slachtoffers nergens en nooit veilig zijn, zelfs niet 
in hun eigen huis (Raskauskas & Stoltz, 2007, p. 565). Cyberpesten kan plaats vinden op elk moment 
en kan zorgen voor een gevoel van kwetsbaarheid bij leerlingen (Kowalski & Limber, 2007, p. 23). De 
enige manier waarop ze niet gecyberpest worden is als ze zichzelf afsluiten van elektronische media. 
Dit zou echter betekenen dat ze een heel deel van hun sociale wereld plat moeten leggen en het is 
dan ook erg moeilijk om aan cyberpesten te ontsnappen (Smith et al., 2008, p. 381). Daarnaast zal 
het cyberpesten weer direct beginnen/te zien zijn als de social media weer ingeschakeld worden. Dit 
aspect van cyberpesten leidt het vijfde verschil met traditioneel pesten in: leerlingen vertellen minder 
snel aan volwassenen dat ze gecyberpest worden, omdat ze bang zijn dat het gebruik van internet en 
mobiele telefoons verboden wordt (Willard, 2007a, p. 5). Dit kan zorgen voor een gevoel van sociale 
isolatie, omdat ze geen contact hebben met hun vrienden (Kowalski & Limber, 2007). Een zesde 
verschil met traditioneel pesten is dat de pestberichten makkelijk bewaard kunnen worden en dat 
deze vaak onherstelbaar online staan (Li, 2005, p. 1780; Willard, 2007a, p. 5). Dit betekent dat 
mensen jaren nadat ze slachtoffer zijn geworden van cyberpesten nog steeds de gevolgen van het 
pesten kunnen ondervinden, bijvoorbeeld op het gebied van werk, vriendschappen en relaties. Het 
laatste verschil tussen traditioneel pesten en cyberpesten is dat er geen supervisie is in de virtuele 
ruimte, waar dit meestal wel het geval is bij traditioneel pesten (Patchin & Hinduja, 2006). Een reden 
hiervoor kan zijn dat volwassenen niet zo geoefend zijn in het gebruik van elektronische media als 
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jongeren. Ook kan via elektronische media veel meer stiekem worden gedaan zonder toezicht van 
volwassenen.  

4.1.3 Omvang van cyberpesten 
Veel onderzoek is gedaan naar de omvang van cyberpesten. Opgemerkt kan worden dat er verschil 
zit in de leeftijdsgroepen die onderzocht zijn. Zo heeft bijvoorbeeld Nationals Children’s Home (2002, 
geciteerd in Li, 2005, p. 1779) onderzoek gedaan bij jongeren tussen de 11 en 19 jaar, Beran en Li 
(2005, p. 266) hebben onderzoek gedaan bij leerlingen tussen de 12 en 14 jaar en Agatston, Kowalski 
en Limber (2007, p. 59) onderzochten leerlingen van 11 t/m 13 jaar. Dit kan een verklaring zijn voor 
het verschil in resultaten. Zoals eerder aangegeven worden al deze data meegenomen, ondanks het 
verschil in afbakening, onder de groep jongeren en leerlingen van 12 t/m 18 jaar.  

Uit onderzoek van Thorp uit 2000 (2004, geciteerd in Li, 2005, p. 1779) komt naar voren dat 6% van 
de jongeren slachtoffer is van cyberpesten. Ditzelfde resultaat komt uit onderzoek van Finkelhor, 
Mitchell en Wolak (2000, geciteerd in Raskauskas & Stoltz, 2007, p. 566). Volgens later onderzoek 
van Kowalski en Limber (2007, p. 25) is 11% van de leerlingen slachtoffer van cyberpesten, 7% is 
zowel slachtoffer als dader en 4% is dader van cyberpesten.  

National Children’s Home (2002, geciteerd in Li, 2005, p. 1779) komt uit op een hoger percentage: 
één op de vier jongeren is slachtoffer van cyberpesten. Tot ditzelfde resultaat komt Li (2005, p. 
1782). Uit de gevonden data van Li blijkt niet alleen dat een kwart van de jongeren slachtoffer van 
cyberpesten is, maar ook dat bijna 15% van de leerlingen anderen cyberpest en dat meer dan 54% 
van de leerlingen iemand kent die slachtoffer is van cyberpesten. Uit onderzoek van Beran en Li 
(2005, p. 266) komt ook naar voren dat één op de vier leerlingen gecyberpest wordt. Opvallend 
verschil met het onderzoek van Li (2005, p. 1782) is dat maar 3%, in tegenstelling tot de 15% van Li, 
toegeeft dader te zijn van cyberpesten. Ook blijkt uit dit onderzoek dat meer dan tweederde van de 
leerlingen weleens van cyberpest incidenten heeft gehoord. Bij het onderzoek van Beran en Li (2005, 
p. 272) kan opgemerkt worden dat zij onderscheid maken in de frequentie van cyberpesten. Het 
resultaat dat een op de vier leerlingen slachtoffer is van cyberpesten is gebaseerd op leerlingen die 
aangegeven hebben minstens een paar keer gepest te zijn. Daarnaast geeft 35% van de leerlingen 
aan één of twee keer slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten. Als in ons onderzoek de definitie 
van cyberpesten aangehouden wordt, waar herhaling geen voorwaarde is om te spreken van 
cyberpesten, zou 58% van de leerlingen slachtoffer zijn van cyberpesten. Als gekeken wordt naar de 
daders van cyberpesten geeft 4% van de leerlingen aan anderen meerde keren slachtoffer te hebben 
gemaakt van cyberpesten. Daarnaast geeft 22% aan dit één of twee keer gedaan te hebben. Ook hier 
is het percentage een stuk hoger als herhaling geen voorwaarde is voor cyberpesten, namelijk 26% 
van de leerlingen pest anderen online. Ook Smith et al. (2008, p. 278) maken onderscheid tussen de 
frequentie van cyberpesten. Volgens hen is 6,6% van de leerlingen vaak slachtoffer van cyberpesten, 
waar onder vaak twee of drie keer per maand, één keer per week of meerdere keren per week wordt 
verstaan. Daarnaast is 15,6% van de leerlingen één of twee keer gepest. Opgeteld komt het erop 
neer dat 22,2% van de leerlingen slachtoffer is van cyberpesten. Naast kwantitatief onderzoek op dit 
gebied hebben Smith et al. (2008, p. 378) ook kwalitatief onderzoek gedaan door middel van 
focusgroepen. Uit de focusgroepen kwam naar voren dat leerlingen van mening zijn dat 67-100% ooit 
slachtoffers is geweest van cyberpesten. De reden die hiervoor gegeven werd is dat iedereen een 
mobiele telefoon heeft en dus cyberpest berichten kan ontvangen.  
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Volgens Patchin en Hinduja (2008, geciteerd in Li, 2008, p. 5) is dit maatschappelijke verschijnsel 
omvangrijker dan Thorp (2004), Nationals Children’s Home (2002), Li (2005), Beran en Li (2005) en 
het kwantitatieve onderzoek van Smith et al. (2008). Volgens hen is één op de drie leerlingen 
slachtoffer van cyberpesten en heeft één op de vijf leerlingen anderen online gepest. Uit onderzoek 
van Raskauskas en Stoltz (2007, p. 571) komt naar voren dat bijna de helft van de leerlingen 
slachtoffer van cyberpesten is en 21% van de leerlingen anderen cyberpest.  

Concluderend kan gesteld worden dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de data van de 
verschillende onderzoekers. Naast het eerder genoemde verschil in afbakening van de leeftijdgroep 
kan een verklaring hiervoor zijn dat de auteurs verschillende landen hebben onderzocht. Zo doen 
Beran en Li onderzoek in Canada, Kowalski en Limber, Patchin en Hinduja en Raskauskas en Stoltz in 
de Verenigde Staten, Smith et al. in het Verenigd Koninkrijk en National Children’s Home in Groot 
Brittannië.  

4.1.4 Oorzaken van cyberpesten 
Dat cyberpesten een maatschappelijk probleem is blijkt alleen al uit de in de vorige subparagraaf 
besproken omvang van cyberpesten. Maar wat zijn de oorzaken van dit steeds groter wordende 
maatschappelijke probleem? Het blijkt dat de grootste oorzaak van cyberpesten is dat daders het 
grappig vinden om te doen (Smith et al., 2008, p. 380; Li, 2010, p. 384; Raskauskas & Stoltz, 2007, p. 
570; Willard, 2007a, p. 5; Hoogwout, 2009, pp. 14-15). Uit onderzoek van Li (2010, p. 384) komt naar 
voren dat het merendeel (63%) van de leerlingen denkt dat daders cyberpesten voor eigen vermaak. 
Volgens Raskauskas en Stoltz (2007, p. 570) zegt 38% dat ze het vermakelijk vinden om anderen te 
pesten (Raskauskas & Stoltz, 2007, p. 570).

Naast vermaak zijn nog andere oorzaken van cyberpesten te noemen. Uit onderzoek van Li (2010, p. 
384) blijkt dat bijna de helft van de leerlingen (45%) denkt dat onzekerheid, boosheid of jaloezie 
andere redenen zijn om te cyberpesten en 45% verwacht dat cyberpesters gemeen of verveeld zijn of 
familieproblemen hebben. Andere oorzaken die door leerlingen genoemd worden zijn cyberpesten 
als afweermechanisme (30%) of cyberpesten om stoer te doen (20%). Raskauskas en Stoltz (2007, p. 
570) noemen naast vermaak een andere oorzaak: daders willen via cyberpesten wraak nemen op 
degene op wie ze boos zijn. Opvallend is dat uit hun onderzoek blijkt dat 31% van de daders niet 
weet waarom ze cyberpesten. Naast vermaak noemen Smith et al. (2008, p. 380) als oorzaak dat de 
daders weinig zelfvertrouwen hebben en graag controle willen hebben. Dit blijkt volgens hen uit het 
feit dat de daders slachtoffers niet face-to-face durven te pesten. Ook Willard (2007a, pp. 4-5) noemt 
naast vermaak en het spel om anderen pijn te doen, nog drie andere oorzaken van cyberpesten: 
leerlingen die traditioneel gepest worden uiten hun boosheid of depressie online, ruzie over relaties 
en haatgevoelens of vooroordelen spelen een rol. Hoogwout (2009, pp. 14-15) ziet naast 
grappenmakerij nog twee oorzaken van cyberpesten. De eerste oorzaak heeft betrekking op het 
ontbreken van fysieke interactie. De fysieke confrontatie blijft uit, waardoor jongeren zich 
gemakkelijker negatief of agressief tegenover elkaar uiten. De tweede oorzaak is dat er sprake is van 
miscommunicatie. Bij deze oorzaak interpreteren jongeren elkaar verkeerd of begrijpen elkaar niet. 
belangrijke signalen zoals lichaamstaal worden niet opgemerkt tijdens een conversatie in de online 
wereld. Deze laatste oorzaak past echter niet bij de definitie van cyberpesten zoals deze gehanteerd 
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wordt in voorliggend onderzoek en wordt dus ook niet gezien als oorzaak van cyberpesten. Dit omdat 
miscommunicatie niet gebaseerd is op een intentionele handeling. 

4.1.5 Gevolgen van cyberpesten 
Uit onderzoek van Patchin en Hinduja (2006) blijkt dat cyberpesten op één derde van de slachtoffers 
een negatieve invloed heeft (geciteerd in Beran & Li, 2007, p. 19). Opmerkelijk is dat uit onderzoek 
van Raskauskas en Stoltz (2007, p. 569) een percentage naar voren is gekomen dat een stuk hoger 
ligt, namelijk 93% van de slachtoffers heeft het gevoel dat het pesten hen negatief beïnvloed heeft. 
Negatieve gevolgen van cyberpesten kunnen zorgen voor psychische, emotionele en sociale schade 
(Raskauskas & Stoltz, 2007, p. 564). Deze liggen vaak met elkaar in lijn.  

Gevolgen van cyberpesten zijn onder andere: weinig zelfvertrouwen, boosheid, angst, verdriet, 
gevoel van hopeloosheid en machteloosheid, depressie, zelfmoord en later criminaliteit voor zowel 
de dader als het slachtoffer (Willard 2007a, p. 5; Raskauskas & Stoltz, 2007, p. 571). Door Beran en Li 
(2005, p. 277) worden nog enkele emoties daaraan toegevoegd, namelijk beschaamdheid, huilen en 
zichzelf de schuld geven. Een ander gevolg is dat als slachtoffers de dader niet kennen zij 
wantrouwend zijn ten opzichte van de mensen om hun heen (Raskauskas & Stoltz, 2007, p. 570).  

Cyberpesten heeft niet alleen individuele gevolgen, maar ook gevolgen voor de school, omgeving en 
samenleving (Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 86). Leerlingen die gecyberpest worden hebben vaak 
problemen op school. Het eerste gevolg van cyberpesten dat directe invloed heeft op de school, 
omgeving en samenleving is dat leerlingen die slachtoffer zijn school gaan vermijden en dus vaker 
afwezig zijn. Ook halen zij lagere cijfers dan leerlingen die niet gepest worden en daarmee falen ze op 
school. Daarnaast hebben ze minder concentratie (Beran & Li, 2007, pp. 24-25; Willard, 2007a, p.5). 
Opgemerkt kan worden dat deze drie gevolgen met elkaar verbonden kunnen zijn. De schade die aan 
de slachtoffers toegediend is kan ervoor zorgen dat de motivatie van leerlingen om naar school te 
gaan laag is en dat leerlingen zich niet goed kunnen concentreren, wat resulteert in het halen van 
lagere cijfers dan leerlingen die niet gepest worden. Het omgekeerde is echter ook mogelijk; falen op 
school kan ervoor zorgen dat leerlingen door hun klasgenoten verstoten worden, waardoor zij het 
doelwit worden van pesterijen (Beran & Li, 2007, p 25). Daarnaast kunnen ook daders met dit 
concentratieprobleem kampen. De cyberpesters kunnen tijdens school afgeleid worden door 
gedachten over hoe ze hun slachtoffers kunnen pesten (Beran & Li, 2007, p 25). Als laatst kan door 
cyberpesten meer geweld op school komen (Willard, 2007a, p. 5), omdat ruzies die via elektronische 
media beginnen uitgevochten worden op school.  

De schade van cyberpesten kan groter zijn dan de schade door traditioneel pesten, omdat 
slachtoffers niet kunnen ontsnappen aan de pesterijen en het schadelijk materiaal snel en wereldwijd 
verspreid kan worden en gemakkelijk te bewaren is (Willard, 2004, geciteerd in Li, 2008, p. 5). 

4.1.6 Gebruikte communicatiemiddelen bij cyberpesten  
Door verscheidene auteurs wordt onder de gebruikte communicatiemiddelen en vormen van 
cyberpesten hetzelfde verstaan. Ik wil echter tussen deze termen onderscheid maken. Onder het 
gebruikte communicatiemiddel wordt het daadwerkelijke medium waarmee gepest wordt verstaan, 
terwijl het bij de vormen van cyberpesten gaat over de manier waarop gecyberpest wordt, ongeacht 
van welk medium gebruik wordt gemaakt. In deze subparagraaf zullen verschillende 
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communicatiemiddelen besproken worden en in de volgende subparagraaf de belangrijkste vormen 
van cyberpesten.   

Naast het feit dat verschillende auteurs geen onderscheid maken tussen gebruikte 
communicatiemiddelen en vormen van cyberpesten, worden ook verschillende zaken onder 
communicatiemiddelen geschaard. Verscheidene onderzoekers gebruiken elektronische apparaten 
(bijvoorbeeld de mobiele telefoon, computer en tegenwoordig ook tablets) en de functies die met 
deze elektronische apparaten uitgevoerd kunnen worden (smsen, instant messaging, 
telefoongesprekken, chatten, etc.) door elkaar. Beiden refereren naar het middel dat gebruikt wordt 
om te cyberpesten, maar het is van belang om te erkennen dat er verschil tussen zit. In mijn 
onderzoek zal dit onderscheid ook niet duidelijk naar voren komen vanwege verwerking van data van 
andere onderzoekers, maar het verschil tussen elektronische apparaten en de functies van deze 
apparaten kan erkend worden.  

Welk middel wordt nou gebruikt om anderen te pesten? Uit onderzoek van Li (2005, p. 1784) blijkt 
dat bijna 23% van de slachtoffers gepest werden via e-mail, meer dan 36% in chat rooms en in bijna 
41% van de gevallen via meerdere bronnen, waaronder e-mail, chat rooms en mobiele telefoons. 
Vanuit de daders kwam een vergelijkbaar beeld naar voren: meer dan 9% maakt gebruik van e-mail 
om te pesten, meer dan 36% chat rooms en bijna 55% maakt gebruik van meerdere bronnen. De 
meerderheid gebruikt dus een combinatie van meerdere communicatiemiddelen om anderen te 
pesten. Uit onderzoek van Cross, Epstein, Clark en Lester (2008, geciteerd in Li, 2010, p. 378) komt 
naar voren dat het meest gebruikte communicatiemiddel bij cyberpesten het sturen van berichten 
met de mobiele telefoon is. Opmerkelijk is dat de mobiele telefoon bij Beran en Li (2005, p. 277) met 
25% op de derde plek komt van meest gebruikte middel bij cyberpesten. Het meest gebruikte 
elektronische apparaat volgens hen is de computer, waarbij e-mail/instant messaging op de eerste 
plek komt met 53% en internet op de tweede plek met 46%. Daarnaast worden chat rooms en 
websites genoemd als bron van pesten via de computer en antwoordapparaten en videocamera’s als 
andere communicatiemiddelen. Opgemerkt kan worden dat het onderzoek van Cross et al. drie jaar 
later plaatsvond dan het onderzoek van Beran en Li. Een reden voor het verschil kan zijn dat in de 
jaren na 2005 de smartphone haar intrede heeft gedaan onder jongeren, waardoor leerlingen nu ook 
gepest kunnen worden via internet, e-mail en instant messaging via de mobiele telefoon.  

Smith et al. (2008) hebben de verschillende communicatiemiddelen die gebruikt worden bij 
cyberpesten bestudeerd, zowel binnen als buiten de school. Volgens de slachtoffers zijn de meest 
gebruikte communicatiemiddelen binnen de school een telefoongesprek en sms. Daarnaast wordt in 
mindere mate gebruik gemaakt van foto’s en video’s, e-mail, instant messaging en websites. Pesten 
via chat rooms komt bijna niet voor. Volgens de daders cyberpesten zij op school bijna niet. Als zij 
toch pesten op school maken zij gebruik van telefoongesprekken, sms, e-mail, foto’s en video’s, 
instant messaging en websites. In geen geval wordt gebruik gemaakt van chat rooms. Buiten school 
wordt volgens de slachtoffers voornamelijk gebruik gemaakt van telefoongesprekken. Daarnaast 
worden zij gepest middels sms en e-mail. In mindere mate worden zij gepest via foto’s en video’s, 
instant messaging, websites en chat rooms. Volgens de dader vindt buiten school, evenals binnen de 
school, cyberpesten bijna niet plaats. Mocht toch sprake zijn van cyberpesten dan wordt pesten via 
een telefoongesprek het meest genoemd door de dader.   



37 

Uit onderzoek van Kowalski en Limber (2007, p. 25) blijkt dat slachtoffers aangeven het meest gepest 
te worden via instant messaging, gevolgd door chat rooms, e-mail en websites. Het minst worden ze 
gepest via sms. Ook de daders geven aan het meest te pesten via instant messaging. Daarna pesten 
zij respectievelijk het meest via chat rooms, e-mail, sms en websites. Opvallend is dat uit onderzoek 
van Kowalski en Limber (2007) blijkt dat pesten via chat rooms veel gebeurt, waar uit onderzoek van 
Smith et al. (2008) dit communicatiemiddel bijna nooit gebruik wordt. Dit is (deels) tegenstrijdig met 
de bevindingen van Raskauskas en Stoltz (2007, p. 567), waarin het meest frequent gebruikte 
communicatiemiddel volgens de slachtoffers de sms (32,1%) is. Daarna komt internet (15,5%) en 
foto’s op de mobiele telefoon (9,5%). Volgens de daders maken zij het meest gebruik van sms 
(21,4%) en daarna van het internet (13,1). Willard (2007a, p. 4) maakt geen onderscheid tussen wat 
het meest voorkomt, maar noemt enkel de communicatiemiddelen. Volgens haar kan cyberpesten 
geschieden  – met tekst of afbeeldingen – via persoonlijke websites, blogs, e-mail, 
discussiegroepen/forums, online prikborden, chats, instant messaging of mobiele telefoons.  

Deze opsomming van uiteenlopende onderzoekers met hun resultaten laat zien dat het niet duidelijk 
is welk communicatiemiddel het meest wordt gebruikt bij cyberpesten. Het geschetste beeld laat 
zien dat de uitkomsten verschillen en dat er geen algemene conclusies getrokken kunnen worden. 
Een tweetal kanttekeningen kan gezet worden bij de onderzoeksgegevens van de aangehaalde 
auteurs. De eerste kanttekening is dat de onderzoekers spreken van communicatiemiddelen via 
internet of mobiele telefoons. Zoals eerder aangegeven hebben mobiele telefoons tegenwoordig ook 
veel mogelijkheden met betrekking tot internet. Deze smartphones zorgen ervoor dat het 
onderscheid tussen de computer en de mobiele telefoon niet meer zo duidelijk te maken valt. Het 
elektronische apparaat, de mobiele telefoon of computer, speelt dus steeds meer een minder grote 
rol dan het daadwerkelijke communicatiemiddel dat gebruikt wordt. De tweede kanttekening die 
gemaakt kan worden is dat de communicatiemiddelen waar over gesproken wordt niet up to date 
zijn. Naast sms, instant messaging, e-mail, chat rooms, foto’s en video’s, websites en 
telefoongesprekken wordt tegenwoordig veelvoudig gebruik gemaakt van social media. Social 
media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale 
tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Belangrijk op deze platformen is 
de interactie tussen gebruikers onderling. Voorbeelden van social media zijn Hyves, Facebook en  
Twitter. Volgens de minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt stellen social media scholen voor 
een nieuwe uitdaging, omdat misbruik ervan kan leiden tot cyberpesten. 8 De hypothese die daar 
logische wijze uit voortvloeit is dat deze nieuwe communicatiemiddelen ervoor zorgen dat er 
tegenwoordig nog meer mogelijkheden zijn om te cyberpesten. Deze hypothese wordt ondersteund 
door nieuw Brits onderzoek waaruit naar voren komt dat met de komst van nieuwe media 
slachtoffers van cyberpesten veelal belaagd worden via sociale netwerken, vaker dan via 
bijvoorbeeld de e-mail of telefoon. Ongeveer 62% van de ondervraagden werden digitaal 
lastiggevallen via social media, dit percentage voor gebruikte communicatiemiddelen was het 
hoogst.9

4.1.7 Vormen van cyberpesten  
Patchin en Hinduja  (2006, p. 153, geciteerd in Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 86) noemen twee 

8 http://www.nu.nl/politiek/2812435/meer-aandacht-aanpak-pesten-via-sociale-media.html, 2012 
9 http://www.nu.nl/internet/2562477/cyberpesten-vooral-via-sociale-media.html, 2011   
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vormen van cyberpesten. De eerste vorm is gebruik maken van een computer om: e-mails en instant 
messaging berichten te sturen, gemene, beledigende en lasterlijke berichten online te plaatsen of 
websites te maken waar lasterlijke inhoud verspreid wordt. De tweede vorm is gebruik maken van de 
mobiele telefoon om beledigende berichten te sturen. In dit onderzoek zullen de twee vormen van 
Patchin en Hinduja niet als vormen van cyberpesten worden gezien, omdat het eerder gaat over de 
communicatiemiddelen die gebruikt worden dan over vormen van cyberpesten. Tettegah, Betout en 
Taylor (2006, geciteerd in Kiriakidis & Kavourna, 2010, pp. 86-87) maken een uitgebreider 
onderscheid tussen de verschillende vormen van cyberpesten. Deze vijf vormen zijn onder te 
brengen bij de vormen van Willard. Willard wordt door de meeste onderzoekers aangehaald als het 
gaat om de vormen van cyberpesten en kan hiermee gezien worden als grondlegger op dit gebied. 
Om deze reden zullen de vormen van Willard de leidraad vormen van deze subparagraaf. De vormen 
van Tettegah et al. zullen bij de bespreking van Willard aangehaald worden, zodat duidelijk wordt 
welke vormen zij onderscheiden. Volgens Willard (2007a, pp. 1-2) zijn er acht verschillende vormen 
van cyberpesten: flaming, harassment, denigration, impersonation/masquerade, outing, trickery, 
exclusion en cyberstalking. De vormen van cyberpesten zullen in deze subparagraaf beschreven 
worden aan de hand van Willard (2007a, pp. 1-2; Willard, 2004, geciteerd in Li, 2010, p. 375). Dat het 
gaat om elektronische berichten zal niet bij elke vorm duidelijk aangegeven worden, maar het moge 
duidelijk zijn dat dit aspect van essentieel belang is bij cyberpesten. Bij elke beschrijving wordt voor 
de duidelijkheid een voorbeeld genoemd.  

 Flaming (vurige berichten) 
Van flaming wordt gesproken als boze, grove of vulgaire berichten verzonden worden naar een 
persoon of meerdere personen, privé of in een groep.  
Voorbeeld: Het online gesprek tussen Max en Frank wordt steeds onaardiger. De beledigingen vliegen 
beide personen om de oren. Max zegt dat Frank morgen op school goed op moet letten omdat hij 
hem nog wel te pakken krijgt. 

Eén van de vormen van cyberpesten van Tettegah et al. (2006, geciteerd in Kiriakidis & Kavourna, 
2010, p. 86) kan bij flaming ondergebracht worden: het verzenden van gemene, wrede en soms 
bedreigende berichten. Deze vorm kan zou ook ondergebracht kunnen worden bij harassment.  

 Harassment (herhaaldelijke intimidatie/pesterijen) 
Van harassment is sprake als herhaaldelijk vervelende, gemene en beledigende berichten verstuurd 
worden. Het verschil met flaming is dat de persoon herhaaldelijk berichten krijgt.  
Voorbeeld: Max vertelt aan zijn mentor dat hij gepest wordt door een andere leerling. Als hij 
thuiskomt zijn er 30 nieuwe beledigende e-mails in zijn inbox. De anonieme gemene berichten blijven 
komen, zelfs van vreemden.  

 Denigration  (denigreren/beledigen) 
Onder denigration wordt verstaan: het online verzenden of plaatsen van roddels of geruchten over 
een persoon om op deze manier zijn/haar reputatie of vriendschappen te beschadigen. Het gaat om 
het verzenden of plaatsen van beledigende, gelogen of gemene berichten over iemand.  
Voorbeeld: Een groep jongeren begint een ‘we haten Anne’ website, waar ze grappen, roddels en 
geruchten plaatsen over Anne om haar te beledigen en te denigreren.  
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In de huidige samenleving zijn verschillende voorbeelden van denigration actueel. Een voorbeeld van 
denigration van nu zijn de bangalijsten. Banga is straattaal voor slet. Op een bangalijst staat de top 
tien van meisjes van een school die als slet worden gezien, vaak samengesteld door mensen die op 
dezelfde school zitten. Deze lijsten worden onderling doorgestuurd via social media en zijn tijdens 
voorliggend onderzoek in opspraak gekomen. Pestdeskundige Evert de Vos (2012) zegt over 
bangalijsten: “Vreselijk als je dochter erop staat bijvoorbeeld, vaak ten onrechte. Als ze ruzie met 
iemand hebben gehad kom je op zo een lijst te staan. Het is een ernstige vorm van cyberpesten”.
Bangalijsten kunnen geschaard worden onder de vorm denigration, omdat de lijst erop gericht is om 
reputaties te schaden. Om voor slet uitgemaakt te worden is beledigend en kan, zoals Evert de Vos 
zegt, gebaseerd zijn op leugens. Een ander verschijnsel van nu is bezemen. Bij bezemen plaatsen 
jongens filmpjes van meisjes op Youtube, met smerige teksten erbij waarin meisjes voor hoer 
uitgemaakt worden. Soms staan hier adresgegevens bij. 10 Smith et al. (2008, p. 1) noemen nog een 
manier van cyberpesten die onder denigration geschaard kan worden en een verschijnsel van nu is: 
happy slapping. Bij happy slapping wordt een persoon geslagen, belachelijk gemaakt of uitgelokt tot 
het geven van ‘grappige’ reacties. Deze mishandeling en reacties worden door iemand anders 
gefilmd of gefotografeerd om vervolgens te verspreiden via internet en mobielele telefoons.  

Twee vormen van cyberpesten van Tettegah et al (2006, geciteerd in Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 
86) zijn te herkennen in denigration. De eerste vorm is het creëren van websites die verhalen, 
cartoons, afbeeldingen en grappen richting anderen bevatten. De tweede vorm van tettegah et al. is 
het online plaatsen van afbeeldingen van klasgenoten met de vraag of medeleerlingen de foto willen 
beoordelen op vragen als wie het …?, met op de puntjes een denigrerende term.  

 Impersonation/masquerade (imitatie/vermomming) 
Bij impersonation, ook wel masquerade genoemd, wordt schadelijk materiaal verstuurd om iemand 
in de problemen te brengen, in gevaar te brengen of iemands reputatie of vriendschappen te 
beschadigen, waarbij de schuldige doet alsof hij/zij iemand anders is. 
Voorbeeld: Anne keek het wachtwoord van Sophie af en logde vervolgens in op Sophie haar account. 
Anne stuurt schadelijke berichten naar het vriendje van Sophie onder Sophie haar naam.  

Eén van de vormen van Tettegah et al (2006, geciteerd in Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 86) komt 
overeen met impersonation. Deze vorm wordt door Tettegah et al. uitgelegd als het inbreken op een 
e-mailaccount om wreed en gênant materiaal naar andere te sturen. 

 Outing (openbaar maken) 
Als iemands geheimen of genante informatie of afbeeldingen online gezet worden spreekt men van 
outing. Het gaat om het verzenden of plaatsen van gevoelige, persoonlijke of genante informatie van 
een persoon. Het doorsturen van persoonlijke berichten en afbeeldingen hoort hier ook bij.  
Voorbeeld: Frank, een zwaarlijvige middelbare school student, kleedde zich na de gymles om in de 
kleedkamer. Een klasgenootje maakte een foto met zijn mobiele telefoon en stuurde deze foto naar 
andere leerlingen. Binnen een paar seconden was de foto verspreid over de mobiele telefoons van de 

10http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Over+pesten/Cyberpesten/Vormen+van+cyberpest
en.htm, 2012 
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leerlingen van de school.  

 Trickery (bedrog/list) 
Iemand bespelen om geheime of genante informatie te delen en deze dan online zetten is de 
omschrijving van trickery. Het resultaat is hetzelfde als outing, alleen wordt bij trickery de geheime of 
genante informatie op een listige manier losgekregen. 
Voorbeeld: Anne deed zich voor als vriendin van Sophie en stelde veel vragen. Sophie beantwoordde 
deze vragen door persoonlijke informatie te delen. Anne stuurde de berichten die persoonlijke 
informatie bevatten door aan andere vrienden met als titel: Sophie is een loser.  

De laatste vorm van cyberpesten die Tettegah et al. benoemen (2006, geciteerd in Kiriakidis & 
Kavourna, 2010, p. 86) komt overeen met trickery, namelijk tijdens instant messaging het slachtoffer 
erin luizen om gevoelige persoonlijke informatie te onthullen en deze informatie door te sturen naar 
anderen. Happy slapping kan naast denigration ook onder trickery geschaard worden.  

 Exclusion(uitsluiting) 
Exclusion kan beschreven worden als iemand opzettelijk en op wrede wijze uitsluiten van een online 
groep. 
Voorbeeld: Sophie doet erg haar best om erbij te horen op school. Ze kreeg ruzie met één van de 
leiders van de groep meisjes op school en werd uitgesloten van de online groep. Haar e-mailadres is 
geblokkeerd bij de vriendschapslinks van alle meisjes van de groep.  

 Cyberstalking (online stalken) 
Van cyberstalking wordt gesproken bij herhaaldelijke, intensieve intimidatie en laster waarbij 
bedreigingen geuit worden of angst veroorzaakt wordt.  
Voorbeeld: Toen Anne het uitmaakte met Max stuurde Max boze en bedreigende berichten naar 
Anne. Max verspreide nare berichten over Anne tegenover haar vrienden en plaatste een seksueel 
getinte foto van Anne in een groepschat, met haar e-mailadres en telefoonnummer erbij. 

Pestweb11 noemt bovengenoemde vormen ook of zaken die onder eerder genoemde vormen vallen, 
maar voegt een tweetal vormen aan die van Willard toe. De eerste vorm is het veranderen van een 
wachtwoord, waardoor iemand niet meer bij zijn/haar eigen e-mail of chataccount kan. De tweede 
vorm is het versturen van virussen naar iemands computer, waardoor de computer crasht en de 
bestanden die erop staan verdwijnen.  

4.1.8 Karakteristieken van cyberpesters en cyberpestslachtoffers 
Op het gebied van cyberpesten is veel kwantitatief onderzoek gedaan naar bepaalde karakteristieken 
van cyberpesters en cyberpestslachtoffers. Voornamelijk is gekeken naar de tijd die online 
doorgebracht wordt, geslacht, leeftijd en in hoeverre het slachtoffer de dader kent.  

Tijd die online wordt doorgebracht 
Volgens Li (2005, p. 1783) is een interessant patroon te ontdekken in zijn data: de meerderheid van 
de slachtoffers van cyberpesten (88,6%) gebruikt de computer minstens vier keer per maand, terwijl 

11http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Over+pesten/Cyberpesten/Vormen+van+cyberpest
en.htm, 2012 
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maar liefst alle daders (100%) aangaven de computer minimaal vier keer per maand te gebruiken. 
Smith et al. (2008, pp. 380-381) hebben onderzoek gedaan in hoeverre het aantal uur dat op internet 
werd doorgebracht invloed heeft op cyberpesten en traditioneel pesten. Resultaat van dit onderzoek 
is dat geen significant verschil is gevonden in het aantal uur dat iemand achter de computer zit en de 
daders van cyberpesten. Uit dit onderzoek komt echter ook naar voren dat slachtoffers van 
cyberpesten wel meer tijd online doorbrengen. Volgens Del Cioppo (2008, geciteerd in Baas, 2010, p. 
22) hebben daders meer kennis van internettoepassingen dan hun slachtoffers en hebben de daders 
ouders die minder betrokken zijn bij het internet en mobiele telefoon gebruik van hun kind.  

Geslacht 
Volgens Nelson (2003, geciteerd in Li, 2005) prefereren meisjes cyberpesten. Opgemerkt kan worden 
dat uit onderzoek van Li (2005, p. 1783) blijkt dat meer jongens als cyberpester aangegeven werden. 
Het gaat hier echter wel om een kleine meerderheid, 52% van de daders is man, waar 43% vrouw is. 
De meerderheid van de slachtoffers van cyberpesten is vrouw, ongeveer 60%. Uit later onderzoek 
van Li (2006, geciteerd in Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 88) blijkt dat 22% van de jongens 
cyberpester is tegenover 12% van de meisjes en dat jongens en meisjes ongeveer even vaak 
aangeven slachtoffer te zijn van cyberpesten. Uit onderzoek van Palfrey en Gasser (2008, p. 92) komt 
naar voren dat 25% van de meisjes en 11% van de jongens slachtoffer wordt. Hetzelfde resultaat 
komt uit onderzoek van Ybarra, Diener-West en Leaf (2007, p. 45), waarin naar voren komt dat 
jongens minder waarschijnlijk slachtoffer zijn van cyberpesten. Dat meisjes meer last ondervinden 
van cyberpesten komt ook voort uit Smith et al. (2007, p. 380). Dit blijkt uit zowel het kwalitatieve 
onderzoek als de focusgroepen die gehouden zijn door Smith et al. Een verklaring die uit de 
focusgroepen komt is dat jongens eerder fysiek ingesteld zijn en gelijk hun problemen aanpakken 
waarna het probleem over is, terwijl meisjes langer wrok koesteren. Kowalski en Limber (2007, p. 23) 
hebben in hun onderzoek een hypothese opgesteld in lijn van deze gedachte. Zij verwachten dat 
meisjes oververtegenwoordigd zijn in zowel de groep daders als de groep slachtoffers. Dit omdat 
jongens eerder betrokken zijn bij directe vormen van agressie (face-to-face fysieke en verbale 
confrontaties), terwijl meisjes eerder bij indirecte vormen betrokken zijn (bijvoorbeeld roddelen). Uit 
het onderzoek van Kowalski en Limber (2007, p. 25) komt naar voren dat hun hypothese gedeeltelijk 
klopt: meisjes zijn eerder slachtoffer van cyberpesten dan jongens, 15% van de meisjes tegenover 7% 
van de jongens. Jongens (5%) zijn echter wel iets vaker de dader bij cyberpesten dan meisjes (4%). 
Als gekeken wordt naar de leerlingen die zowel dader als slachtoffer zijn, komen meisjes hoger uit 
dan jongens, 10% tegenover 4%. Uit onderzoek van Slonje en Smith (2008, geciteerd in Baas, 2010, p. 
22) komt naar voren dat jongens opvallend vaker cyberpesten dan meisjes en dat er geen verschillen 
lijken te bestaan tussen jongens en meisjes in de slachtofferrol. Concluderend kan gezegd worden 
dat geen duidelijk antwoord op de vraag komt of jongens of meisjes eerder cyberpesten. Uit de 
onderzoeken blijkt wel dat meisjes eerder slachtoffer zijn van cyberpesten dan jongens. 

Leeftijd 
Volgens Raskauskas en Stoltz (2007, p. 570) geven oudere leerlingen vaker aan dat ze gepest worden. 
Worden oudere leerlingen ook echt vaker gepest en pesten zij ook vaker online? Volgens Smith et al. 
kan over het algemeen gesteld worden dat oudere leerlingen eerder ooit iemand gecyberpest 
hebben, 8% van 13-jarige leerlingen, 12% van leerlingen van 14 t/m 15 jaar en 23% van leerlingen 
van 16 t/m 17 jaar. Volgens Kowalski en Limber (2007, p. 25) zijn leerlingen van 12 jaar minder 
betrokken bij cyberpesten dan leerlingen van 13 en 14 jaar oud. Vergelijkbare gegevens worden 
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gevonden door Ybarra et al. (2007, p. 45), waarin duidelijk wordt dat de slachtoffers van cyberpesten 
ook vaak ouder zijn. Hetzelfde resultaat werd gevonden door Ybarra en Mitchell (2007, geciteerd in 
Kiriakidis & Kavourna, 2010, p. 88): hoe ouder de leerlingen, hoe groter de waarschijnlijkheid en de 
frequentie van cyberpesten. Volgens Williams en Guerra (2007, geciteerd in Bauman, 2009, p. 804) is 
er bewijs dat cyberpesten op haar hoogtepunt is in klas 1 en 2 (middelbare school) en daarna 
langzaam afneemt.  

Bekendheid van de dader bij het slachtoffer 
Zoals eerder aangegeven bij de subparagraaf ‘vergelijking tussen traditioneel- en cyberpesten’ heeft, 
afhankelijk van de onderzoeker, 40% of zelfs de helft van de slachtoffers geen idee wie de dader is 
van cyberpesten (Li, 2005, p. 1783; Kowalski & Limber, 2007, p. 26). Maar wie zijn de daders die wel 
bekend zijn bij de slachtoffers? Volgens Kowalski en Limber (2007, pp. 26-28) worden de meeste 
jongeren slachtoffer gemaakt van cyberpesten door een andere leerling van school. Deze groep is 
volgens hen groter dan de groep vreemden. Daarnaast blijkt uit hun onderzoek dat de daders van 
cyberpesten vaak vrienden of broers en zussen van de slachtoffers zijn. De daders zelf geven aan 
respectievelijk het snelst een medeleerling, vriend en vreemde te cyberpesten. Volgens Li (2005, pp. 
1782-1783) is de grootse groep cyberpesters  niet bekend bij de slachtoffers, maar in 31,8% van de 
gevallen worden slachtoffers gepest door schoolgenoten, 11,4% door mensen buiten school en 
15,9% door meerdere bronnen. De grootse groep bekende cyberpesters zijn dus leerlingen die naar 
dezelfde school gaan. Smith et al (2008, p. 379) vullen Kowalski en Limber en Li aan. Zij maken 
duidelijk hoe de verhoudingen per klas en jaarlaag liggen. Zo bevindt de dader zich in 20,7% van de 
gevallen in dezelfde klas en bij 28% in dezelfde jaarlaag. Bij 6,1% is de dader afkomstig van een hoger 
jaar, in 2,4% van de gevallen in een ander jaar en in 22% komt de dader niet van de eigen school. 
Opvallend is dat de dader nooit uit een lagere klas komt. Ook kan opgemerkt worden dat het 
percentage jongeren dat de dader niet kent bij het onderzoek van Smith et al. een stuk lager ligt dan 
bij Li en Kowalski en Limber, namelijk 20,7%. Naast de verdeling van dader binnen de school zijn 
Smith et al. in ditzelfde onderzoek achter percentages met betrekking tot het cyberpesten in een 
groep of als individu gekomen. De grootse groep daders bestaat uit mensen die alleen pesten 
(39,2%), gevolgd door een groep van twee tot drie leerlingen (24,3%) en vier tot negen leerlingen 
(16,2%). Uit hun onderzoek blijkt dat negen leerlingen de maximale groepsgrootte was waarin gepest 
werd.  

4.2 RELATIE CYBERPESTEN EN SCHOLEN IN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR EN DOCUMENTEN 
In deze paragraaf zal antwoord gegeven worden op deelvraag 2: ‘Wat leren onderzoeken, theorieën 
en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties ons over hoe (specifiek) scholen om kunnen 
gaan met cyberpesten?’ Deze vraag zal beantwoord worden door gebruik te maken van de 
verschillende onderzoekers die ook bij de beantwoording van deelvraag 1 aan bod zijn gekomen en 
middels documenten van de VO-raad, de drie onderdelen van APS: Pestweb, PPSI en CSV en van de 
website I-respect.  

Ondanks dat de computer een hulpmiddel kan zijn bij het leren en mobiele telefoons kunnen zorgen 
voor interactie tussen leerlingen, brengt deze technologie ook nieuwe uitdagingen en problemen 
mee voor scholen (Yu, 2002, geciteerd in Beran & Li, 2005, p. 269). Zoals in hoofdstuk 3 
‘Maatschappelijke functie scholen’ aan bod is gekomen hebben scholen een handelingsmotief bij 
cyberpesten. Voordat gekeken wordt naar hoe scholen om kunnen gaan met cyberpesten kan 
opgemerkt worden dat het voor scholen lastig is om met cyberpesten om te gaan. Veel leraren en 
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bestuurders zijn zich op de eerste plaats vaak niet bewust van het maatschappelijk verschijnsel 
cyberpesten (Beran & Li, 2005, geciteerd in Li, 2005, p. 1778). Omdat in voorliggend onderzoek 
vooronderzoek is gedaan om te kijken of cyberpesten speelt op betreffende scholen, is het duidelijk 
dat bij de onderzochte scholen de leraren en bestuurders zich wel bewust zijn van cyberpesten. 
Naast onwetendheid zijn drie punten te noemen waarom omgaan met cyberpesten voor scholen 
lastig is. Als eerste zijn cyberpesters vaak anoniem, waardoor scholen niet weten wie ze aan moeten 
spreken. Als tweede kunnen de websites waarop cybergepest wordt lastig platgelegd worden omdat 
mensen recht hebben op vrijheid van meningsuiting (Li, 2005, p. 1779). Eén op de zes leerlingen is 
van mening dat hij het recht heeft om te zeggen wat hij wil, zelfs als wat gezegd wordt iemand kan 
schaden of de privacy van de ander niet in acht genomen wordt. Als derde vertellen de slachtoffers 
van cyberpesten in de meeste gevallen niet dat ze gepest worden. De omstanders van cyberpesten 
lichten in 35% van de gevallen volwassenen in over cyberpesten (Li, 2007, geciteerd in Li, 2010, p. 
376). Worden slachtoffers geholpen als iemand ingelicht wordt? Maar 2,1% van de leerlingen geeft 
aan dat school probeerde te helpen, in 37% van de gevallen werden slachtoffers geholpen door een 
vriend en bijna de helft van de slachtoffers geeft aan dat zij door niemand geholpen werden (Li, 
2010, pp. 382-383). Opmerkelijk is dat uit eerder onderzoek van Li (2005, p. 1784) blijkt dat 67,1% 
van de leerlingen denkt dat volwassenen binnen de school iets tegen cyberpesten zouden doen 
wanneer zij ingelicht zouden worden. Opgemerkt kan worden dat veel slachtoffers niemand inlichten 
over cyberpesten en als ze dit toch doen dan vertellen ze dit respectievelijk het meest aan: vrienden, 
ouders/voogden en leraren of andere volwassenen op school (Smith et al., 2008, p. 328). Van de 
groep aan wie cyberpesten verteld wordt komt de school op de laatste plek. Dit kan een verklaring 
zijn voor het lage gescoorde percentage door de school als helper. In de meeste gevallen verandert 
er niets als het slachtoffer iemand inlicht, waardoor de gedachte kan ontstaan ‘waarom zou je 
moeite doen?’. Daarnaast wordt cyberpesten soms erger als het slachtoffer verteld dat hij/zij 
gecyberpest wordt of wordt slachtoffers de toegang tot technologie verboden, terwijl deze 
technologie een belangrijk onderdeel van hun leven is (Li, 2010, pp. 386-388). Cyberpesten is een 
probleem van de school (Li, 2010, p. 386), maar hoe kunnen scholen volgens wetenschappelijke 
onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties omgaan met 
cyberpesten?  

Volgens verschillende onderzoekers is het van belang dat medewerkers van scholen en ouders kennis 
hebben over de manieren waarop leerlingen gebruik maken van huidige technologie en van de 
omvang en verschillende vormen van cyberpesten, wat resulteert in het ontwikkelen van 
toepasselijke preventie- en interventiestrategieën om de veiligheid van alle leerlingen veilig te stellen 
(Li, 2005, p. 1780; Li, 2010, p. 390; Beran & Li, 2005, pp. 270-271). In de basis is het van belang dat 
medewerkers van scholen en ouders meegaan met de nieuwe technologie en begrijpen hoe 
leerlingen met elkaar communiceren en hoe cyberpesten voorkomt (Li, 2010, p. 390; Smith et al., 
2008, p. 384). Li (2008, p. 14) heeft onderzoek gedaan naar de perceptie van leraren in opleiding ten 
opzichte van cyberpesten. Het is van belang om te kijken hoe leraren in opleiding aankijken tegen dit 
nieuwe verschijnsel omdat cyberpesten zowel binnen als buiten de school plaatsvindt en de gevolgen 
van cyberpesten meegenomen worden naar de school, waardoor deze toekomstige leraren een 
essentiële rol kunnen spelen bij het omgaan met cyberpesten. Uit dit onderzoek kwam naar voren 
dat de meerderheid van de leraren in opleiding van mening is dat scholen beleid moeten maken op 
cyberpesten, cyberpesten met de ouders moet bespreken en de medewerkers van de school moet 
trainen op het gebied van cyberpesten. Dat scholen ervoor moeten zorgen dat ouders kennis hebben 
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van cyberpesten wordt ondersteund door Willard (2007b, p. 65). Zij is van mening dat het essentieel 
is dat ouders zich bij de school scharen om het treiterende materiaal te verwijderen en controle te 
houden op de online activiteiten van hun kinderen. Binnen de groep leraren in opleiding was 
onenigheid over de mate waarin de leraren/de school met cyberpesten om moet gaan door middel 
van het curriculum, activiteiten in de klas of activiteiten van de school. Opvallend is dat bijna alle 
leraren in opleiding aangeven op hun huidige universiteit/opleiding niets te leren over het omgaan 
met cyberpesten (Li, 2008, pp. 14-15). Het merendeel van deze groep geeft aan meer te willen leren 
over cyberpesten gedurende hun opleiding (Li, 2008, p. 16). Uit het onderzoek van Li kan 
geconcludeerd worden dat de meerderheid van de leraren niet zelfverzekerd is op het gebied van 
cyberpesten. Ze weten niet hoe ze het probleem moeten identificeren en ook niet hoe ze ermee om 
kunnen gaan op het moment dat cyberpesten zich voordoet. In plaats van de daders te confronteren  
en de slachtoffers te helpen, voelen leraren zich machteloos en hulpeloos op dit gebied. Uit dit 
onderzoek komt naar voren dat het belangrijk is voor leraren om kennis en vaardigheden op te doen 
met betrekking tot cyberpesten (Li, 2008, pp. 15-16). Van belang is dat leraren in opleiding training 
krijgen over cyberpesten en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Erkend kan worden dat cyberpesten 
een nieuw fenomeen is, waardoor veel leraren al les geven zonder op hun opleiding te zijn 
voorgelicht over cyberpesten. Daarom is het van belang dat ook leraren op hun huidige school 
training krijgen over cyberpesten.  

Omdat slachtoffers van cyberpesten in eerste instantie hun vrienden inlichten (Li, 2010, p. 386) is het 
van belang om bij preventieprogramma’s speciale aandacht te geven aan de leerlingen. Aan 
leerlingen moet geleerd worden wat hun verantwoordelijkheden zijn en hoe ze elkaar kunnen 
steunen (Li, 2010, p. 386). Leerlingen moeten zich bewust zijn van het misbruiken van de 
technologie, zodat hun gevoel van verantwoordelijkheid aangesproken wordt (Li, 2010, p. 390). Het 
belang van zulke voorlichting komt voort uit het gegeven dat van de toeschouwers één op de acht 
leerlingen meedoet met cyberpesten of de dader aanmoedigt en dat de meerderheid van de 
toeschouwers niets doet (Li, 2010, p. 388). Belangrijk hierbij is dat scholen strategieën maken voor 
leerlingen die toeschouwer zijn, waarin duidelijk wordt wat ze kunnen doen om het slachtoffer te 
helpen en dat ze de pesterijen moeten rapporteren aan volwassenen (Willard, 2007a, p. 7; Agatston, 
Kowalski & Limber, 2007, p. 60) Volgens Willard (2007a, pp. 3-4) zijn er twee berichten die duidelijk 
naar leerlingen gecommuniceerd moeten worden: doe online geen bedreigingen en rapporteer over 
bedreigingen of verontrustend materiaal.  

Belangrijk is dat leerlingen niet een eenmalige voorlichting krijgen over cyberpesten, maar dat 
voorlichting onderdeel is van het curriculum. Deze voorlichtingen kunnen plaatsvinden in 
verschillende situaties: in klaslokalen, tijdens vergaderingen en permanente 
voorlichtingsprogramma’s. De VO-raad heeft als plan om een verplicht schoolvak over 
verantwoordelijk omgaan met nieuwe technologie in te stellen. “Middelbare scholen zijn het 
getreiter onder scholieren via social media en internet spuugzat. Om excessen zoals bangalijsten de 
kop in te drukken moet er op alle scholen in het voortgezet onderwijs een nieuw schoolvak worden 
geïntroduceerd: Cyberwelness.” (Nijen Twilhaar & Spaanse, 2012) Uit het gestructureerde interview 
met de VO-raad blijkt dat volgens de VO-raad deze lessen gezien kunnen worden als een breder 
kader dat ontwikkeld wordt over de omgang met en het gebruik van social media. Voornaamste doel 
daarbij is de ontwikkeling van zelfbescherming en het nemen van verantwoordelijkheid van 
leerlingen op het internet. Daarbij staan twee principes centraal: (1) respect voor zichzelf en 
anderen, waar het behouden van eigen waardigheid (vermijden van bezoeken van onbehoorlijke 
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websites of betrokken zijn bij illegale activiteiten) en het respecteren van anderen (geen gebruik 
maken van ongewenste woorden of het publiceren van ongewenst materiaal dat anderen schaadt) 
onder vallen en (2) veilig en verantwoord gebruik, waar het begrijpen van de risico’s van schadelijk 
en illegaal online gedrag, verdedigen van zichzelf in de virtuele ruimte, het kunnen inschatten van de 
consequenties van beslissingen die men online maakt en het maken van verantwoordelijke keuzes 
onder vallen (Innova primary school, 2011). De VO-raad is tot het idee van het schoolvak 
Cyberwelness gekomen door een in Singapore ontwikkeld kader voor dit vak. In dit kader, 
cyberwelness onderwijs in Singapore, is een ‘learning cycle’ ontwikkeld dat uitgaat van drie stappen 
om vaardigheden te ontwikkelen: voelen, denken en handelen. Deze stappen moeten doorlopen 
worden zodat leerlingen zichzelf kunnen voorbereiden op de virtuele ruimte. De drie stappen kunnen 
een handvat zijn voor leraren om onderwerpen te behandelen op het gebied van cyberspace. Wat 
deze drie stappen inhouden en de indeling van het vak is te vinden in bijlage 1. Opvallend bij het plan 
van de VO-raad om het schoolvak Cyberwelness in te stellen is dat uit de het gestructureerde 
interview naar voren kwam dat de VO-raad geen (concreet) beeld heeft van wat scholen op dit 
gebied nu al ondernemen. Dit maakt het mede interessant om te kijken naar hoe scholen omgaan 
met cyberpesten (deelvraag 4).  

Ook kunnen scholen een forum oprichten om leerlingen te trainen in aanvullende vaardigheden, 
zoals omgaan met emotioneel conflict en het opbouwen van positieve gedragspatronen. Een 
bijkomend voordeel van zulke forums is het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de school 
en de leerling. Ook kunnen ouders van de leerlingen op deze forums vaardigheden leren met 
betrekking tot het omgaan met cyberpesten (Li, 2010, p. 390). Het belang van het versterken van 
zulke vertrouwensrelaties kan afgeleid worden uit onderzoek van Li (2010, p. 387), waarin naar voren 
komt dat één van de redenen dat leerlingen niet vertellen dat ze gecyberpest worden is omdat zij 
anderen niet vertrouwen, voornamelijk volwassenen binnen de school niet. Het versterken van de 
vertrouwensrelatie tussen de volwassenen binnen de school en de leerling is een middel om met 
cyberpesten om te gaan. Op het moment dat leerlingen volwassenen binnen de school vertrouwen is 
de kans groter dat de school ingelicht wordt, waarna de school hulp kan bieden. Daarnaast is het 
volgens Li (2010, p. 390) belangrijk dat er eenvoudige en meerdere manieren zijn om iemand in te 
lichten over cyberpesten, bijvoorbeeld door een helpdesk te maken, e-mailadres of website, een 
soort postvak op prominente plekken in de school waar leerlingen kunnen aangeven dat ze 
gecyberpest worden of anoniem suggesties kunnen doen. Leerlingen moeten ervan uit kunnen gaan 
dat ze geholpen worden als ze melding maken van cyberpesten (Katz, 2001, geciteerd in Beran & Li, 
2005, p. 275).  

Raskauskas en Stoltz (2007, p. 575) noemen verschillende strategieën voor het omgaan met 
cyberpesten. Als kanttekening kan gezet worden dat deze theorieën nog niet empirisch getest zijn en 
dat ze gericht zijn op hoe leerlingen om kunnen gaan met cyberpesten en niet zozeer scholen. 
Scholen kunnen echter wel een paar zaken meenemen in omgang met cyberpesten. Als eerste is het 
belangrijk dat scholen cyberpesten serieus nemen en bij fysieke dreigementen meteen de politie 
inschakelen. Daarnaast kunnen scholen in hun voorlichtingsprogramma zaken meenemen die 
belangrijk zijn voor leerlingen: (1) scherm je informatie af, geef niet je telefoonnummer, instant 
message naam of e-mailadres, (2) als je gecyberpest wordt sluit dan gelijk de bron af en vertel wat er 
gebeurd is aan iemand die je vertrouwt, (3) reageer nooit op treiterende berichten, (4) bewaar 
treiterende berichten en stuur ze door naar je internet- of e-mail provider en (5) vertel het als je 
getuige bent van cyberpesten. Soortgelijke aanbevelingen worden ook gedaan door Smith et al. 
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(2008, pp.381-382), met als toevoeging (6) dat de politie ingeschakeld kan worden om te achterhalen 
wie de dader is, (7) veranderen van je e-mailadres of je telefoonnummer en (9) vragen aan de dader 
om te stoppen. Uit ditzelfde onderzoek (Smith et al., 2008, p. 381) blijkt dat de meerderheid van de 
leerlingen denkt dat het verbieden van mobiele telefoons op school geen zin heeft. Leerlingen gaan 
na schooltijd pesten of cyberpesten stiekem. Uit onderzoek van Agatston, Kowalski & Limber (2007, 
p. 60) blijkt dat de meerderheid van de leerlingen gebruikt maakt van hun mobiele telefoon op 
school, ondanks het beleid van de school dat dit verbiedt. Het advies van Agatston, Kowalski & 
Limber (2007, p. 60) voor scholen is om consistente consequenties te hanteren voor het overtreden 
van beleid op mobiel telefoongebruik. Beran en Li (2005, pp. 275-276) noemen als voorwaarde voor 
omgaan met cyberpesten het creëren van commitment van leerlingen door volwassenen en 
leerlingen samen strategieën te laten bedenken voor het omgaan met cyberpesten. 

Volgens Smith et al. (2008, p. 384) is duidelijk dat cyberpesten opgenomen moet worden in het anti-
pestbeleid van de school en andere anti-pest materialen. Dit wordt ook benadrukt door de drie 
onderdelen van de afdeling Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), ingesteld door het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI), 
Centrum School en Veiligheid (CSV) en Pestweb (expertisecentrum pesten).  

In het eerste gedeelte van deze paragraaf is gebruik gemaakt van wetenschappelijke auteurs (en de 
VO-raad), waar nu de stap gemaakt wordt naar inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties.  

Pestweb (expertisecentrum pesten 
Volgens Pestweb12 kan de school het pestprotocol eenvoudig aanpassen door elementen van de 
aanpak van cyberpesten op te nemen. Pestweb geeft op dit gebied geen concrete adviezen maar 
werkt aan de hand van voorbeelden belangrijke elementen uit bij de aanpak van cyberpesten. 
Omgaan met cyberpesten is afhankelijk van de situatie, maar over het algemeen kan gedacht worden 
aan de volgende manieren: scholen moeten luisteren naar de leerling, begrip tonen en niet 
veroordelen, contact met de ouders opnemen, het incident melden bij de contactpersoon of 
vertrouwenspersoon, het incident bij de provider melden met verzoek tot verwijdering van het 
schadelijke materiaal, proberen de dader te achterhalen als deze onbekend is met bijvoorbeeld hulp 
van de systeembeheerder, maatregelen richting de dader uitvoeren, de leerling leren assertief te zijn, 
de leerling niet in laten gaan op de dader, ouders en de leerling adviseren om bewijslast te 
verzamelen en om aangifte te doen bij de politie, eventueel een klassengesprek voeren. 

Deze maatregelen kunnen volgens Pestweb genomen worden als cyberpesten heeft plaatsgevonden, 
maar daarnaast geeft Pestweb ook tips om preventief met cyberpesten om te gaan. Daarbij staat 
voorop dat cyberpesten niet helemaal voorkomen kan worden. Wel kan ervoor gezorgd worden dat 
leerlingen, ouders en medewerkers zoveel mogelijk op de hoogte zijn, zodat de kans dat een 
pestsituatie uit de hand loopt minimaal is. Dit kun je doen door: (1) toepassen en actualiseren van 
het pestprotocol, (2) leerlingen bewust maken van de gevaren op internet, de effecten van 
cyberpesten en de strafbare feiten, (3) afspreken van internetgedrag en samen met de leerlingen 
regels maken, (4) pesten bespreekbaar maken in de klas en leerlingen elkaar daarop laten 
aanspreken, (5) sancties van het pestprotocol consequent toepassen, (6) schoolreglement 
aanpassen, bijvoorbeeld: ‘het maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten zonder 

12http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Pesten+in+mijn+klas/Pesten+voorkomen/Protocol+
cyberpesten.htm, 2012 
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toestemming kan leiden tot schorsing/verwijdering/disciplinaire maatregelen’, (7) opleiden van 
medewerkers in de school (ook onderwijsondersteunend personeel) is noodzakelijk. Een 
studiemiddag zorgt dat medewerkers up to date met hun kennis zijn, (8) ouders informeren door een 
ouderavond, want ouders zijn in het algemeen niet goed op de hoogte van wat hun kind op internet 
doet; alleen door met de ouders samen te werken is digitaal pesten aan te pakken en (9) laat 
leerlingen het Diploma Veilig Internet behalen.  

Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) 
PPSI heeft verschillende informatiebladen over de omgang met nieuwe technologie. In het 
informatieblad ‘(on)veiligheid op de elektronische snelweg; klachten voorkomen en afhandelen’ 
(PPSI, 2011b) komt naar voren dat regels voor digitaal verkeer het best met leerlingen samen 
opgesteld kunnen worden. Zo kunnen in de klas gesprekken plaatsvinden over het gebruik en 
misbruik van digitale middelen. Door de betrokkenheid van de leerlingen bij de totstandkoming van 
de regels ontstaat begrip en is de naleving ervan vaak groter. Dit komt overeen met het eerder 
genoemde creëren van commitment van Beran & Li (2005, pp. 275-276). Daarbij geeft PPSI in dit 
informatieblad aan dat het van belang is dat iedereen op de hoogte is van de geldende regels en de 
praktische maatregelen en deze dus te communiceren. Niet alleen aan de leerlingen, maar ook aan 
de ouders. Informeren van ouders kan door middel van een (nieuws)brief of tijdens een ouderavond 
en door verwijzing naar de schoolwebsite. Vervolgens moet ook duidelijk gemaakt worden hoe er 
gecontroleerd wordt op naleving van de regels en wat de sancties zijn bij overtreding. Volgens het 
PPSI moet de school een educatieve rol innemen als het gaat om netiquette, de ongeschreven 
richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet. Daarbij kan de school ook een aantal 
praktische maatregelen nemen. Zo kan de computeropstelling invloed hebben op cyberpesten. Als 
computers in een gemeenschappelijke ruimte geplaatst worden kan een zekere mate van sociale 
controle ontstaan. Ook zijn wachtwoorden en e-mailadressen van belang. Als school is het verstandig 
om moeilijk herleidbare gebruikersnamen toe te kennen en met het ook op controleerbaarheid is het 
verstandig om als uitgangspunt voor e-mailcorrespondentie iedereen gebruik te laten maken van het 
e-mailadres van school. Daarnaast kan een nieuwe software Chat-Security hulp bieden bij 
cyberpesten. Het programma maakt gecodeerde snapshots van chatconversaties dat als bewijs kan 
dienen bij het melden van misstanden. Het is volgens het PPSI van belang om (minimaal twee) 
systeembeheerders aan te stellen die in de gaten kunnen houden welke sites leerlingen bezoeken en 
kunnen helpen bij het opsporen van misbruik. Als laatste komt in het informatieblad ‘(on)veiligheid 
op de elektronische snelweg; klachten voorkomen en afhandelen’ (PPSI, 2011b) aan bod dat scholen 
verantwoordelijk om moeten gaan met het plaatsen van foto’s van leerlingen op de schoolsite. 
Scholen dienen toestemming of bezwaar te vragen aan ouders voor het fotograferen en publiceren 
van foto’s van hun kind(eren). In een ander PPSI-informatieblad (2011a) ‘Digitaal pesten en misbruik’ 
staat een voorbeeld van een anti-pestprotocol waarin cyberpesten is opgenomen. Om een beeld te 
krijgen van hoe een anti-pestprotocol eruit ziet is dit voorbeeld te vinden in bijlage 2. Volgens het 
informatieblad ‘Mobieltjes in het voortgezet onderwijs leuk én lastig’ (PPSI, 2011c) is een middel om 
achter cyberpesten te komen het aanmaken van een Twitter, Facebook of Hyves account waarbij in 
de gaten gehouden kan worden wat over de school en de leerlingen geplaatst wordt.  
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Centrum voor School en Veiligheid(CSV)
Zoals eerder aangegeven verzamelt het CSV alles wat met school en veiligheid te maken heeft. 
Omdat het te uitgebreid is om alles in voorliggend onderzoek te behandelen en om herhaling te 
voorkomen, zullen zaken behandeld worden die opvallend zijn in vergelijking met eerdere 
onderzoeksgegevens. CSV biedt verschillende trainingen aan voor scholen, geven ouderavonden en 
schoolvoorstellingen over internet onveiligheid. CSV biedt voornamelijk middelen, al dan niet zelf, 
waarmee omgegaan kan worden met cyberpesten. Daarnaast is een protocol voor middelbare 
scholen ontwikkeld afkomstig van een afstudeeronderzoek van vijf studenten van de Gereformeerde 
Hogeschool Zwolle die onderzoek hebben gedaan naar cyberpesten op middelbare scholen in Zwolle 
(Bak, Dekker, van Drunen, Groen & Tempelman, 2007, pp. 3-4). In dit protocol staan vijf stappen 
beschreven die belangrijk zijn bij het omgaan met cyberpesten. Als eerste is het volgens hen van 
belang dat het signalement van cyberpesten serieus wordt genomen. Als cyberpesten gesignaleerd is 
moet de school in gesprek gaan met de gepeste leerling en de dader opzoeken en in gesprek gaan. 
Vervolgens moet de school als het mogelijk is een driegesprek aangaan met het slachtoffer en de 
dader. Als vierde moet de school de ouders op de hoogte stellen en als laatst is bij de afronding een 
taak voor de school weggelegd waarbij gekeken wordt of het cyberpesten gestopt is. Daarnaast 
wordt bij de afronding in de gaten gehouden hoe het met het slachtoffer gaat, bij voorkeur in een 
voor het slachtoffer veilige ruimte.  

I-respect13 voegt een manier toe aan omgaan met cyberpesten. Scholen krijgen te maken met 
leerlingen die cyberpesten en juist leerlingen zijn de experts op dit gebied. Door een les te geven 
kunnen leerlingen hun ervaringen delen en kan de school veel leren.  

Deelvragen 1 en 2 zijn beantwoord door middel van literatuurstudie. Deelvragen 3 t/m 5 zullen in het 
volgende hoofdstuk middels een andere onderzoeksmethoden beantwoord worden, namelijk door 
empirisch onderzoek. Voordat het empirisch onderzoek aan bod komt is het van belang om een 
aantal topics te formuleren die voortvloeit uit de literatuurstudie. Uit de wetenschappelijke 
literatuurstudie en documentanalyse komen zeven topics naar voren die de leidraad vormen voor de 
semigestructureerde interviews en gebruikt worden om mijn empirische data te duiden: (1) definitie 
cyberpesten, (2) maatschappelijke opdracht van de school, (3) hoe cyberpesten voorkomt, (4) 
signaleren cyberpesten, (5) preventieve aanpak, (6) repressieve aanpak en (7) problemen m.b.t. het 
omgaan met cyberpesten. In mijn optiek kan het beeld dat scholen van cyberpesten hebben gevat 
worden in de eerste drie topics, die dus ook ter beantwoording van deelvraag 3 dienen. Deelvragen 4 
en 5 kunnen beantwoord worden met behulp van de laatste vier topics. Bij het analyseren van de 
wetenschappelijke literatuur en de documenten is me opgevallen dat de verschillende manieren van 
‘omgaan met cyberpesten’ onder deze indeling vallen: Hoe merken scholen cyberpesten op?; Wat 
doen scholen om cyberpesten te voorkomen?; Wat doen scholen nadat cyberpesten heeft 
plaatsgevonden?; en tegen welke problemen lopen ze aan m.b.t. omgaan met cyberpesten? Mijns 
inziens beslaan deze vier topics hoe scholen met cyberpesten om (kunnen) gaan. De empirische data 
zal verkregen worden aan de hand van de zeven topics en zal ook volgens dezelfde topics geduid 
worden. De topiclijst is te vinden in bijlage 4. 

13 http://www.i-respect.nl/docenteninformatie/, 2012 
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5. EMPIRISCH ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zullen deelvragen 3 en 4 beantwoord worden middels empirisch onderzoek en 
deelvraag 5 door een combinatie van empirisch onderzoek en literatuurstudie (zie voorgaand 
hoofdstuk). Onderzoek is gedaan bij twee middelbare scholen, de Hartenlustschool en Atheneum 
College Hageveld. Om een completer beeld te krijgen bij deze scholen verwijs ik u voor  
achtergrondinformatie naar bijlage 3. De toelichting op de respondenten is te vinden in bijlage 5.  

5.1 BEELD ONDERZOCHTE SCHOLEN BIJ CYBERPESTEN
In deze paragraaf zal antwoord gegeven worden op de derde deelvraag: ‘Wat verstaan de scholen 
Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool onder cyberpesten?’ Bij het beantwoorden van 
deze deelvraag zal naar een drietal zaken gekeken worden: (1) de definitie van cyberpesten, (2) 
cyberpesten als onderdeel van de maatschappelijke opdracht van de school en (3) hoe cyberpesten 
voorkomt op desbetreffende school.  

5.1.1 Definitie cyberpesten 
De door mij gehanteerde definitie van cyberpesten is: Cyberpesten is een agressieve en intentionele 
handeling van een groep of individu, gebruik makend van elektronische vormen van contact, waarbij 
schade berokkend wordt aan een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan verdedigen. Aan de 
respondenten van de scholen is gevraagd hoe zij cyberpesten zouden definiëren en welke aspecten 
bij die definiëring  van belang zijn. We denken daarbij specifiek aan: elektronische vormen van 
contact, groep of individu, intentionele handeling (om nare berichten te sturen), 
vijandigheid/agressie, herhaling, als doel om schade te berokkenen aan anderen of als effect schade 
berokkend aan een ander en dat het slachtoffer zichzelf niet makkelijk kan verdedigen.  

Hartenlustschool
Eén van de respondenten van de Hartenlustschool (Respondent 1) omschrijft cyberpesten als “Het op 
afstand lastigvallen van elkaar en daar zit vaak een telefoon of een computer tussen. Dat is het cyber 
gebeuren. Je kan het niet zien, het is ongrijpbaar maar het is er wel. Dat is cyberpesten. Vroeger een 
briefje op iemands rug plakken was directer en daar kon je wat meer mee. Dat was ook pesten, maar 
cyberpesten vind ik gemener, omdat het anoniem gaat, maar ook niet helemaal. Ze weten 
dondersgoed van elkaar wie wat doet.” Een andere respondent (Respondent 3) van de 
Hartenlustschool omschrijft cyberpesten als “Het gericht intimideren, pesten, achtervolgen en 
treiteren van een persoon voor langere tijd. Eén keer een pestreactie plaatsen is niet erg, maar als je 
dat met een groepje doet of alleen en je doet dat stelselmatig dan is dat cyberpesten.”

In het beeld van cyberpesten bestaan verschillende definities bij de respondenten van de 
Hartenlustschool, maar er zijn zowel overeenkomsten als verschillen als gekeken wordt naar de 
verscheidene aspecten die bij de afbakening van cyberpesten genoemd kunnen worden. De 
overeenkomsten zitten in het gebruik van elektronische vormen van contact, de dader als individu of 
als groep, de intentionele handeling, het vijandig of agressief zijn en de machtsongelijkheid. Verschil 
in afbakening tussen de respondenten is te herkennen in het doel om schade te berokkenen of als 
effect schade berokkenen aan anderen en herhaling.  
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De respondenten zijn van mening dat het gebruik van elektronische vormen van contact een vereiste 
is om over cyberpesten te spreken, want dit is wat het pesten ‘cyber’ maakt. Anders is het 
traditioneel pesten. Door de respondenten wordt soms gesproken over een individuele dader en 
soms over een groep. Beiden worden dus meegenomen in de afbakening van cyberpesten. Ook de 
intentionele handeling moet volgens de respondenten aanwezig zijn om van cyberpesten te spreken. 
Volgens respondent 1 weten leerlingen dondersgoed wanneer ze een bericht sturen dat eigenlijk niet 
kan en te ver gaat. Respondent 3 is van mening dat er ook sprake kan zijn van miscommunicatie, dat 
de ene leerling de andere een bericht stuurt en dat het bericht als vijandig opgevat wordt terwijl 
desbetreffend bericht niet zo bedoeld is. In dit geval gaat het niet om een intentionele handeling en 
dan is volgens de respondent geen sprake van cyberpesten. Dit ligt in lijn met het doel van de zender 
van het bericht om schade te berokkenen. Volgens respondent 3 is het doel van cyberpesten altijd 
om schade te berokkenen. Op het moment dat schade berokkend is zonder dat dit de bedoeling was, 
door miscommunicatie, dan wordt volgens de respondent niet gesproken van cyberpesten. “Het doel 
van cyberpesten is schade berokkenen bij anderen.” (Respondent 3) Volgens de respondenten is een 
vereiste om van cyberpesten te spreken het vertonen van vijandig of agressief gedrag. Volgens 
respondent 1 hoeft dit gedrag niet te bestaan met als doel om andere schade te berokkenen, dit is 
wel het effect van de agressieve handeling.  

Een ander aspect bij de afbakening van cyberpesten gaat over machtsongelijkheid, of het slachtoffer 
zichzelf makkelijk kan verdedigen. Op de vraag of slachtoffers zichzelf makkelijk kunnen verdedigen 
antwoordt respondent 1: “Nee dat kunnen ze niet, anders worden ze niet gepest. Slachtoffers van 
pesten kunnen zich nooit verdedigen, met gewoon pesten niet en met cyberpesten niet. Je kan je 
telefoon uitzetten en blocken, maar dan vinden ze andere manieren. Het kwaad is al geschied. Als je 
moet gaan blocken of mensen gaan verwijderen dan is het al gebeurd. Je wil dan nog steeds weten 
wat erover je gezegd wordt, dat is het probleem. Dat is een mooi  spreekwoord: men lijdt het meest 
door het lijden dat men vreest. Dat is in dit geval ook zo. Leerlingen denken dat er over hen gepraat 
wordt, wat vaak reuze meevalt, maar dat idee alleen al.” Respondent 3 is van mening dat de 
slachtoffers zichzelf  in principe kunnen verdedigen, maar dat dit geen reële optie is. “Iemand kan zijn 
blog of site verwijderen, maar voor sommigen is dat wat ze willen bereiken en dan hebben ze 
gewonnen. Je bent dan wel je eigen uitlaatklep kwijt en op het moment dat je weer online gaat dan 
begint het pesten weer.” Geconcludeerd kan worden dat de respondenten van de hartenlustschool 
van mening zijn dat machtsongelijkheid een kenmerk van cyberpesten is.  

Een verschil bij de respondenten ligt op het aspect herhaling. De ene respondent geeft de volgende 
reactie met betrekking tot cyberpesten: “Het blijft vaak niet bij één keer, maar als jij één keer te 
horen krijgt dat je op een bangalijstje staat dan is het kwaad al geschied. Elk eerste bericht kan al 
cyberpesten zijn. Herhaling is dus niet nodig.” (Respondent 1) Een andere respondent is van mening 
dat herhaling een voorwaarde is voor cyberpesten. “Eenmalige incidenten heb je altijd, maar dan is 
geen sprake van pesten. Het moet heel gericht zijn en heel lang. Eén incident zie ik niet als 
cyberpesten. Als er op je Hyves staat hé jij bent vervelend, dan kan je die verwijderen en staat het er 
morgen niet weer. Als het er tien keer staat dan spreek je van herhaling.” (Respondent 3) Daarnaast 
zit er verschil in de interpretatie van het aspect herhaling. Volgens respondent 1 is geen sprake van 
herhaling als iemand op een bangalijstje verschijnt, want het meisje hoort maar één keer dat ze erop 
staat, terwijl respondent 3 ervan uitgaat dat een bangalijst blijft circuleren waardoor het slachtoffer 
er continu aan herinnerd wordt en dan is er ook sprake van herhaling. Het slachtoffer wordt 
herhaaldelijk geconfronteerd met cyberpesten.  
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Bij de afbakening van cyberpesten zou volgens respondent 1 een aspect toegevoegd moeten worden, 
namelijk emotie. “Alles komt voort uit emotie. Meiden die boos zijn ergens om en dan een bericht 
gaan tweeten, msnen of weet ik veel wat. Dat komt voort uit emotie.”

Atheneum College Hageveld
Cyberpesten wordt door één respondent (Respondent 6) van Atheneum College Hageveld 
omschreven als “Ik denk dat het vooral gaat om het gevoel bij het slachtoffer van onveiligheid, van 
schade van de privacy en van kwetsende opmerkingen via internet op allerlei manieren. Het is 
hartstikke anoniem. Ik denk dat cyberpesten vooral daarom gaat, dus soms gemeend door daders 
maar soms ook wel ongemeend. Ik denk dat het pesten is als het op jou als pesten overkomt, dan heet 
het hier ook pesten.” Volgens een andere respondent (Respondent 7) wordt cyberpesten een stuk 
vager omschreven: “Cyberpesten is alles wat met multimedia te maken heeft. Het belangrijkste 
kenmerk voor mij is dat het niet rechtstreeks gebeurt maar indirect.”

Als gekeken wordt naar de verschillende aspecten die bij de afbakening van cyberpesten een rol 
(kunnen) spelen is ook bij Atheneum College Hageveld van belang dat het om elektronische vormen 
van contact gaat. Daarnaast is al uit de definitie van respondent 6 op te maken dat het geen vereiste 
is om als doel te hebben om schade te berokkenen. “Ik zou het ook cyberpesten noemen als iemand 
niet als doel heeft om echt te pesten, dus ook al heeft de dader het niet zo bedoeld. Ze zien de 
emoties van de ander er niet bij, wat het de ander aandoet (…) Vaak gebeurt het als een grapje. 
Omdat ze zo vaak op internet zitten hebben ze niet meer door wat wel en niet kan.” (Respondent 6) 
Het effect is volgens hem echter wel altijd dat het slachtoffer schade berokkend wordt en het gevoel 
heeft dat hij/zij gepest wordt. Als het slachtoffer dit gevoel heeft dan is er volgens de respondent 
sprake van cyberpesten, ook al is het niet het doel van de dader om schade te berokkenen aan het 
slachtoffer. “Er zijn ook een hoop kinderen die als ze eenzelfde soort tekst zouden ontvangen het zien 
als humor (…) Je moet heel erg de taal spreken en als je niet in elke contactgroep thuishoort maar dat 
het sporadisch een keer een woord valt, dan kan het best dat je denkt ik hoor dingen over mij die ik 
helemaal niet leuk vind terwijl die niet eens zo bedoeld zijn. (Respondent 7) De handeling is dus 
vijandig of agressief, of komt in ieder geval zo op het slachtoffer over, maar dit hoeft niet de intentie 
van de dader te zijn.  

Is herhaling op Atheneum College Hageveld een voorwaarde om te spreken van cyberpesten? “Eén 
opmerking is genoeg om heel veel schade te berokkenen.” (Respondent 7) Vanuit de dader gezien 
wordt herhaling door respondent 6 wel als belangrijk aspect gezien. “Als cyberpesten in een eerste 
instantie gebeurt en ook al is het niet zo bedoeld, dan moet het ook niet nog een keer gebeuren want 
dan heb je er blijkbaar niks van opgestoken. Herhaling is daar wel belangrijk in. Dan ben je ook wel 
echt een dader want dan heb je het verhaal al een keer gehoord en heb je er blijkbaar niks van 
geleerd.” Een kanttekening hierbij is dat de respondent er in dit geval van uitgaat dat de dader niet 
de intentie had om te cyberpesten.   

Bij de afbakening van cyberpesten is het ook van belang om helder te krijgen wat het beeld van 
Atheneum College Hageveld is bij de vraag of het slachtoffer zichzelf niet makkelijk kan verdedigen. 
Volgens respondent 7 is er altijd sprake van een machtsverschil. Volgens hem wil in een groep 
niemand eruit liggen en de groep versterk je door een ‘wij’ en een ‘zij’ te creëren. Je moet vooral 
zorgen dat je bij de ‘wij-groep’ hoort en dat je duidelijk maakt wie zij zijn. “Cyberpesten komt doordat 
het niet op gelijkwaardig niveau is, er is een machtsverschil.” Door de respondenten van Atheneum 
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College Hageveld wordt zowel uitgegaan van een individu als dader of een groep daders. “Het zijn 
vaak groepjes die elkaar opzoeken en met die moderne media te ver gaan.” (Respondent 5) 

5.1.2 Cyberpesten onderdeel maatschappelijke opdracht school 
Uit het vooronderzoek bleek dat de twee onderzochte scholen cyberpesten erkennen en mee wilden 
werken aan onderzoek naar hoe zij met cyberpesten omgaan. De aanname hierbij was dat de scholen 
omgaan met cyberpesten zien als onderdeel van hun maatschappelijke opdracht. Deze aanname is 
getoetst door middel van empirisch onderzoek. Zien de twee onderzochte scholen cyberpesten 
daadwerkelijk als onderdeel van hun maatschappelijke opdracht? 

Hartenlustschool
Zoals bij de achtergrondinformatie van de Hartenlustschool in bijlage 3 aangegeven, besteedt de 
Hartenlustschool aandacht aan het kunnen vertellen van je standpunt/mening. Het accent ligt op wie 
je bent en wat je vindt. Daar gaan bepaalde normen en waarden mee gepaard en die wil de 
Hartenlustschool over brengen op de leerlingen (Respondent 4). Respondent 4 ziet omgaan met 
cyberpesten wel als onderdeel van de maatschappelijke opdracht van de school, maar niet op een 
expliciete manier. “Het is geen expliciet lesonderdeel, maar als het aan bod komt dan gaan we er wel 
gelijk mee aan de slag.” Een andere respondent (Respondent 1) is ook van mening dat omgaan met 
cyberpesten onderdeel is van de maatschappelijke opdracht van de school. Opmerkelijk is dat uit het 
gesprek met deze respondent blijkt dat omgaan met cyberpesten wel op een expliciete manier wordt 
vormgegeven op de Hartenlustschool: “We geven er zelfs les in. Dat moet gewoon gebeuren. Ik denk 
dat mediawijsheid of mediales binnen drie jaar op alle scholen een onderdeel is of moet zijn van het 
curriculum.” Ook respondent 3 is van mening dat omgaan met cyberpesten tot de maatschappelijke 
opdracht van de school behoort: “Als je er zo dicht bij betrokken bent dan moet je er iets mee. Je 
moet duidelijk maken wat leerlingen elkaar aan doen. Je moet laten zien wat de gevolgen zijn en wat 
voor schade iemand oploopt, ook voor later. Het is voor de daders een succesje op dat moment, maar 
zij zien de schade niet. Ze denken niet na over de gevolgen van een actie.” 

Atheneum College Hageveld
Bij de achtergrondinformatie van Atheneum College Hageveld komt naar voren dat een centrale 
doelstelling van de school is om binnen het vwo-onderwijs een aanbod te ontwikkelen waarbinnen 
intellectuele, culturele, creatieve, maatschappelijke en sociale vorming hun plaats hebben, zodat 
leerlingen nu en in de toekomst in staat zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 
Daarbij komt dat de school de leerlingen wil helpen bij hun oriëntatie op normen en waarden. In dit 
licht kan verwacht worden dat omgaan met cyberpesten tot de maatschappelijke opdracht van de 
school gerekend wordt. De mening van respondent 5 is in lijn met deze redenering:.“ Het is een 
wereld die je gewoon hier in huis haalt en we maken leerlingen klaar voor de maatschappij. Dat is één 
van de doelen van deze school, ze moeten goed functioneren in de maatschappij die er op dit moment 
is. Als de maatschappij op deze manier werkt en digitaler wordt, dan moet je leerlingen klaarmaken 
om daarmee om te gaan. Daarom is het ook echt een uitgangspunt, maar we moeten het nog vorm 
geven. Het verbieden van elk elektronische media op je school om te zorgen dat het niet gebeurt is 
een fout uitgangspunt.” Ook de andere respondenten van Atheneum College Hageveld zijn van 
mening dat omgaan met cyberpesten onderdeel is van de maatschappelijke opdracht van de school. 
“School is toch de maatschappij in het klein. Je probeert iedereen waarden mee te geven waar ze iets 
mee kunnen in hun hele leven en ook iets mee doen. Iedereen maakt fouten, zeker in de puberteit of 
als je kind bent, en als dat allemaal maar mag dan heb je helemaal niet door dat het erg is. Als school 



54 

heb je denk ik de taak om de discussie aan te gaan om te laten weten waar de grenzen liggen en wat 
wel en niet kan. Dus in die zin is het zeker een taak van de school. Dat maakt volgens mij een goede 
school. Ik denk dat het heel belangrijk is. Op zich zitten wij hier natuurlijk met slimme leerlingen, maar 
dat wil niet altijd zeggen dat ze dit soort slimheid hebben. Sociale slimheid is toch wel wat anders, dat 
je voelt dat je anderen er pijn mee kan doen dat heeft niet zoveel met IQ te maken. Daarnaast denk ik 
dat om te kunnen leren op school je zulke zaken eerst goed op orde moet hebben.” (Respondent 6) 
Volgens respondent 7 is omgaan met cyberpesten onderdeel van de maatschappelijke opdracht van 
de school “als het een gevolg is van de sociale verhoudingen binnen de klas en dat is negen van de 
tien gevallen zo, dan is het ook een probleem van school. Het is ook een probleem van thuis maar ook 
een probleem van de school.” Het probleem wordt dus mee de school in genomen en alleen al 
daarom moet de school er iets mee doen volgens hem. Volgens de andere respondenten moet de 
school niet alleen met cyberpesten omgaan omdat het mee de school in wordt genomen, maar ook 
omdat zij het zien als taak van de school om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij en hen 
belangrijke waarden en normen mee te geven.  

5.1.3 Hoe cyberpesten voorkomt 
Onze twee onderzoeksscholen erkennen dat cyberpesten voorkomt binnen hun school en ze zien 
omgaan met cyberpesten als onderdeel van hun maatschappelijke opdracht. De vraag die zich 
vervolgens aandient is: hoe komt cyberpesten voor op deze scholen? Hierbij kan de kanttekening 
gezet worden dat gekeken wordt vanuit het perspectief van de respondenten en dat het de vraag is 
in hoeverre te achterhalen is hoe cyberpesten daadwerkelijk voorkomt op de scholen.    

Hartenlustschool
Op de Hartenlustschool zijn geen grote cyberpest verhalen bekend, het gaat vooral over kleine 
pesterijen via social media tussen leerlingen onderling. “Als vertrouwenspersoon krijg ik niet vaak 
leerlingen die slachtoffer zijn van cyberpesten, maar wel als mentor. Dat je mentorleerlingen ruzie 
hebben op school en dat gaat dan gewoon via Twitter of Facebook verder.” (Respondent 2) Maar wat 
verstaan de respondenten onder vaak? “Nou klinkt het of er elke dag wat is, maar dat is natuurlijk 
niet zo. Zo’n twee, drie keer per jaar is er een gevalletje dat niet zo aardig is, een gehackt account 
waar dingen op gezet zijn of geroddel of gewoon uitermate vervelende dingen.” (Respondent 1) Uit 
het gesprek met respondent 2 blijkt ook dat cyberpesten niet vaak voorkomt op de Hartenlustschool, 
“Ik moet zeggen het komt ook niet zo super veel voor. Ik heb toevallig nu een mentorleerling die al 
tijden ruzie heeft met een meisje en die heeft bijvoorbeeld Twitter ruzies en Facebook ruzies.” Als 
kanttekening kan geplaatst worden dat respondent het in dit voorbeeld heeft over ruzies en niet 
over pesten. Hier zit mijns inziens een verschil. Bij een ruzie kunnen beide kanten zichzelf naar mijn 
mening verdedigen, waar dit bij cyberpesten niet zo is.  

Opvallend is dat volgens verschillende respondenten van de Hartenlustschool cyberpesten 
voornamelijk voorkomt onder meiden. “Het zijn vaak meiden. We hebben het echt over meiden.”
(Respondent 1) “Aan de buitenkant is de relatie redelijk goed, maar van binnen hollen ze het uit om 
de macht te behalen. Fysiek is het gewoon een beetje fluisteren of stomme dingen zeggen, maar als 
iemand ze erop aanspreekt dan weten ze van niks. Het is echt ondergronds. Dat verklaart ook 
waarom online meidenvenijn ook echt bij meiden hoort en minder bij jongens. Dat is heel 
interessant.” (Respondent 2) Aan de andere kant wordt door de respondenten genoemd dat jongens 
het misschien minder snel zien als pesten, op een andere manier pesten of tegen cyberpest 
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berichten ingaan. “Dat is allemaal veel hoekiger, die rammen een fiets in elkaar of geven elkaar een 
lel voor de harses en dan is het afgelopen en voetballen ze ’s middags weer samen. (Respondent 1) 

Op de vraag of cyberpesten anoniem voorkomt op de Hartenlustschool kan geen eenduidig antwoord 
gegeven worden. Volgens respondent 2 is het soms anoniem maar soms is het duidelijk wie het is. 
Volgens respondent 1 is het ook soms anoniem maar dat blijft het vaak alleen als de dader van een 
andere school afkomstig is. “Binnen school ben ik er binnen anderhalf uur achter waar het vandaan 
komt.” 

Atheneum College Hageveld
Respondent 5 weet niet of cyberpesten veel op Atheneum College Hageveld voorkomt. Hij heeft wel 
gemerkt dat hij als teamleider van klas 1 en 2 niet veel tijd kwijt is aan cyberpesten. Een verklaring 
kan volgens hem liggen in het idee dat leerlingen zich over het algemeen steeds meer bewust zijn 
van het feit dat alles wat ze op internet zetten dat ze daar geen controle meer over hebben, 
uitzonderingen daar gelaten want er is altijd een aantal leerlingen dat naïef is en bepaalde zaken op 
internet zet. Toch is er recentelijk een aantal incidenten geweest met betrekking tot cyberpesten. 
Het eerste incident heeft betrekking op klas 1. “Vorig jaar hebben we een jongentje gehad in de 
brugklas en die besloot om met een meisje, een klasgenootje, te dollen en dat ging richting seksuele 
dingen, een beetje uitdagen en doen. Toen had hij wat tekstjes gepingd met het toestel van het 
meisje. Hij had dus namens het meisje wat tekstjes bedacht, en naar alle contactpersonen van haar 
ping gestuurd. Dat waren ook haar ouders en ik weet niet wie allemaal. Dus binnen no-time hadden 
wij hier ouders aan de telefoon hangen die aangaven dat er teksten gestuurd waren waarvan je denkt 
ja dat ga je dus niet doen.” (Respondent 5) Dit incident werd ook aangehaald door de mentor van 
desbetreffende klas (Respondent 7): “Ik heb heel recentelijk een geval gehad. Er werd zonder dat 
iemand het wist met de mobiel van dat meisje een seksistische tekst naar al haar contactpersonen 
gestuurd, inclusief haar ouders en haar oma. Dat is wel een heel mooi voorbeeld van cyberpesten. 
Nauwelijks realiseren wat je doet en vervolgens staat het op internet en dat raak je nooit meer kwijt. 
Het is gewoon voor het leven bij wijze van spreken.”

Volgens respondent 7 speelt cyberpesten voornamelijk in de onderbouw. “In de bovenbouw ben je 
bezig een individu te worden en in klas 1,2,3 probeer je vooral deel van een groep te zijn, dus is die 
groepsdruk veel belangrijker. Pesten doe je om een plekje te krijgen binnen de groep en anderen 
buiten de groep te sluiten. Dus het is logisch dat het veel meer in de onderbouw speelt.” Maar er is 
recentelijk ook een groot incident geweest in de bovenbouw. Er was een Meme opgericht door 
leerlingen uit de bovenbouw voor Atheneum College Hageveld. In dit geval gaat het bij een meme 
om het plaatsen van foto’s van iemand met een nare tekst erbij. “Dat waren foto’s van leerlingen, 
echt op Hageveld gericht, websites waarbij je blijkbaar anoniem kan posten. Je kan zelf foto’s met zo 
een tekst, een meme heet dat, posten en het is dan niet meer te achterhalen wie dat gepost heeft. Je 
kan ook niet goed achterhalen wie de website beheert. Dat kreeg ik door van een meisje van joh moet 
je kijken, dit is niet oké dit gaat te ver. Dit was inderdaad van een jongen hier op school die 
homoseksueel is en dan is er een foto van Facebook gehaald dat hij op vakantie op zijn bed zit met 
zijn mobieltje met ontbloot bovenlijf met een jongen ernaast en dan staat er een hele lullige tekst 
boven van jongens die dat leuk vonden. Dit kan onwijs kwetsend zijn voor die jongen. Zo waren er nog 
een heleboel foto’s over (…) een meisje wat op een feest met een jongen staat te zoenen. Daar staan 
teksten bij als: ‘I never knew what I wanted to be, but now I know it I want to be a vacuum cleaner’. 
Voor dat meisjes echt een groot probleem, die heeft er echt van wakker gelegen, die voelde zich 
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ongelooflijk rot daardoor. Zij had het gevoel dat ze echt voor de hele wereld te kakken stond.” 
(Respondent 6) Deze site ging volgens respondent 6 op bangalijsten lijken omdat er bijvoorbeeld een 
foto van een meisje die een beetje wazig keek op deze Hagememe stond met als bijschrift ‘voor een 
Breezer doet ze alles’. Respondent 6 zegt het volgende over bangalijsten: “Hier is het meer dat het op 
een andere laag zit. Op andere scholen is het misschien anders, hier zijn het gasten die dat lezen in de 
media en die er een soort van bijdehand mee om willen gaan om het te creëren zo van wie maakt er 
een Hageveld bangalijstje? Daar moet je wel mee oppassen want als je dat eenmaal maakt dan in het 
voor een meisje net zo beschadigend als dat je op een ‘echte’ lijst staat. Maar ik heb hier nooit lijstjes 
gezien.” De toestand om deze site was groot, er was namelijk ook een Twitter account aangemaakt 
dat bij de site hoorde en waar leerlingen op de Hagememe reageerde, genaamd ‘Twimmer’.  

Een ander voorbeeld van cyberpesten in de bovenbouw gaat over nare berichten over elkaar op 
internet zetten. “Wat twee maanden geleden hier gebeurde is dat ik bericht van ouders van een vijfde 
klasser kreeg en die hebben een familiealbum staan op internet en daar staan foto´s op met 
onderschrift waar iedereen op kan reageren, eens soort familieboek. Ondertussen had als 
onderschrift bij een foto van haar zoon gestaan, die ook in het familieboek vermeld stond, ‘Ik wil wel 
graag aan mijn familie vertellen dat ik homo ben’. Daar had ook een tante heel lief op gereageerd van 
dat geeft helemaal niets. Dat mens ging er heel serieus op in. Die moeder zei ‘dat was voor mijn zoon 
heel irritant, iedereen in de familie denkt dat hij homo is nu, dat kan je niet maken’.” (Respondent 6) 

Opvallend is dat cyberpesten volgens de respondenten van Atheneum College Hageveld 
voornamelijk voorkomt onder jongens. “Vaak ik het een groep van jongens met name denk ik.”
(Respondent 6) Ook bij de Hagememe waar leerlingen foto’s op konden zetten met nare teksten erbij 
is gesproken met leerlingen die op het Twitteraccount gereageerd hadden. Dit waren twaalf of 
dertien jongens uit de bovenbouw. “Hier op school is het wel meer de jongenshumor, maten naaien 
en elkaar voor lul zetten en dat als grap onderling. Ondertussen hebben ze niet meer zo goed door 
wat het met de ander doet. Dan wordt het ook steeds harder.” (Respondent 6) 

5.2 OMGANG MET CYBERPESTEN ONDERZOCHTE SCHOLEN  
In deze paragraaf zal deelvraag 4 beantwoord worden: ‘Hoe gaan Atheneum College Hageveld en de 
Hartenlustschool om met cyberpesten? Hoe scholen omgaan met cyberpesten is, zoals eerder 
aangegeven, onder te verdelen in (A) signaleren cyberpesten, (B) preventieve aanpak, (C) haar 
antoniem ‘repressieve aanpak’ (met repressieve aanpak wordt de aanpak bedoeld nadat het 
cyberpest incident heeft plaatsgevonden om herhaling te voorkomen of dergelijk gedrag te 
onderdrukken) en (D) problemen bij de omgang met cyberpesten. De omgang van de onderzochte 
scholen met cyberpesten zal voor het overzicht per school behandeld worden. 

5.2.1 Hartenlustschool 

A. Signaleren Cyberpesten 
Uit de interviews met de respondenten van de Hartenlustschool blijkt dat er verschillende manieren 
zijn waarop cyberpesten gesignaleerd wordt. Allereerst geven leerlingen zelf aan dat ze gecyberpest 
worden. “Leerlingen geven dat vaak wel aan.” (Respondent 1) Uit de wetenschappelijke literatuur 
bleek dat leerlingen vaak juist niet naar volwassenen binnen de school stappen om aan te geven dat 
ze slachtoffer zijn van cyberpesten, zie hoofdstuk 4. Hoe kan het dat binnen de Hartenlustschool dit 
wel gebeurt? De verklaring hiervoor kan volgens de respondenten liggen in het systeem van gekozen 
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mentorschap. “We hebben vroeger gewoon een klassenmentor gehad, maar dat moet je maar net 
liggen zo een klassenmentor. Als er een probleem is en je hebt een klassenmentor waar je niet zo 
goed mee over weg kan dan wordt dat lastig. We zijn een jaar of vijftien geleden begonnen met het 
systeem van gekozen mentorschap. Kinderen kiezen echt iemand waarvan ze denken daar heb ik wat 
aan. De eerste klas krijgt geen persoonlijke mentor want die kennen de docenten nog niet.” 
(Respondent 1) Volgens de respondenten speelt de persoonlijke mentor een grote rol, leerlingen 
gaan vaak naar de persoonlijke mentor als er iets is. “Die stap naar je mentor toe is niet zo heel groot 
als naar iemand die je niet zo goed kent.” (Respondent 1) “Door het persoonlijke mentorschap 
hebben we een vrij nauwe band met die kinderen, een vertrouwensband. Zij komen vrij makkelijk naar 
ons toe en vertellen van alles.” (Respondent 2) Volgens de vertrouwenspersoon, respondent 2, 
vertellen leerlingen eerder aan hun persoonlijke mentor dat ze slachtoffer zijn van cyberpesten dan 
aan de vertrouwenspersoon. “Dan is hier het voordeel dat ik ook les geef. Als je ook geen les geeft 
dan ben je gewoon een vreemde pipo op zo een school en dan gaat niemand dat doen. Als je mentor 
jou niet ligt ja waar ga je dan naartoe als er dingen zijn thuis of weet ik veel wat. Dan is de stap naar 
een vertrouwenspersoon enorm, dan moet je echt half gek zijn. Daar zit echt een groot gat.”
(Respondent 2) Een mogelijkheid om de persoonlijke mentor in te lichten over cyberpesten doet zich 
voor tijdens de individuele uren (i-uren), waar leerlingen zich voor elk eerste uur van de dag kunnen 
inschrijven of waar mentorgesprekken ingepland kunnen worden (Respondent 1). 

Naast dat de school cyberpesten signaleert doordat leerlingen zelf vertellen dat ze slachtoffer zijn 
van cyberpesten wordt cyberpesten ook opgemerkt doordat ‘jonge docenten’ accounts hebben op 
social media zoals Twitter, Facebook en Hyves. “Alle drie die accounts heb ik ook gewoon. Ik kan ook 
heel veel zien bij leerlingen, ze schermen niet zoveel af. Daar zijn ze niet zo mee bezig.” (Respondent 
1) Het is niet duidelijk of cyberpesten ook gesignaleerd wordt door reguliere docenten. De ene 
respondent is van mening dat docenten cyberpesten niet zo snel opmerken (Respondent 1), terwijl 
een andere respondent van mening is dat de docent het merkt in de klas als een leerling slachtoffer 
is van cyberpesten. “Als er onrust is in de les en ander gedrag en je vraagt daarnaar als docent, dan 
kan het ook boven water komen.” (Respondent 2)  

Daarnaast kloppen vrienden ook aan bij de volwassenen binnen de school (Respondent 1) en is het 
weleens voorgekomen dat mensen in de thuisomgeving van de leerling merken dat de leerling 
slachtoffer is van cyberpesten en naar aanleiding daarvan besloten hebben om de school te mailen 
(Respondent 2). 

B. Preventieve aanpak 
De Hartenlustschool gaat op meerdere manieren preventief om met cyberpesten. Allereerst is in het 
curriculum van klas 1 het vak mediawijsheid opgenomen. Tijdens dit vak komt onder andere het 
onderwerp cyberpesten aan bod. “Ik geef mediawijsheid lessen. Dat is voortgekomen uit de 
informatiekunde lessen van vroeger. Dat is veel breder geworden omdat tegenwoordig alle leerlingen 
met social media bezig zijn. De computer is een verlengstuk geworden van hun leven, net als de 
telefoon en de televisie. Dat zijn allemaal media waarmee ze moeten leren omgaan. Ik probeer 
leerlingen zich ervan bewust te maken waar ze mee bezig zijn.” (Respondent 1) “Het is verstandig om 
als er nog geen problemen zijn het wel te benoemen. Dat bij cyberpesten dingen ook heel verkeerd 
kunnen gaan, het is dan een organisch onderdeel van het hele verhaal.” (Respondent 4) Ondanks dat 
volgens de respondenten voorlichting gegeven moet worden over cyberpesten zijn de leerlingen zich 
bewust van cyberpesten, “Ze weten het allemaal. Ze zijn er allemaal tegen”. (Respondent 1) Een 
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verklaring voor het niet veel voorkomen van cyberpesten op de Hartenlustschool kan gevonden 
worden in de preventieve aandacht tijdens de mediawijsheid lessen zijn, maar dat durft respondent 2 
niet te zeggen. Naast de in het curriculum voor klas 1 opgenomen vak mediawijsheid wordt soms bij 
het vak maatschappijleer ook ingegaan op cyberpesten. De docent maatschappijleer zei tijdens het 
gesprek met respondent 1: “We hebben een stukje media. Ik heb een vraag over de bangalijsten in 
het SE geplaatst. Wat betekent nou het bangalijstje? Waarom wordt het als een kwalijke zaak 
gezien? Over cyberpesten wordt een beetje over gesproken in het boek, maar verder niet echt 
behandeld. Zo een actueel onderwerp als bangalijsten komt dan wel voorbij.” Cyberpesten komt bij 
het vak maatschappijleer dus alleen aan bod als er een actueel voorbeeld is.  

Een andere preventieve manier om met cyberpesten om te gaan is het houden van ouderavonden. 
“Verder hebben we ook ouderavonden over mediawijsheid en social media. Dan worden de kinderen 
eerst geïnterviewd of ze het weleens meegemaakt hebben en wat ze daarvan vinden. Die filmpjes 
worden tijdens de ouderavond getoond. Dan wordt aan de ouders uitgelegd hoe je daar zelf invloed 
op kan uitoefenen thuis. Wat de grenzen zijn van die invloed. Een kind van vijftien laat zijn ouders niet 
meer meekijken bij Facebook gebruik. Het is een eigen wereldje van dat kind. Maar dan hoop je dat 
dat kind wel snapt waar de grenzen zitten en wat kan en niet kan, wat de gevaren zijn.” (Respondent 
2) Aan het begin van elk jaar wordt een thema bepaald waar een ouderavond over gegeven wordt, 
dit kan drugs, alcohol of cyberpesten zijn. Een ouderavond over cyberpesten is geen jaarlijks 
onderdeel, maar komt één keer in de zoveel tijd voor. “Als de ouders en de ouders in de ouderraad 
met name denken dat is iets wat echt leeft dan staat het op de rol.” (Respondent 4) Tijdens de 
thema-avond over cyberpesten “wordt onderzocht hoe het bij ouders beleefd wordt en bij kinderen. 
Dus hoe leerlingen erover denken en hoe ouders erover denken” (Respondent 4).  Deze ouderavond is 
bedoeld voor ouders van alle leerjaren.  

De Hartenlustschool maakt ook gebruik van algemene gedragsregels waar cyberpesten in sommige 
gevallen onder geschaard kan worden en er is een internetprotocol opgesteld. Deze staan in het 
schoolreglement van de school en de belangrijke aspecten m.b.t. dit onderwerp zijn te vinden in 
bijlage 6. Het internetprotocol geldt echter alleen als leerlingen op school zijn en is dus enkel 
preventief als de leerlingen zich fysiek op school bevinden. Het leerlingenreglement en het 
internetprotocol worden elk jaar door de leerlingenraad, het docententeam en de 
medezeggenschapsraad geëvalueerd. In de loop van het schooljaar kunnen regels worden 
toegevoegd of gewijzigd, deze worden aan de leerlingen medegedeeld en vermeld in de nieuwsbrief. 
Ook is een regel over cyberpesten opgenomen in het pestprotocol (Respondent 1).  

Als laatste heeft de Hartenlustschool een aantal preventieve praktische maatregelen. Wachtwoorden 
van de school e-mail worden door de leerlingen zelf ingesteld. “In de praktijk blijkt dat kinderen daar 
helemaal niets om geven. Wachtwoorden worden net zo makkelijk uitgeleend als handschoenen. Pas 
als ik ze confronteer met wat er kan gebeuren op school zijn ze wat voorzichtiger. Voor hun eigen 
schooladministratiesysteem (Magister), met hun eigen cijfers, opdrachten huiswerk e.d. hebben ze 
ook een loginnaam en wachtwoord. Daar zijn ze wat preciezer mee, of een ander wil er niets mee, dat 
kan ook. Ik vertel ze wel wat het belang is van wachtwoorden voor Hyves, Twitter, Facebook.”
(Respondent 1) Ook staan in het leslokaal alle computers zo opgesteld dat de docent mee kan kijken. 
“ Ik heb een programma (NetOpSchool) waar ik alle leerlingenpc’s in het gebouw mee kan volgen. Ik 
vertel de leerlingen dat ik er pas iets met die beelden doe als er iets fout gegaan is overigens. Ik vind 
namelijk zelf dat ze oud en wijs genoeg zijn om te weten wat wel en niet kan. Maar de mogelijkheid 
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voor controle is er.” (Respondent 1) Daarnaast heeft de school een systeembeheerder die kan helpen 
bij het omgaan met cyberpesten.

C. Repressieve aanpak   
Wat doet de Hartenlustschool op het moment dat cyberpesten heeft plaatsgevonden? Als de dader 
bekend is bij het slachtoffer maar niet op de Hartenlustschool zit dan wordt contact opgenomen met 
de betreffende school van de dader. Daarnaast laat de school leerlingen aangifte doen bij de politie. 
“Dat hebben we ook afgesproken met alle scholen in de regio, dat we het niet onder de pet houden 
maar altijd aangifte laten doen.” (Respondent 1)  

Volgens respondent 2 kan je als school niet zoveel als een leerling bij je komt. “Dan komen ze wel hun 
hart uitstoren, maar dan kan je niet zoveel. Behalve als ze het opslaan als een soort bewijs. Dan kan je 
zeggen dan ga ik ermee naar de politie of haal je de dader erbij en confronteer je die en heb je daar 
gesprekken over.” De Hartenlustschool probeert de daders van cyberpesten door middel van een 
gesprek te laten begrijpen wat ze doen en ze daarop te attenderen. “Als dat niet werkt of 
onvoldoende is dan worden er straffen opgezet van als het nog eens gebeurt dan.. Als dat nog niet 
voldoende is dan wordt er geadviseerd om vanuit privé aangifte te doen. De school doet geen 
aangifte. Maar dat de leerling aangifte doet gebeurt ook een enkele keer. Maar dat is nu niet zo vaak 
voorgekomen.” (Respondent 2) Als de dader anoniem is dan wordt soms aangeklopt bij de 
systeembeheerder (respondent 3). “Als er docenten zijn die iets uitgezocht willen hebben omdat er 
bijvoorbeeld in de klas sprake is van cyberpesten dan komen ze bij mij terecht. Soms wordt gevraagd 
of ik in het account van een leerling kan kijken. Dan kijk ik of er mail is en of die te traceren valt of van 
een onbekend adres komt. Soms kan je het IP-adres achterhalen. Als je het IP-adres hebt van een 
thuiscomputer dan kan je weer kijken wie de provider is. In al die jaren dat ik in het onderwijs zit, al zo 
een vijftien jaar, heb ik pas drie keer zo een verzoek gehad. Meestal wordt daar ook niet aan gedacht 
of speelt het zich af op Hyves, Twitter of Facebook. Dat zijn populaire media en daar kan ik weinig 
mee.” Respondent 3 is van mening dat de beste manier om als slachtoffer met cyberpesten om te 
gaan het negeren van de dader(s) is. “Ze hebben op een gegeven moment door dat ze niet de 
aandacht krijgen die ze willen. Als ze niet die sensatie krijgen dan is het niet meer leuk.” Daarnaast is 
het van belang dat de slachtoffers documentatie opbouwen zodat ze bewijs hebben. Volgens 
respondent 3 moet de school deze twee zaken duidelijk maken aan leerlingen die slachtoffer zijn van 
cyberpesten.  

Ook wordt een gesprek gehouden met het slachtoffer. “Als je een leerling naar je toe krijgt en zegt ik 
heb dit ontvangen op Twitter en wat moet ik ermee. Je gaat in gesprek over wat vind je ervan? 
Herken je het? Sta je er zelf op? Wie zijn je vrienden? Hoe ga je ermee om? Dat je eigenlijk een beetje 
meer in de remmen moet gaan dan in de paniek.“ (Respondent 2)

Volgens respondent 4 moet je een cyberpest incident zien als een praktijkcasus. Leerlingen kunnen 
beter leren over cyberpesten als het dichterbij zit. “Het is niet altijd de beste methode om te wachten 
tot het fout gegaan is, maar als het dan toch fout gegaan is doe het dan goed (...) De eerste taak van 
de docent is om ervoor te zorgen dat het beleefd wordt. Als er iets is dan springen we er boven op. 
Dan is het ook een goed moment om het uit te leggen. Dan komt aan bod dat cyberpesten een hele 
nare vorm van pesten is. Dan wordt het ook voelbaar en op het moment dat er niets aan de hand is 
dan voel je het niet zo. Als je het zelf voelt en meemaakt dan is het pas echt in essentie tot je 
doorgedrongen dat het je heel erg raakt.” Deze respondent is van mening dat preventief omgaan met 
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cyberpesten van belang is, maar dat de boodschap pas echt goed (lees: treffend) overgebracht kan 
worden op een repressieve manier. Opgemerkt kan worden dat als op deze manier repressief 
aandacht wordt besteed aan het incident dit preventief kan zijn voor de omstanders van het incident.  

In het internetprotocol voor leerlingen van de Hartenlustschool staat dat bij handelingen die in strijd 
zijn met het internetprotocol, afhankelijk van de ernst van de overtreding, onmiddellijk maatregelen 
getroffen worden. Het kan hierbij gaan om een waarschuwing, berisping, schorsing, computerverbod 
of zelfs verwijdering van de school, alles voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Ook kan er aangifte 
worden gedaan bij de politie.  

D. Problemen omgang met cyberpesten  
De problemen die de Hartenlustschool tegenkomt met betrekking tot de omgang met cyberpesten 
hebben voornamelijk te maken met de anonimiteit van de dader of cyberpesten buiten de school 
om. “Soms als het zo anoniem is dat je er niet achter kan komen waar het vandaan komt of als het 
van een ander school komt, dan wordt het lastiger. Binnen school ben ik er binnen anderhalf uur 
achter. Iedereen die kletst. Dan volgen we de Zaanse verhoormethode, dat je er van uitgaat dat je al 
weet wat er gebeurd is. Dat lukt altijd. Als het buiten de school is of met een leerling van een andere 
school dan wordt het lastiger.” (Respondent 1) De Hartenlustschool heeft wel contact met andere 
scholen over dit soort problemen. “In het verleden hebben we wel gehad dat er een vechtpartij 
dreigde op msn en toen hebben we de andere school opgezocht en dat is meteen geregeld.” 
(Respondent 1) “Maar er gaan ook dingen fout hoor, anders hoefde je ook nooit actie te ondernemen 
(…) Dat we te laat zijn en dat het te veel gebeurt. Het is niet rigoureus fout gegaan dat er iets 
dramatisch gebeurd is, maar dat je te laat opgemerkt hebt dat er iets aan de hand was. Dat is wel 
altijd buiten school.” (Respondent 1) 

5.2.2 Atheneum College Hageveld 

A. Signaleren cyberpesten  
Op Atheneum College Hageveld zijn verscheidene manieren om cyberpesten te signaleren. Allereerst 
komen leerlingen zelf naar de klassenleerling, mentor of teamleider toe. Klassenleerlingen zijn vijfde 
klassers die brugklassers helpen om hun weg te vinden in de school, die in de gaten houden of alles 
goed gaat met ‘hun brugklassers’. Elke brugklas heeft vijf klassenleerlingen die dicht bij de leerlingen 
staan en waar eerste klassers problemen aan kunnen vertellen. Aan het begin van het jaar worden de 
brugklassers intensief begeleid door de klassenleerlingen en hebben ze informele gesprekken met de 
brugklassers: “We zijn nu een aantal weken onderweg en hoe gaat het? Om een soort 
vertrouwensbandje te krijgen.” (Respondent 5) Daarnaast is de organisatiestructuur van Atheneum 
College Hageveld in 2009 veranderd zodat de volwassenen binnen de school dichter op de leerlingen 
zitten. “We hebben de school niet meer in jaarlagen verdeeld, maar in teams. Een team bestaat uit 
een kleine groep klassen waarin mentoren en niet-mentoren zitten, die elke week bij elkaar komen.  
De dekkingsgraad van dat team is zo hoog mogelijk gesteld, dus bijna alle mensen die ik in mijn team 
heb geven les aan die zes klassen die onder onze verantwoording vallen. Daardoor zijn de lijnen veel 
korter als dat ik bijvoorbeeld jaarcoördinator ben en verantwoordelijk ben voor de brugklas en negen 
mentoren onder mijn hoede heb die allemaal wel mentor zijn van een brugklas, maar niet aan elkaars 
klassen les geven en ik zie verder ook geen andere docent. De begeleidingstruc hierin is veel beter 
omdat je dichter op de leerlingen zit. De organisatievorm is zodanig dat het veel sterker is in zicht 
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krijgen op wat je leerlingen nodig hebben en wat ze doen. Er zijn negen blokken in de school en die 
hebben allemaal een teamleider.” (Respondent 5)

De drempel om als leerling te vertellen dat je slachtoffer bent van cyberpesten wordt volgens de 
respondenten op Atheneum College Hageveld dus verkleind door het inzetten van klassenleerlingen 
en de nieuwe organisatiestructuur van de school.  Daarnaast hanteert Atheneum College Hageveld 
een bepaalde methode van afhandeling van meldingen bij de teamleider, welke van te voren bij de 
leerlingen duidelijk is, wat kan zorgen voor een minder grote drempel om te vertellen over 
cyberpesten. “Dus zeggen we als je het alleen maar wilt melden en je wilt dat ik niks doe maar alleen 
maar weet, dan schrijf ik het op en onthoud ik het en doe ik er niks mee. Maar aan jou de opdracht 
houd het in de gaten en als het nog een keer gebeurt kom dan weer bij me. Ik probeer dan in 
ruggespraak met de mentor vertrouwelijk te zeggen van dit speelt er. Ik probeer dan in de gaten te 
houden hoe het ermee gaat door de leerling op een subtiele manier te polsen. Dan haal je de drempel 
omlaag om er toch mee te komen.” (Respondent 5) Ook wordt volgens de respondenten de afstand 
tussen docent en leerling verkleind doordat leerlingen docenten met hun voornaam aanspreken en 
de docenten tutoyeren. “We willen een laagdrempelige sfeer tussen docenten en leerlingen. Het is 
een interessante balans, de verhoudingen liggen heel dicht bij elkaar tussen docenten en leerling. 
Leerlingen spreken docenten aan bij hun voornaam en met ‘je’, wat kan zorgen voor een minder grote 
afstand. Daarnaast zijn docenten betrokken bij de leerlingen (…) Dat is de kracht van de school omdat 
je je heel kwetsbaar naar elkaar opstelt en dat vind ik heel positief.” (Respondent 7) 

Niet alleen de slachtoffer van cyberpesten, maar ook anderen leerlingen wijzen volwassen in de 
school op cyberpesten. Toen de site Hagememe in de lucht was werd dat gemeld door een leerling.
“Dat kreeg ik door van een meisje van moet je kijken, dit is niet oké dit gaat te ver. Ik kreeg dat 
mailtje binnen en dat was aan de schoolleiding en aan mij gericht (…) Toen zei ik ook super goed dat 
je dat aangeeft. Wij zijn natuurlijk dom, die ouder garde, wij weten daar minder over. Ik houd dat wel 
bij, youtube filmpjes, af en toe Hageveld intikken of iets anders om te kijken wat je tegen komt.”
(Respondent 6) Social media worden ook in de gaten gehouden door andere docenten. “Een aantal 
docenten, vooral de jongere docenten, die doen ook actief mee. Die hebben een Twitteraccount en 
zoeken op #Hageveld, om gewoon te checken wat ze erop zetten. Daar lusten de honden af en toe 
geen brood van.” (Respondent 5) Daarnaast signaleren docenten in de klas cyberpesten soms ook. “In 
de teambespreking waar ik het over had daar komen dingetjes voorbij en daar past dit in. Dan zien ze 
er is iets met hem of haar, hij zit niet lekker in zijn vel, hij is drukker.” (Respondent 5) Ook nemen 
ouders met de school contact op als ze opmerken dat hun kind slachtoffer is van cyberpesten.  

Respondent 7 zegt het volgende over het signaleren van cyberpesten: “Ik denk dat het min of meer 
toeval is dat je erachter komt, maar dat je wel ziet wie daar kwetsbaar voor zijn. Leerlingen die in het 
reguliere systeem ook gepest worden hebben meer kans dat ze gevoelig zijn voor de teksten die ze via 
social media bereikt.” 

B. Preventieve aanpak  
Wat doet Atheneum College Hageveld preventief om met cyberpesten om te gaan? “Ik heb een paar 
jaar geleden met (naam oud-collega) een ouderavond ‘veilig internet’ gegeven en dat ging over het 
feit dat we voor het eerst protocollen gingen opstellen in combinatie met het vak betrouwbare 
bronnen. Dat vak hebben we even gegeven, maar zit nu geïntegreerd in het mentoraat en vakken. Bij 
dat vak werd behandeld of dat wat op internet verschijnt of ze dat naar waarheid kunnen beoordelen. 
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Hoe moet je interpreteren als jij iets in je mailbox krijgt wat lelijk is naar jou en er staat boven dat het 
van (naam respondent) komt, is dat dan ook echt zo? Die avond was voor ouders en die ouderavond 
werd bezocht door 70/80 ouders in de aula over wat doen leerlingen nou en wat doen wij en waar zijn 
ze vooral mee bezig op school; om ouders een beetje wegwijs te maken in wat wij zien dat leerlingen 
doen. Dat is al hartstikke achterhaald, want inmiddels zijn er al zoveel meer dingen bijgekomen. Toen 
hadden we twee leerlingen, eentje backstage en eentje in de aula en die gingen met elkaar msnen 
waarbij de één de ander live ging bedreigen. We hadden de laptop op het grote scherm 
geprojecteerd, dus ouders konden meekijken. Van zo kan het zomaar beginnen, veilig achter hun 
toetsenbordje ‘wat nou klootzak ik zie je vanmiddag op school wel, ‘wacht maar af…’. Ouders 
herkennen dat wel en toen hebben we het erover gehad wat ze nou doen en wat tips zijn om met je 
kind ermee aan de gang te gaan (…) Dat zat vooral in klas 1 maar we vonden het ook goed dat ouders 
van oudere jaarlagen daarbij kwamen.” (Respondent 5) College Hageveld  heeft ook ouders 
preventief geïnformeerd via de nieuwsbrief (respondent 6).  

Atheneum College Hageveld heeft nu een werkgroep moderne media en die houdt zich bezig met 
hoe de school anno 2012 om kan gaan met de leerlingen als het gaat om social media (Respondent 
5). “Deze werkgroep moderne media bestaat uit de schoolleiding en docenten die hun licht laten 
schijnen op zaken als ‘er komen leerlingen met Ipads, Iphones, Androids en alles binnen wat doen we 
daarmee? Hoe gebruiken we dat? Wat vinden we goed? ” (Respondent 5) “Die zijn sowieso aan het 
kijken in de hele breedte met multimedia; wat de regels binnen school zijn en daar zit het 
cyberpestprotocol in verweven.” (Respondent 6) 

Uit het interview met respondent 6 blijkt dat er een concept ‘protocol Social media Atheneum 
College Hageveld’ klaar ligt dat gereed is voor gebruik. Het protocol is preventief, maar vormt de 
basis voor regressieve aanpak en is te vinden in bijlage 7. Daarnaast heeft Atheneum College 
Hageveld in de schoolgids algemene gedragsregels en gedragregels voor het gebruik van 
elektronische media opgenomen. Deze zijn te vinden in bijlage 8. Respondent 5 maakt onderscheid 
tussen de gedragsregels die in de schoolgids staan en het pestprotocol. “Het pestprotocol is toch iets 
anders, ik weet ook niet of we dat echt hebben, dat zou ik eens moeten vragen om dat op te stellen 
(…) De gedragsregels die in de schoolgids staan is wel een onderdeel van hoe we dat doen. Uit dit 
citaat blijkt dat het pestprotocol waarschijnlijk niet tastbaar aanwezig is. Respondent 6 maakt 
duidelijk dat de werkgroep social media aan het kijken is wat de regels binnen school zijn met 
betrekking tot het gebruik van social media en daar zit het cyberpestprotocol in verweven. 
Respondent 5 weet hier waarschijnlijk niet van af, omdat het nog om een concept gaat. Het lijkt erop 
dat er een apart pestprotocol is met betrekking tot cyberpesten, maar dat deze is opgenomen in 
andere documenten, zoals de algemene gedragsregels, gedragsregels voor het gebruik van 
elektronische media en voornamelijk in het concept protocol social media.  

Leerlingen worden ook voorgelicht over cyberpesten in het mentorraat. “Een tijdje geleden hadden 
we Halt op bezoek, die hebben in het mentoruur het één en ander verteld over groepsdruk; wat doe je 
nou wel en wat doe je nou niet? Ze hebben daar ook een afdelinkje cyberpesten bij van hoe gedraag 
je je naar je klasgenoten toe en wat zijn de drempels waarom je bepaalde dingen wel en niet doet? ” 
(Respondent 5) Vanuit de school wordt duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat je documentatie 
op moet bouwen als je slachtoffer bent van cyberpesten, maakt screenprints en logs en sluit altijd je 
account af als je klaar bent (Respondent 5). “Bij de bovenbouw zit het er niet meer standaard in het 
programma. Klas 4,5,6 hoef je echt niet te vertellen hoe het werkt en die komen over het algemeen er 
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zelf wel uit. Die snappen wel dat als ik dit doe dan ben ik gewoon de Sjaak. Vooral in de onderbouw is 
het nodig om dat goed op de rails te zetten.” (Respondent 5) Volgens een andere respondent  
(Respondent 6) is het echter wel van belang om ook aandacht aan cyberpesten te besteden in de 
bovenbouw. “In de onderbouw zijn ze hiermee in de mentorlessen bezig. Ook om die mediawijsheid te 
trainen. Ik denk dat we dat verder uit kunnen breiden ook naar de bovenbouw, dat je dat blijft doen 
(…) Ik denk dat ze zich niet altijd realiseren wat ze teweeg brengen (…) Ik denk dat het gaat om een 
soort gesprek in de mentorgroep. In de bovenbouw hebben we kleine mentorgroepen van dertien, 
veertien mensen en daar kan je best een keer een goed gesprek mee voeren. Een beetje de discussie 
op gang brengen met stellingen of casussen van bijvoorbeeld meiden die een foto van zichzelf hebben 
geupload en anderen die daarop reageren.” (Respondent 6) Volgens respondent 7 is het van belang 
dat het onderwerp cyberpesten in de mentorlessen regelmatig herhaald wordt.  

Naast de voorlichting van ouders en leerlingen, de werkgroep moderne media die is opgericht, de 
algemene gedragsregels, de gedragsregels voor het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen en het concept voor het protocol social media, wordt aan het begin van het 
jaar voor elke klas een sociogram gemaakt als preventieve manier om met (cyber)pesten om te gaan. 
“We maken een sociogram aan het begin van het jaar en dan kijk je hoe zit die klas nou in elkaar en 
kijk je naar de potentiële slachtoffertjes en die moet je in de gaten houden. Vaak gaat dat in 
gesprekjes en dat zit dan op klassenleerling of mentorniveau.” (Respondent 5) Opgemerkt kan 
worden dat deze strategie geldt voor zowel traditioneel pesten als cyberpesten.  

Ook neemt Atheneum College Hageveld een aantal praktische maatregelen om met cyberpesten om 
te gaan. Er is Wifi in de school en om gebruik te maken van het netwerk van de school moeten 
leerlingen inloggen met hun leerling-nummer en wachtwoord. Er is geen toegang tot Facebook via 
het netwerk van de school. Ook zijn de computers in de school zo opgesteld dat er sociale controle is 
en een docent altijd mee kan kijken met de praktijken van de leerling. Erkend wordt dat de school 
niet enkel cyberpesten tegen kan gaan door praktische maatregelen, omdat leerlingen ook op hun 
mobiele telefoon internet hebben en ze via 3G kunnen chatten en dergelijke. Dat is niet te 
controleren (Respondent 5). Daarnaast heeft de school een systeembeheerder die een helpende 
hand kan bieden bij het omgaan met cyberpesten. Aan één praktische maatregel wordt op dit 
moment gewerkt. “Morgen spreek ik een oud-leerling die altijd schoolfoto’s neemt en die ook op de 
feesten schoolfoto’s neemt. Hij heeft een website waar al die foto’s op staan, maar ondertussen 
worden die foto’s gebruikt om te cyberpesten. Ook die ingang ga ik gebruiken, dat is allemaal privacy 
gevoelig.” (Respondent 6) 

C. Repressieve aanpak  
De eerste stap die Atheneum College Hageveld na een cyberpest incident neemt is het aangaan van 
een gesprek met het slachtoffer waarin gevraagd wordt wat het slachtoffer van cyberpesten wil dat 
de school doet. “We adviseren leerlingen altijd dat op het moment dat er wat is om dat te melden, 
het zij cyberpesten. Als er iets is kom dat altijd zeggen aan je mentor of aan je teamleider. Al weet ik 
er alleen wat van. We stellen altijd de vraag terug ‘Wat wil je dat we doen? We proberen altijd eerst 
dat mensen het zelf oplossen. Doe je niks dan grijpen we in als het te ver gaat.” (Respondent 5) 
Daarnaast is het probleem van anonimiteit. “Eén van de eerste vragen is weet je waar het zit? Als het 
anoniem is dan houden we het in de gaten om uit te zoeken of het wellicht toch iemand van hier is 
maar dat ze dat niet weten en zetten we de systeembeheerder erop. Dan zeggen we leg een log aan 
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voor zover je dat nog niet hebt. Meestal kunnen we dat herleiden. We vragen dan ook aan leerlingen 
heb je iets gedaan waarvan je dacht dat was niet oké? Staat er nog een rekeningetje open? Meestal 
komt er dan uit het zal wel eens in die kant kunnen zitten en dan houden we dat in de gaten en gaan 
een beetje zoeken. Anders geven we het uit handen” (Respondent 5)

Daarna worden in de meeste gevallen het slachtoffer en de dader van cyberpesten tegenover elkaar 
gezet. “Als je het bespreekt dan kom er heel vaak uit dat ze zich niet realiseren wat ze schrijven, 
totdat je een print maakt van de log en ze dat hardop laat voorlezen wat ze nou eigenlijk hebben 
ingetikt. Maar dan met de persoon ertegenover, dan blijkt dat ze denken ja jeetje mina dat is even 
heel anders. We zetten ze altijd tegenover elkaar.” (Respondent 5) Dan nemen we ze bij elkaar en dan 
kan je ook de tekst uitspreken en dan voelt de ander ook wat je bedoeld.” (Respondent 6) Zoals 
eerder aangegeven wordt cyberpesten soms gesignaleerd doordat voornamelijk jonge docenten 
accounts hebben op social media en cyberpesten hierop in de gaten houden. Hoe wordt omgegaan 
met berichten die jonge docenten lezen op deze social media? “Heel veel persoonlijke dingetjes van 
anderen hou ik voor mezelf. Maar zodra het richting leerlingen gaat hier onderling dat je ziet dat de 
toon al anders wordt van ‘wacht maar af’, dat het richting pesten gaat dan houd je het in de gaten. 
Als het te veel uit de klauwen loopt dan gaan we niet af wachten maar grijpen we in en halen we ze 
erbij.” (Respondent 5)  

“Vanuit Hageveld is het zo dat we te allen tijde die discussie willen. Op het moment dat het misgaat 
dan roep je de leerlingen en zo nodig de ouders erbij. De situatie schetsen, dit is gebeurd, dit merken 
wij, de oorzaak eruit halen, daar waar nodig is de schuld aanwijzen van dat moet je dus niet doen 
daar overtreed je gewoon de regels dat moet je je aantrekken en veranderen en daar desbetreffende 
maatregelen op nemen als dat nodig is.” (Respondent 5) Een citaat van respondent 5, teamleider klas 
1 en 2, dat een deel van de repressieve omgang met cyberpesten goed duidt is: “Op het moment dat 
ik iets ga uitvoeren dan zitten er meestal wel zwaardere sancties of straffen aanvast. Het zij dat ze 
straf krijgen of heel veel moeten vertellen en dat is ook moeilijk. Op het moment dat het is misgegaan 
en ik wil het gewoon horen dan rollen er ook tranen. Soms moet dat wel. Ik ben wel van de 
rechtstreekse aanpakken, dus op het moment dat het fout is ja jammer verkeerde keus gemaakt. Ik 
probeer ook altijd heel duidelijk te zeggen dat het om gedrag gaat: je bent niet slecht of je bent geen 
vervelende gast of kind of een irritant meisje, maar ik zeg je hebt de verkeerde beslissing gemaakt de 
verkeerde keuze en dat had je niet mogen doen en daar hangt een consequentie aan vast en dat kan 
niet anders. Dan hangen we iemand niet aan de schamppaal, meestal weten klasgenoten dat wel dus 
vindt er vaak wat nazorg plaats door de mentor of door mij. Dan leg ik kort uit we hebben een 
incident gehad over pesten en dat weten jullie en we hebben het nu uitgesproken het is klaar en jullie 
moeten je er niet mee bemoeien.” (Respondent 5) “Als ik het weet van een leerling dat hij zoiets 
geflikt heeft dan hangt er natuurlijk ook wel een schorsing of iets dergelijks aan vast. Dat ze in ieder 
geval ook een dagje hebben om na te denken. Dat ligt ook aan de aard van het pesten.” (Respondent 
6) 

Een concreet voorbeeld van de repressieve omgang met cyberpesten heeft betrekking op 
Hagememe. “Ik kreeg dat mailtje binnen, die was aan de schoolleiding en aan mij gericht. Dat was in 
het weekend en ik had zo iets van dat kan geen seconde langer op internet staan. Ik ben gelijk actie 
gaan ondernemen, dus ik heb de schoolleiding gebeld die hadden in eerste instantie nog niet 
gereageerd. Niet iedereen leest zijn mail in het weekend natuurlijk. Toen heb ik overleg gehad met 
(naam schoolleiding) en heb ik de politie Kennemerland gebeld om te vragen of ze die site uit de lucht 
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konden halen en dat konden ze niet. Toen heb ik via disclaimer uitgebreid zitten zoeken op de site. Je 
kan dan contact opnemen met de eigenaar van de website zonder dat je weet wie dat is. Daar heb ik 
gezegd van ‘luister dit kan niet, dit gaat veel te ver, de politie is ingeseind en ik wil dat het nu 
verdwijnt van internet, (naam respondent) namens de schoolleiding’. Toen was het gelukkig een paar 
uur later eraf. Maar goed dan weet je nog steeds niet waar het vandaan komt, dus ik heb de politie 
na het weekend hier gehad en heb ik gevraagd of zij achter die IP-code kunnen komen en daar zijn ze 
mee bezig gegaan en daar heb ik nog niks van gehoord. Ondertussen kun je via Twitter het één en 
ander achterhalen wie er mee bezig zijn geweest. Ik weet wel de kring die erom heen zit maar niet per 
se wie de site heeft gehad. Daarnaast heb je natuurlijk ook dat iedereen kan posten. Ik snap niet zo 
goed wat er grappig aan is en dat heb ik gevraagd. Wij zijn niet bestraffend geweest want van die 
mensen konden we niet bewijzen dat ze iets gedaan hebben maar wel dat ze erom gelachen hebben. 
Op die manier hebben we twaalf of dertien jongens uit de bovenbouw gesproken. De eigenaar van de 
site is nog niet achterhaald. Het is nog de vraag of dat gaat lukken en of je dat moet willen. Dat heeft 
ook in de nieuwsbrief gestaan en daarin hebben we gezet let op want in het land speelt het ook.” 
(Respondent 6) 

Uit het interview met respondent 6 blijkt dat er een concept ‘protocol Social media Atheneum 
College Hageveld’ klaar ligt dat gereed is voor gebruik. Het protocol is preventief, maar vormt de 
basis voor repressieve aanpak. De sancties en gevolgen van het overschrijden van de regels zijn 
opgenomen in het protocol. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen 
worden naar leerlingen/ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van 
waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. Hierbij zullen het pestprotocol en/of het 
sanctiebeleid van school leidend zijn. Indien de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers en 
medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door College Hageveld aangifte bij 
de politie worden gedaan. Dit staat in het concept en is nu dus nog niet van werking. Het voorbeeld 
over de jongen die via de telefoon van een klasgenootje seksistische berichten had gestuurd via de 
ping naar al de contactpersonen in die lijst laat zien wat voor sancties nu onder andere gehanteerd 
worden. “Ik heb die jongen geschorst en een vette excuusbrief laten schrijven dus de boodschap 
kwam wel binnen en dat doet hij nooit meer dat weet ik wel zeker.” (Respondent 5) Respondent 7 is 
de mentor van de klas waar dit incident heeft plaatsgevonden en voegt een aantal zaken toe bij deze 
repressieve aanpak. “Meteen de ouders naar school gehaald. Die jongen erbij en op hetzelfde 
moment die jongen naar al diezelfde adressen een bericht laten sturen met het zijn niet haar woorden 
maar mijn woorden. Het is ook in de klas besproken en we hebben een gedragscode voor de klas 
gemaakt (…) Door dat gewoon een aantal keer terug te laten komen met concrete situaties waar 
iedereen ziet dat dat niet klopt, uiteindelijk is het kwartje gevallen. Heel langzaam maar zeker is de 
groep veel veiliger gevolgen.” In dit geval heeft deze aanpak gewerkt, maar dat hangt of staat met de 
persoon die de methode uitvoert.”Als je het als docent serieus neemt dan zien kinderen dat het een 
serieus onderwerp is en gaan ze er ook serieus mee om. Ik neem leerlingen ook heel serieus en een 
waarschuwing ook, leerlingen zien het echt beter dan wij.” (Respondent 7) 

Uit voorgaand voorbeeld komt naar voren dat het incident niet tussen het slachtoffer, de dader en 
de betrokken volwassene van de school blijft, maar dat soms klasgenoten en bijna altijd ouders erbij 
betrokken worden (Respondent 5). Opgemerkt kan worden dat “als er een pesterij in de klas is dan is 
het meteen hot dan gaan we het gelijk doen en heb je er gelijk een praktijkvoorbeeld bij.”
(Respondent 5) Vaak horen andere leerlingen van de school ook wat zich heeft afgespeeld. Het 
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incident kan dan als praktijkcasus dienen om leerlingen te attenderen op cyberpesten. “Ook de 
discussie op gang brengen door te zeggen als ik hier naar buiten loop van hé heb je dit en dat gehoord 
en wat vind jij daarvan en wat is er leuk aan? Dan probeer ik ze wel na te laten denken over realiseer 
je wel wat je een ander aan kan doen.” (Respondent 6) Respondent 7 is van mening dat een 
praktijkvoorbeeld van essentieel belang is als over cyberpesten gesproken wordt. “Iedereen moet 
voelen dat het aan de hand is, pas dan heeft het zin om er afspraken over te maken.”

De eerder genoemde manieren om met cyberpesten om te gaan hebben voornamelijk betrekking op 
leerlingen binnen Atheneum College Hageveld, maar hoe gaat de school om als de dader van een 
andere school afkomstig is? “Ik kan me voorstellen dat door het veiligheidsoverleg, waardoor ik 
veiligheidscoördinatoren van andere scholen ken, ik contact op zou nemen en zeggen die leerling van 
jullie is hier en daar mee bezig er is werk aan de winkel. En als de leerling er echt last van heeft dan 
raad ik ook aan als we het niet op kunnen lossen om aangifte te doen bij de politie. Die kunnen weer 
meer doen. Dat aanraden is ook actief beleid.” (Respondent 6) 

D. Problemen omgang met cyberpesten  
Op Atheneum College Hageveld speelt een aantal problemen met betrekking tot de omgang met 
cyberpesten. De anonimiteit van de dader is frustrerend en de mogelijkheden om een internetsite uit 
de lucht te halen vallen tegen. “De anonimiteit vind ik wel frustrerend. Ik vind internet mooi, maar 
ook triest dat als zoiets er is en ik de politie vraag of ze de site uit de lucht kunnen halen dat dat dan 
niet kan. Eigenlijk dient zo een site geen enkel doel. Ik zou wel willen dat de politie daar wat 
slagvaardiger in kon zijn. Het is ook frustrerend dat het zo makkelijk anoniem kan. Respondent 5 sluit 
zich aan bij het probleem van anonimiteit. “Ze zijn heel vaak bang voor verklikkingen dat als je meldt 
dat er dingen misgaan dat je dan zelf zwaarder de Sjaak bent. De solidariteit onder de leerlingen is 
heel hoog, zeker in klas 2 en 3. Je naait je maat er niet bij, dat doe je niet. Dat is niet nieuw, op het 
moment dat er wat is voor mij al teamleider om erachter te komen hoe het gegaan is maakt dat het 
gewoon heel lastig. Mensen dekken elkaar gewoon.” Volgens respondent 7 is nog een ander 
probleem te herkennen met betrekking tot de omgang met cyberpesten. “Eén van de ouders vond 
eigenlijk van waar maak je je nou eigenlijk druk om. Het gaat ook over een soort normbesef dat erbij 
hoort. Je moet echt heel goed uitleggen waarom jij vindt als school dat iets wel of niet kan. Dat is wel 
deel van de wereld waar we in zitten, je moet alles uitleggen. Niks is vanzelfsprekend. Daar wil het 
nog weleens frictie kunnen ontstaan.”

5.3 SCHOLEN KUNNEN LEREN
In deze paragraaf zal de vijfde en daarmee laatste deelvraag behandeld worden: ‘Wat kunnen 
Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool leren van onderzoeken, theorieën en inzichten 
van overkoepelende onderwijsorganisaties over cyberpesten?’ 

5.3.1 Hartenlustschool 
Uit de vorige paragraaf blijk dat de Hartenlustschool gebruik maakt van verscheidene manieren, die 
ook genoemd worden in de literatuurstudie, om met cyberpesten om te gaan. De Hartenlustschool 
geeft voorlichting aan ouders door middel van ouderavonden. Daarnaast worden leerlingen 
herhaaldelijk voorgelicht op het gebied van cyberpesten. Dit wordt onder andere gedaan door het 
vak mediawijsheid. De vertrouwensband tussen de volwassenen binnen de school en de leerlingen is 
sterk. Een verklaring hiervan kan liggen in het systeem van persoonlijk gekozen mentorschap. Ook is 
er een internetprotocol voor de leerlingen, waarbij consequenties en sancties worden nageleefd. Als 
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laatst neemt de school een aantal praktische maatregelen, zoals het aanstellen van een 
systeembeheerder, de computers zo opstellen in het lokaal dat er sociale controle is, het programma 
NetOpSchool waarmee alle leerlingen computers in de school mee gevolgd kunnen worden en het 
belang van wachtwoorden benadrukken. Als de data van het empirisch onderzoek vergeleken 
worden met wetenschappelijke onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende 
onderwijsorganisaties blijk dat de Hartenlustschool op een drietal gebieden kan leren: (A) 
voorlichting en training van docenten, (B) het creëren van commitment door volwassenen binnen de 
school en leerlingen samen strategieën te laten bedenken tegen cyberpesten en (C) eenvoudige en 
meerdere manieren bedenken om iemand in te lichten over incidenten van cyberpesten.  

A. Voorlichting en trainen docenten
De respondenten van de Hartenlustschool erkennen dat voorlichting voor docenten nodig is, maar 
dit wordt niet gedaan op de Hartenlustschool. “Het is gewoon nodig om daar meer voorlichting over 
te geven. Niet alleen naar leerlingen hoor, maar ook naar docenten. Ze hebben geen flauw idee wat 
Facebook of Hyves is. Docenten moeten ook leren wat allemaal mogelijk is. Ze kunnen zeggen dat is 
onzin, maar het is wel hun onzin.” (Respondent 1) “Er zal een groep leraren zijn, een groep mentoren, 
die als ze daarmee geconfronteerd worden het niet goed oppakken of meteen doorsturen naar een 
ander. Die informatie ontbreekt. Ik weet toevallig wat het effect is en wat je kan doen dan, maar er is 
niet specifiek aandacht voor cyberpesten (..) Daar is nog een brug te slaan. We zien ook dat we steeds 
een paar fasen achterlopen. We lopen altijd achter de trend aan natuurlijk. Dat Twitter taal 
bijvoorbeeld of Facebook taal, daar schrikken wij van. Wij vinden dat niet kunnen. Toen wij pubers 
waren hadden we ook onze eigen taal, wat onze ouders weer veel te grof vonden. Dus we moeten 
oppassen met veroordelen als ze de hele dag slet tegen elkaar zeggen, want dat is hele normale 
Twitter en Facebook taal. De betekenis die zij toekennen aan slet of hoer is heel anders. Zij zeggen dat 
is gewoon vriendinnentaal. Ook Twitteren docenten van mijn leeftijd niet, dat hoort meer bij hun. Er 
zijn maar heel weinig mensen die Facebook gebruiken en daardoor heb je ook niet altijd door hoe met 
die social media omgegaan wordt en hoe je tekens moet interpreteren. Wij komen wat dat betreft 
echt uit een grot. Die slag naar de leerlingen mis je.” (Respondent 2) Opvallend is dat 
veiligheidscoördinatoren en vertrouwenspersonen kennis hebben over cyberpesten, terwijl reguliere 
docenten weinig weten over cyberpesten. Docenten zijn degenen die leerlingen in de klas meemaken 
en daarmee in een goede positie zijn om cyberpesten te signaleren. Zoals onder het kopje ‘signaleren 
van cyberpesten’ is aangegeven signaleren docenten onrust in de klas, maar zij herkennen niet dat 
het om cyberpesten gaat. “Je kunt wel vinden dat het thuis hoort in de klas, en dat is ook zo, alleen je 
krijgt ook te maken met beperkte middelen. Bij sommige leraren gaat de interesse niet ver op 
internet. Als een leerling bij je komt dan moet je er wel iets over weten en het nut ervan inzien, van 
bijvoorbeeld social media. Dan pas stel je als docent je klas ervoor open en kan je er iets over vertellen 
of iemand anders er iets over laten vertellen.” (Respondent 3) 

B. Creëren commitment leerlingen
Volgens respondent 1 worden binnen de Hartenlustschool geen strategieën bedacht over het 
omgaan met cyberpesten door middel van samenwerking tussen de volwassenen binnen de school 
en leerlingen. Op het moment dat leerlingen betrokken worden bij de totstandkoming van regels of 
beleid, zullen zij eerder geneigd zijn om zich hieraan te houden en hun medewerking te verlenen. Het 
draagvlak voor de strategieën wordt groter, waardoor er beter met cyberpesten omgegaan kan 
worden. Opgemerkt kan worden dat in het schoolreglement van de Hartenlustschool staat dat het 
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leerlingenreglement en het internetprotocol elk jaar door de leerlingenraad, het docententeam en 
de medezeggenschapsraad geëvalueerd worden. De afgevaardigde leerlingen, de leerlingenraad, 
werken dus wel samen met volwassenen binnen de school aan het omgaan met cyberpesten. Dit is 
echter maar een deel van de leerlingen en in hoeverre dit met andere leerlingen gecommuniceerd 
wordt is de vraag.  

C. Eenvoudige en meerdere manieren bedenken voor inlichting over cyberpesten 
De drempel om over cyberpesten te vertellen aan volwassen binnen de school is bij de 
Hartenlustschool verlaagd door het systeem van persoonlijk mentorschap, waarbij elke leerling met 
uitzondering van klas 1, een eigen mentor kan kiezen. Cyberpesten komt echter ook voor in de eerste 
klas waar de drempel naar waarschijnlijkheid groter is om cyberpest incidenten aan te kaarten. De 
drempel voor alle klassen zou (nog meer) verlaagd kunnen worden door eenvoudige en meerdere 
manieren te bedenken voor het inlichten van volwassenen binnen de school over cyberpesten. 
Hierbij kan de Hartenlustschool denken aan een algemeen e-mailadres of website waar leerlingen 
een boodschap achter kunnen laten. Ook kan de school een soort postvak plaatsen op specifieke 
plekken binnen de school waar leerlingen (anoniem) kunnen vertellen over cyberpesten. 

5.3.2 Atheneum College Hageveld 
De omgang met cyberpesten van Atheneum College Hageveld komt voor een deel overeen meer de 
manieren die worden genoemd door eerdere onderzoeken, theorieën en overkoepelende 
onderwijsorganisaties. Zo zet de school in op het voorlichten van ouders door middel van de 
nieuwsbrief, krijgen leerlingen in de onderbouw voorlichting over cyberpesten, zijn er algemene 
gedragsregels, gedragsregels voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en een 
concept protocol social media Atheneum College Hageveld. Ook is er een pestprotocol, maar het is 
niet duidelijk of deze tastbaar aanwezig is. Deze is in ieder geval terug te vinden in de gedragsregels 
en het concept protocol social media. Er is een vertrouwensband tussen de (klassenleerlingen en) 
volwassenen binnen de school en de leerlingen aanwezig. Daarnaast is er ook een aantal zaken die 
afkomstig zijn uit de literatuurstudie, waarvan Atheneum College Hageveld kan leren van 
onderzoeken, theorieën en overkoepelende onderwijsorganisaties. Het gaat hier om de volgende 
manieren van omgaan met cyberpesten: (A) docenten voorlichten en trainen, (B) eenvoudige en 
meerdere manieren bedenken om volwassenen binnen de school in te lichten over cyberpesten, (C) 
het creëren van commitment onder de leerlingen, (D) het voorlichten van ouders en (E) 
herhaaldelijke voorlichting over cyberpesten. Aan de laatste twee zaken (D en E) besteedt Atheneum 
College Hageveld al aandacht, maar deze kunnen uitgebreid worden.  

A. Docenten voorlichten en trainen 
Uit het gesprek met respondent 6 blijkt dat Atheneum College Hageveld niets doet met training of 
voorlichting van docenten op het gebied van cyberpesten. Hij is van mening dat scholing voor 
docenten heel handig is. Medewerkers van scholen moeten meegaan met de nieuwe technologie om 
te begrijpen hoe leerlingen met elkaar communiceren, hoe cyberpesten voorkomt en hoe ze 
daarmee om kunnen gaan. Bij de omgang met cyberpesten is deze stap van essentieel belang. 
“Docenten die het niet zien als probleem en ondertussen heeft het heel veel effect op leerlingen. Als jij 
je niet veilig voelt in de klas durf je niks meer te zeggen of zelf niet meer naar school toe. Ik denk dat 
docenten daar een hele belangrijke rol in spelen. Ik denk dat sommige docenten zich daar veel 
bewuster van moeten zijn. Daar is nog wel een slag te winnen.” (Respondent 6)  



69 

Ook bij de benadering van respondenten van Atheneum College Hageveld kwam naar voren dat 
reguliere docenten weinig weten over cyberpesten. “Ik wil wel meewerken, maar vraag me af of je 
aan mij de juiste persoon hebt. Alles wat ik weet van cyberpesten is uit de tweede hand en het 
protocol ken ik ook niet echt. Nu dat hele verhaal met die lijsten in het nieuws kwam, was ik me 
toevallig weer extra bewust van het feit dat ik persoonlijk maar weinig op de hoogte ben.” Een 
andere respondent die benaderd is zei “Ik heb echter geen idee hoe dat bij Hageveld wordt 
aangepakt, maar ik ga eens kijken. Ik weet niet (omdat ik er dus niks van weet) of je bij mij aan het 
juiste adres bent.” Deze citaten zijn niet afkomstig uit de interviews, maar worden hier toch genoemd 
omdat nu ook van de docentenkant te zien is dat bij hen weinig bekend is over cyberpesten.  

B. Eenvoudige en meerdere manieren voor inlichting over cyberpesten 
Bij Atheneum College Hageveld geven leerlingen regelmatig zelf aan dat ze slachtoffer zijn van 
cyberpesten. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de nieuwe organisatiestructuur van de 
school, het werken in teams, of in de laagdrempelige sfeer die nagestreefd wordt die bevorderd 
wordt door het tutoyeren van volwassenen binnen de school. De drempel voor brugklassers om 
cyberpesten aan te geven kan lager zijn door de klassenleerlingen, die aan het begin van het jaar een 
vertrouwensband kweken met de eerste klassers. Naast leerlingen zelf melden medeleerlingen 
incidenten met betrekking tot cyberpesten. De drempel zou meer verlaagd kunnen worden door 
eenvoudige en meerdere manieren te bedenken om iemand in te lichten over cyberpesten. Zoals 
eerder aangegeven kan hierbij gedacht worden aan een algemeen e-mailadres of website waar 
leerlingen een boodschap achter kunnen laten of aan een soort postvak op specifieke plekken binnen 
de school waar leerlingen (anoniem) kunnen vertellen over cyberpesten. 

C. Creëren van commitment van leerlingen 
Uit de interviews met de respondenten van Atheneum College Hageveld is niet naar voren gekomen 
dat strategieën bedacht worden voor het omgaan met cyberpesten door samenwerking tussen 
volwassenen binnen de school en de leerlingen. De werkgroep social media bestaat uit docenten en 
de schoolleiding. Deze werkgroep heeft zich gebogen over het concept protocol social media, wat 
gezien kan worden als een basis voor het internetprotocol. Een tip zou kunnen zijn dat leerlingen 
betrokken worden bij deze werkgroep, zodat leerlingen achter deze regels staan en draagvlak 
gecreëerd wordt.  

D. Voorlichting ouders 
Op Atheneum College Hageveld worden ouders voorgelicht door middel van de nieuwsbrief. Zij 
zouden deze voorlichting uit kunnen breiden door bijvoorbeeld ouderavonden te houden. Een aantal 
jaar geleden is er een ouderavond gehouden over cyberpesten, maar daarna niet meer. Zoals de 
respondenten zelf al aangaven is de informatie die toen behandeld is achterhaald. Ook zijn er nieuwe 
leerlingen op school gekomen waarvan de ouders desbetreffende ouderavond niet hebben 
bijgewoond. De respondenten zijn van mening dat er duidelijke en meer naar ouders 
gecommuniceerd kan worden over cyberpesten, wat wel en niet mag en wat de school doet als er 
gecyberpest wordt (Respondent 5). Ook zouden ouders voorgelicht kunnen worden door een forum 
op te richten of door middel van de schoolsite. Opgemerkt kan worden dat ouders wel voorgelicht 
worden, alleen de manier waarop zou de school uit kunnen breiden.  
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E. Herhaaldelijke voorlichting 
Uit de gesprekken met de respondenten blijkt dat leerlingen voorgelicht worden over cyberpesten in 
de onderbouw, maar dat deze voorlichting een meer prominente plek moet krijgen. Daarnaast is de 
wens uitgesproken om in de bovenbouw aandacht te besteden aan cyberpesten. “Eén of twee lessen 
per jaar even herhalen en ze zelf na laten denken.” (Respondent 6) Deze wens ligt in lijn met een 
manier van eerdere onderzoeken, theorieën en overkoepelende onderwijsorganisaties om met 
cyberpesten om te gaan. Van belang is dat leerlingen niet eenmalig het maatschappelijke probleem 
cyberpesten behandelen, maar dat dit herhaaldelijk gebeurt. Dit zou in de bovenbouw kunnen door 
tijdens de mentorlessen een gesprek te voeren over cyberpesten. Ook kan de school leerlingen zelf 
een les laten geven over cyberpesten, een forum oprichten of activiteiten in de klas of school 
opzetten om leerlingen bewust te maken van cyberpesten. Volgens de VO-raad is het verstandig om 
na te denken over het vak Cyberwelness. Respondent 6 antwoordt op de vraag of het voor 
Atheneum College Hageveld nodig is om het van Cyberwelness te integreren het volgende: “Blijkbaar 
is het nodig. Vroeger gaf je elkaar een briefje en dat verdween in de prullenbak. Dan had je het wel 
gezegd, dat is ook erg, maar nu blijft het ook en dat is toch anders.” Ook hier kan opgemerkt worden 
dat Atheneum College Hageveld al voorlichting geeft, maar dat de voorlichting uitgebreid zou kunnen 
worden. 

In dit hoofdstuk zijn deelvragen 3 t/m 5 beantwoord met behulp van empirisch onderzoek. In beeld is 
gebracht wat Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool verstaan onder cyberpesten, hoe 
desbetreffende scholen met cyberpesten omgaan en wat ze kunnen leren van wetenschappelijke 
onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties op dit gebied.  



6. CONCLUSIE 

 Bron afbeelding: http://www.connectyourhome.com/news_and_articles/category/technology-updates-at-home/
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6. CONCLUSIE 

In deze conclusie zullen we eerst de afzonderlijke deelvragen beantwoorden en vervolgens proberen 
we de hoofdvraag te voorzien van een antwoord.  

De eerste deelvraag is ‘Wat vinden we in wetenschappelijke literatuur over cyberpesten?’. We treffen 
in de wetenschappelijke literatuur een aantal steeds terugkerende thema’s van cyberpesten aan: (1) 
definities van cyberpesten, (2) vergelijking tussen traditioneel pesten en cyberpesten, (3) omvang 
van cyberpesten, (4) oorzaken van cyberpesten, (5) gevolgen van cyberpesten, (6) gebruikte 
communicatiemiddelen bij cyberpesten, (7) vormen van cyberpesten en (8) karakteristieken van 
cyberpesters en cyberpestslachtoffers. Het valt op dat in de door ons geraapdpleegde 
wetenschappelijke literatuur geen eenduidigheid bestaat over wat onder deze thema’s wordt 
verstaan.  

De tweede deelvraag luidt: ‘Wat leren onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende 
onderwijsorganisaties ons over hoe (specifiek) scholen om kunnen gaan met cyberpesten?’. Eerdere 
onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties leren ons 
hoofdzakelijk dat scholen op uiteenlopende manieren om kunnen gaan met cyberpesten. Uit de 
literatuurstudie komt naar voren dat:  

1) Medewerkers van scholen moeten meegaan met de nieuwe technologie en begrijpen hoe 
leerlingen met elkaar communiceren en hoe cyberpesten voorkomt, waarbij scholen 
medewerkers moeten trainen; 

2) Ouders moeten meegaan met de nieuwe technologie en begrijpen hoe leerlingen met elkaar 
communiceren en hoe cyberpesten voorkomt, waarbij scholen ouders moeten voorlichten 
door middel van ouderavonden, de nieuwsbrief, het oprichten van een forum en/of via de 
schoolwebsite;  

3) Leerlingen (herhaaldelijk) voorgelicht moeten worden over zaken met betrekking tot 
cyberpesten, bijvoorbeeld door het vak Cyberwelness op te nemen in het curriculum, 
activiteiten in de klas of school te houden, een forum op te richten en/of leerlingen een les 
te laten geven over cyberpesten; 

4) Scholen het vertrouwen moeten versterken tussen de volwassenen binnen de school en de 
leerlingen waardoor leerlingen de school eerder inlichten over cyberpesten; 

5) Scholen betrekkelijk eenvoudige en ook meerdere manieren moeten bedenken om iemand in 
te lichten over incidenten van cyberpesten, bijvoorbeeld door een helpdesk, e-mailadres of 
website, soort postvak op plekken in de school waar leerlingen ook anoniem kunnen 
vertellen over cyberpesten; 

6) Scholen cyberpesten als apart onderdeel op moeten nemen in het anti-
pestbeleid/pestprotocol van de school; 

7) Scholen commitment moeten creëren door volwassenen en leerlingen samen strategieën te 
laten bedenken tegen cyberpesten;  

8) Scholen praktische zaken bij cyberpesten op orde moeten hebben. Hierbij kan gedacht 
worden aan de computers zo opstellen dat er sociale controle is, een systeembeheerder 
aanstellen, inloggen met het e-mailadres van school, lastig herleidbare gebruikersnamen en 
wachtwoorden gebruiken en verantwoordelijk omgaan met foto’s van leerlingen op de 
schoolsite.
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Op de derde deelvraag ‘Wat verstaan de scholen Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool 
onder cyberpesten?’ kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. De definities binnen de scholen, 
tussen de scholen en tussen de scholen en de onderzoeker lopen uiteen. De door ons gehanteerde 
definitie (gebaseerd op wetenschappelijke literatuurstudie) van cyberpesten is: Cyberpesten is een 
agressieve en intentionele handeling van een groep of individu, gebruik makend van elektronische 
vormen van contact, waarbij schade berokkend wordt aan een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk 
kan verdedigen.

De aspecten die in deze definiëring zijn meegenomen zijn voorgelegd aan de respondenten. Tussen 
de respondenten van de Hartenlustschool zijn overeenkomsten te herkennen in het gebruik van 
elektronische vormen van contact, de dader als individu of als groep, de intentionele handeling, het 
vijandig of agressief zijn en de machtsongelijkheid. Verschil in definiëring tussen de respondenten is 
te herkennen in het doel om schade te berokkenen of als effect schade berokkenen aan anderen en 
herhaling. Bij Atheneum College Hageveld worden de volgende aspecten meegenomen in de definitie 
van cyberpesten: elektronische vormen van contact, effect is schade berokken aan een ander, het 
vijandig of agressief zijn, machtsverschil, individu of groep en herhaling. Herhaling speelt bij de dader 
een rol. Aspecten die niet meegenomen worden zijn: het doel om schade te berokkenen, een 
intentionele handeling en herhaling voor het slachtoffer. Bij wat de onderzochte scholen verstaan 
onder cyberpesten is ook gekeken naar de maatschappelijke opdracht van de school. De 
Hartenlustschool en Atheneum College Hageveld zien omgaan met cyberpesten als de 
maatschappelijke opdracht van. Om duidelijker in kaart te brengen wat de onderzochte scholen 
onder cyberpesten verstaan is gekeken naar hoe cyberpesten voorkomt. Cyberpesten komt op de 
Hartenlustschool voornamelijk voor als relatief kleine pesterijen via social media tussen leerlingen 
onderling. Cyberpesten speelt voornamelijk onder meisjes. Op Atheneum College Hageveld zijn 
grotere voorbeelden van cyberpesten bekend, zoals Hageme. Op Atheneum College Hageveld komt 
cyberpesten voornamelijk voor onder jongens. Op beide scholen komt cyberpesten volgens de 
respondenten niet veel voor. 

De vierde deelvraag van het onderzoek is ‘Hoe gaan Atheneum College Hageveld en de 
Hartenlustschool om met cyberpesten? Hoe de onderzochte scholen omgaan met cyberpesten kan 
verdeeld worden in vier onderdelen: signaleren van cyberpesten, preventieve aanpak, repressieve 
aanpak en problemen bij de omgang met cyberpesten. Op de Hartenlustschool wordt cyberpesten 
gesignaleerd doordat leerlingen zelf aangeven dat ze slachtoffer zijn van cyberpesten (door de 
vertrouwensband afkomstig uit het systeem van persoonlijk mentorschap), volwassenen binnen de 
school ingelicht worden door vrienden of mensen in de thuissituatie of docenten merken het op. De 
preventieve manieren om met cyberpesten om te gaan zijn: de in klas 1 in het curriculum 
opgenomen lessen in  mediawijsheid, bij een actueel thema de behandeling bij het vak 
maatschappijleer, het organiseren van ouderavonden, het opstellen van gedragsregels, een 
internetprotocol, een onderdeel in het pestprotocol en het nemen van een aantal praktische 
maatregelen. Repressieve manieren om met cyberpesten om te gaan zijn een gesprek aangaan met 
zowel het slachtoffer als met de dader, bij anonimiteit het opsporen van de dader met behulp van de 
systeembeheerder, contact opnemen met andere scholen als de dader niet afkomstig is van de 
Hartenlustschool, adviseren aangifte te doen en de dader straffen. De problemen die de 
Hartenlustschool tegenkomt met betrekking tot de omgang met cyberpesten hebben te maken met 
de anonimiteit van de dader of cyberpesten buiten de school om.  
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Atheneum College Hageveld signaleert cyberpesten doordat leerlingen of medeleerlingen dit aan de 
klassenleerling, mentor of teamleider vertellen (de vertrouwensband is groot door de nieuwe 
organisatiestructuur en de laagdrempelige sfeer), docenten het opmerken of dat ouders het 
aankaarten. Preventieve manieren zijn: ouders informeren, leerlingen voorlichten, het instellen van 
de werkgroep moderne media, algemene gedragsregels, gedragsregels voor het gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen, een (niet tastbaar) pestprotocol en een concept protocol 
social media, het maken van een sociogram en het nemen van praktische maatregelen. Repressief 
gaat de school in gesprek met het slachtoffer en de dader, worden de dader en het slachtoffer 
tegenover elkaar gezet, wordt contact opgenomen met de ouders, worden passende sancties 
uitgevoerd, bij anonimiteit wordt de systeembeheerder ingeschakeld, wordt geadviseerd om 
documentatie op te bouwen en soms om het incident te melden bij de politie. Indien de dader 
afkomstig is van een andere school wordt contact opgenomen met de veiligheidscoördinator van 
desbetreffende school. Atheneum College Hageveld loopt tegen een drietal problemen aan met 
betrekking tot de omgang van cyberpesten: de anonimiteit van de dader, de mogelijkheden om een 
internetsite uit de lucht te halen en het niet erkennen van het belang van goed omgaan met 
cyberpesten door ouders.  

Deelvraag 5 luidt: Wat kunnen Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool leren van 
onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties over cyberpesten?’. 
De Hartenlustschool en Atheneum College Hageveld kunnen drie manieren van omgaan met 
cyberpesten aan haar ‘takenpakket’ toevoegen. Als eerste zouden docenten voorlichting en training 
moeten krijgen op het gebied van omgaan met cyberpesten. Als tweede zouden de scholen kunnen 
inzetten op het creëren van commitment door samen met leerlingen strategieën te bedenken voor 
het omgaan met cyberpesten. Als derde zouden de scholen eenvoudige en meerdere manieren 
kunnen bedenken voor leerlingen om volwassenen binnen de school in te lichten over cyberpest 
incidenten. Voor Atheneum College Hageveld geldt dat zij nog een tweetal manieren kan toevoegen: 
(1) de voorlichting naar ouders kan uitgebreid worden door weer ouderavonden te houden over 
cyberpesten, een forum op te richten of via de schoolwebsite en (2) kan herhaaldelijke voorlichting 
geven worden richting leerlingen, zowel in de onder- als de bovenbouw. Dit kan door cyberpesten in 
het curriculum op te nemen, leerlingen een les te laten geven over cyberpesten, een forum op te 
richten of activiteiten in de klas of in de school te organiseren met als onderwerp cyberpesten.  

Nu kunnen we over tot het beantwoorden van de hoofdvraag die luidt:  
Hoe gaan de middelbare scholen Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool om met het 
maatschappelijk verschijnsel cyberpesten en wat kunnen desbetreffende scholen leren van 
onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties op dit gebied?’  

De Hartenlustschool signaleert cyberpesten doordat het aangegeven wordt door de slachtoffers 
(door de vertrouwensband tussen leerling en volwassenen binnen de school voorkomend uit het 
systeem van persoonlijk mentorschap), vrienden, anderen in de thuissituatie of docenten merken het 
op. Preventief wordt voorlichting gegeven aan ouders en leerlingen, worden praktische maatregelen 
getroffen, zijn er algemene gedragsregels en een internetprotocol en is cyberpesten deels 
opgenomen in het pestprotocol. Repressief wordt gesproken met de dader en het slachtoffer, wordt 
geadviseerd om de dader te negeren, documentatie op te bouwen en in sommige gevallen aangifte 
te doen bij de politie, worden passende sancties uitgevoerd en kan het incident dienen als 
praktijkcasus voor preventieve voorlichting. Als de dader anoniem is wordt getracht deze op te 
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sporen en als de dader van een andere school komt wordt contact opgenomen met desbetreffende 
school. De problemen met omgaan met cyberpesten liggen op het gebied van de anonimiteit van de 
dader en als cyberpesten buiten de school om gebeurt. Als de data van het empirisch onderzoek 
vergeleken worden met wetenschappelijke onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende 
onderwijsorganisaties blijk dat de Hartenlustschool op een drietal gebieden kan leren:  
(1) voorlichting en training van docenten, (2) het creëren van commitment bij leerlingen door 
volwassenen binnen de school en leerlingen samen strategieën te laten bedenken tegen cyberpesten 
en (3) eenvoudige en meerdere manieren bedenken om iemand in te lichten over incidenten van 
cyberpesten.  

Atheneum College Hageveld signaleert cyberpesten doordat ze geïnformeerd wordt door leerlingen 
zelf (door de nieuwe organisatiestructuur en de laagdrempelige sfeer is de vertrouwensband tussen 
leerling en volwassenen binnen de school groot), door medeleerlingen, door ouders of docenten 
merken het op. Preventief worden ouders en leerlingen voorgelicht, is een werkgroep moderne 
media opgesteld, wordt een sociogram gemaakt, worden praktische maatregelen genomen, zijn er 
algemene gedragsregels, gedragsregels voor het gebruik van elektronsiche communicatiemiddelen, 
een (niet tastbaar) pestprotocol en een concept protocol social media. Repressief gaat de school met 
de dader en het slachtoffer in gesprek, worden de dader en het slachtoffer tegenover elkaar gezet, 
worden de ouders naar school gehaald, worden passende sancties uitgevoerd, kan het incident 
dienen als praktijkcasus voor preventieve voorlichting en wordt geadviseerd om documentatie op te 
bouwen en soms om aangifte te doen. Als de dader onbekend is wordt getracht deze te achterhalen 
en als de dader van een andere school afkomstig is wordt contact opgenomen met desbetreffende 
school. Problemen bij omgaan met cyberpesten zijn de anonimiteit van de dader, de mogelijkheden 
om een internetsite uit de lucht te halen en het niet erkennen van het belang van goed omgaan met 
cyberpesten door ouders. Van een aantal manieren van eerdere onderzoeken, theorieën en inzichten 
van overkoepelende onderwijsorganisatie, afkomstig uit de literatuurstudie, kan Atheneum College 
Hageveld leren: (1) docenten voorlichten en trainen, (2) eenvoudige en meerdere manieren 
bedenken om volwassenen binnen de school in te lichten over cyberpesten, (3) het creëren van 
commitment onder de leerlingen, (4) het voorlichten van ouders en (5) herhaaldelijke voorlichting 
over cyberpesten. Aan de laatste twee manieren besteedt Atheneum College Hageveld al aandacht, 
maar deze kunnen uitgebreid worden.  



7. DISCUSSIE 

         Bron afbeelding: http://cyberpesten-info.webklik.nl
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7. DISCUSSIE 

In dit laatste deel van mijn onderzoek zal een reflectie worden gegeven op het onderzoeksproces. 
Gekeken wordt naar welke elementen het onderzoek beïnvloed kunnen hebben, waar van te voren 
geen rekening mee gehouden was. Vier onderdelen zullen aan de orde komen: (1) literatuurstudie, 
(2) reikwijdte van het onderzoek, (3) vervolgonderzoek en (4) kwaliteitscriteria.  

Literatuurstudie 
Voor de literatuurstudie is voornamelijk gebruik gemaakt van onderzoek uit Canada, de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Groot Brittannië. Wat in wetenschappelijke literatuur bekend is 
over cyberpesten gaat dus vooral over deze gebieden en niet specifiek over Nederland. Gegevens uit 
verschillende delen van de wereld zijn bij de literatuurstudie met elkaar vergeleken en dit laat een 
groot scala aan bevindingen zien, maar situaties kunnen per land verschillen. Hier zou gesteld kunnen 
worden dat de gegevens niet op een gelijke manier met elkaar vergeleken kunnen worden. Elk 
gebied of elke groep heeft een eigen cultuur, waardoor interculturele verschillen bestaan. Deze 
verschillen kunnen bepalend zijn voor verschillen die gevonden zijn in de wetenschappelijke 
literatuur in deelvraag 1 of kunnen beïnvloeden hoe scholen met cyberpesten om zouden moeten 
gaan (deelvraag 2). Het aspect van interculturele verschillen bij het omgaan met cyberpesten is deels 
opgevangen door ook gebruik te maken van Nederlandse overkoepelende onderwijsorganisaties en 
hun ideeën over omgaan met cyberpesten, maar erkend kan worden dat niet simpel gesteld kan 
worden dat gegevens van onderzoeken uit andere landen klakkeloos toegepast kunnen worden op 
Nederlandse scholen. Wel kunnen interessante thema’s uit deze gegevens gehaald worden die naar 
de Nederlandse context getrokken kunnen worden. Daarnaast kan erkend worden dat elke school 
ook een eigen cultuur heeft en dat deze ook van invloed kan zijn op de manier waarop scholen met 
cyberpesten om zouden moeten gaan.  

Reikwijdte van het onderzoek 
Uit de afbakening van de definitie van cyberpesten kwam naar voren dat respondenten op beide 
scholen uitgingen van een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan verdedigen. Opvallend is dat bij 
het in kaart brengen van wat de onderzochte scholen onder cyberpesten verstaan ook voorbeelden 
genoemd werden die niet zozeer met machtverschil te maken hebben. “Er was een keer een leerling 
en die had  een foute grap gemaakt. Hij had de roostermaker gemaild dat de docent ziek was en niet 
kwam en de roostermaker heeft alle leerlingen vrij geroosterd van de docent en die docent stond ’s 
ochtend hier gewoon op school. Dat was vanuit een alias e-mailadres gebeurd en dachten shit hoe 
kan dat nou. We hadden wel een idee waar dat zat. Dat soort grapjes vind ik wel interessant. Maar 
die leerling die we op het oog hadden had de ongelooflijk stomme fout gemaakt, want ik ga ook over 
magister, en die leerling had mij een mailtje gestuurd over magister en ik dacht ik kan nog één ding 
checken. We hebben die twee mailtjes, die naar de roostermaker ging en naar mijn computer, en toen 
stond er hetzelfde IP-adres en dat had hij nooit bedacht. Dus gevraagd en ontkennen en toen legden 
we dat op tafel en toen zei hij ja inderdaad.” (Respondent 5) Uit dit citaat komt naar voren dat niet 
alleen gesproken wordt over leerlingen onderling maar ook over incidenten tussen leerling en 
docent. Het gaat hier om een slachtoffer dat zichzelf makkelijk kan verdedigen en/of dat het incident 
niet gezien wordt als pesten. Om deze reden zijn zulke voorbeelden niet meegenomen in de 
onderzoeksdata. Dit incident laat echter wel zien dat het onderzoeksonderwerp door de 
respondenten groter wordt gezien dan de aan het begin afgebakende definitie. De respondenten 
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hebben het niet alleen over cyberpesten, maar ook over andere incidenten via internet, zoals het 
doorsturen van proefwerken via de smartphone. Soms komt naar voren dat de reacties van de 
respondenten gaan over het hele gebruik van social media en niet enkel over de voorlichting van 
cyberpesten. Een ander voorbeeld waarin duidelijk wordt dat respondenten niet enkel naar 
cyberpesten keken, maar ook naar problemen met social media in het algemeen is het volgende: “Ik 
heb ook wel aan het begin van dit jaar een leerling die had op Twitter iets van (scheldwoord)Hageveld 
ik zit al drie dagen te spijbelen thuis en ze hebben het nog niet door die sukkels. Toen zei ik ook ‘weet 
je wel dat iedereen dit kan lezen, wie is er nog (scheldwoord)dom noemde die Hageveld, ik zal dat 
woord nooit gebruiken maar ik vind jou een beetje dom.’ Maar toen zei ik ook leg maar uit. Toen 
bleek gewoon dat hij stoer wou doen en dat het helemaal niet zo was. Dan hebben we ook wel een 
goed gesprek over waarom heb je dat nodig en ook met de ouders. Ik maak me ook zorgen over als 
een leerling dit soort dingen moet beweren om stoer te doen (…) Het heeft geen zin om te straffen. 
Blijkbaar heeft deze jongen een imagoprobleem en moet hij zo van de toren blazen om zijn plekkie in 
de groep te behouden of krijgen. Dan zeg ik ook laten we het daarover hebben los van het feit dat ik 
dit nooit meer wil zien. Ook als dit er later staat en dat wordt gelezen door bijvoorbeeld een 
toekomstig werknemer dan zeg ik wat denk je dat die dan van jou zal denken. Je moet hem ook zelf in 
bescherming nemen.” (Respondent 6) 

Vervolgonderzoek 
Voor vervolgonderzoek lijkt het vooral het interessant om te kijken naar twee aspecten. Als eerste is 
uit ons onderzoek gebleken dat docenten geen les hebben gekregen tijdens hun lerarenopleiding in 
hoe omgegaan kan worden met cyberpesten. Het kan immers zijn dat docenten in opleiding hier nu 
wel les over krijgen, maar dat kon tijdens dit onderzoek nog niet gezegd worden. Contact is 
opgenomen met het Centrum voor Onderwijs en Leren,  lerarenopleiding van de Universiteit  
Utrecht. Uit dit gesprek kwam naar voren dat het niet duidelijk was of op dit onderwerp scholing 
plaatsvond.  

Daarnaast werd door de respondenten het aspect van taal aangekaart. Voor een master in 
communicatie is het interessant om de rol van taal bij cyberpesten te onderzoeken. Leerlingen 
gebruiken woorden waarvan docenten menen dat zulk taalgebruik echt te ver gaat. Daarnaast kan 
opgemerkt worden dat wanneer leerlingen zich niet veel bezig houden met communicatie via 
elektronische media en zij komen plotseling in een wereld terecht waar zij niets vanaf weten, waar 
woorden gebruikt worden die hen niet eigen zijn, dit cyberpesten in de hand zou kunnen werken. De 
rol van taal zou dus interessant kunnen zijn om te onderzoeken.  

Kwaliteitscriteria 
De onderzoeker heeft zelf op Atheneum College Hageveld op school gezeten en kent daardoor de 
respondenten van deze school. De onderzoeker was zich daar terdege van bewust en heeft zich zo 
objectief mogelijk opgesteld. Mogelijkerwijs is dat op enig moment toch van invloed geweest op de 
validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarnaast zou de validiteit hoger geweest kunnen 
zijn als met een groter aantal respondenten was gesproken. De betrouwbaarheid van sommige data 
kan in het geding zijn geweest omdat enkel gesproken is met medewerkers van de school. De 
resultaten van het empirisch onderzoek hadden anderen inzichten kunnen bevatten wanneer (ook) 
gesproken was met leerlingen van de onderzochte scholen.  
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9. BIJLAGEN 

9.1 Uitbreiding schoolvak Cyberwelness 
Bron: Innova primary school, 2011 

De eerste stap is het creëren van cyberbewustwording onder leerlingen. Leerlingen moeten in staat 
zijn om te de risico’s van schadelijk online gedrag te voelen en daarmee leren hoe ze deze risico’s 
kunnen beheersen en zichzelf te kunnen beschermen tegen deze gevaren. De tweede stap is denken, 
waarbij leerlingen het vermogen om te reageren in nieuwe ontmoetingen in de virtuele ruimte 
ontwikkelen door te analyseren, evalueren en na te denken over verscheidene cyberwelness 
kwesties. Handelen is de derde stap. Bij deze stap is het van belang dat leerlingen hun begrip van de 
virtuele ruimte vertalen naar handelingen die ervoor zorgen dat ze veilig zijn in cyberspace. Scholen 
moeten altijd inspelen op deze drie stappen als ze bezig zijn met cyberwelness. Het curriculum in 
Singapore bestaat uit zes onderdelen: (1) netiquette: ongeschreven richtlijnen en gedragsregels voor 
het gebruik van internet (respect), (2) verslaving van online spelletjes (verantwoordelijkheid), (3) 
cyberpesten (respect en weerbaarheid), (4) omgaan met ongepaste inhoud (verantwoordelijkheid), 
(5) gevaren met cybercontacten (verantwoordelijkheid) en (6) auteursrecht (integriteit). De 
uitbreiding hiervan is hieronder te vinden. 

Character Development Lessons – On Cyber Wellness 2011
Term 2 Week 4 to Week 6

Term 2 Week 4 Week 5 Week 6
Cyber Wellness Lesson Objectives

    Pupils should be able to: 
Primary 1 Netiquette  

(Respect)  
Share the 6 strategies to 
Maintain Netiquette. 

Identify where and how the 
rules of good Netiquette 
have been violated in an 
email. 

Share on the ill effects of 
bad netiquette through 
comic strips. 

Primary 2 Cyber Games Addiction 
(Responsibility) 

Identify some symptoms of 
Computer Games Addiction 
and propose actions to 
prevent it. 

Share on the ill effects of 
cyber games addiction 
through comic strips. 

Recap the salient points in 
previous 2 lessons (through 
dialogue with pupils). 

Primary 3 Cyber Bullying 
(Respect /Resilience) 

Recognize ways in which 
individuals can be cyber 
bullied and how to prevent 
it from occurring. 

Be aware of steps they 
could take to deal with 
cyberbullying. 

Recap the salient points in 
previous 2 lessons (through 
dialogue with pupils) and 
know how to get help from 
information provided. 

Primary 4 Handling Inappropriate 
Content  
(Responsibility) 

Provide examples of 
inappropriate content 
materials; discern if content 
is appropriate and know 
what to do when content is 
inappropriate. 

Relate and manage 
emotions when accessing 
materials inappropriate in 
content. 

Share the ill effects and 
consequences of surfing 
pornographic websites. 

Primary 5 Dangers with cyber 
contacts 
(Responsibility) 

Understand what 
information can and cannot 
be shared online and 
provide examples of 
dangers of giving away 
personal information. 

Understand the ‘Dos’ and 
‘Don’ts’ of having Cyber 
Pals. 

Share on the consequences 
of meeting people with 
ulterior motives via cyber 
contacts. 

Primary 6 Copyright Understand the Identify ways in which Take steps to avoid 
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(Integrity) consequences of copyright 
infringement. 

copyright has been 
violated. 

infringement of copyright – 
the ‘Dos’ and ‘Don’ts’ of 
copyright. 

Civics and Moral Education – On Cyber Wellness Topics 2011
Term 2 Week 3 to Week 6

Level Topics CME Values Cyber Wellness Lesson Objectives
Week 3 and 4 Week 5 and 6

      Pupils should be able to: 
Primary 1 Go Places Safely Responsibility understand that computers can 

be used to visit far-off places 
and to learn new things. 

be aware that cyberspace travel 
should include adult 
supervision. 

Primary 2 Does This Belong To 
You? 

Integrity i) recognize that objects, 
including computer equipment, 
have owners; 

ii) identify the school as the 
owner of its computers and 
related equipment. 

demonstrate respect for the 
property of other people and 
the school. 

Primary 3 Good E-mail Manners Respect be able to give examples of 
good manners in social 
situations. 

apply "netiquette" rules to edit 
an E-mail message. 

Primary 4 1. Safe Chatting in 
Cyber Space 

2. Whose Is It 
(Copyright)? 

Responsibility i) be able to make comparisons 
between cyber pals and 
personal friends.  
ii) understand that private 
information should not be given 
to anyone in cyberspace 
without the permission of a 
parent or guardian. 

i) define plagiarism and 
describe its consequences  
ii) identify conditions that make 
copying acceptable 

Primary 5 Gaming Addiction Responsibility recognize the impact of games 
addiction on their lives. 

be aware of strategies to avoid 
games addiction. 

Primary 6 Cyber Bullying Respect / Resilience i) analyze online behaviors that 
could be considered 
cyberbullying.  
ii) generate solutions for 
dealing with a cyberbullying 
situation. 

i) analyze online bullying 
behaviors that could be 
considered threatening.  
ii) generate solutions for 
dealing with a cyber bullying 
situation that includes threats. 
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9.2 Voorbeeld anti-pestprotocol 
Bron: PPSI-Informatieblad (2011a) ‘Digitaal pesten en misbruik’ 

1. Gesprek met de gepeste leerling en zijn/haar ouder(s) en informeren 
mentor/groepsleerkracht en schoolleiding. 

2. Gesprek met de pesters en hun ouder(s). Meenemen prints van chats 
 (schoolleiding). 

3. (Alternatieve) straf voor de pesters gericht op empathie/sociale vaardigheden 
ontwikkelen (groepsleerkracht in samenwerking met schoolleiding). 

4. Online maatregelen nemen (afzender blokkeren, ontvrienden et cetera) 
5. Feedback op gedrag van de gepeste leerling. 
6. Begeleiding organiseren voor de gepeste leerling (ib’er/leerlingbegeleider of 

 schoolexterne deskundigen: Kanjertraining, Plezier op school). 
7. Relatieherstel pesters-gepeste (groepsleerkracht/mentor). 
8. Eventueel relatieherstel tussen betrokken ouders van pesters en gepeste 

 (schoolleiding/mediator). 
9. Werken aan positief klasklimaat in de klas waar gepest is (groepsleerkracht/mentor 

 eventueel met externe deskundigen), waarbij de ‘omstanders’ geactiveerd worden. 
10. Ouderavond specifiek voor de ouders in de klas waar gepest is. 
11. Ouderavond voor alle ouders over (pesten via) internet/cyberpesten. 
12. Afspraken school-ouders om thuis chatten te controleren via gespreksgeschiedenis. 
13. Vinger aan de pols bij gepeste kind en ouder of het probleem is weggenomen. 
14. Beleids- en praktische maatregelen op school om internetonveiligheid te voorkomen 

 en te bestrijden. 
15. Ouders wijzen op mogelijkheid om aangifte te doen (smaad, laster, stalking…) 
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9.3 Achtergrondinformatie onderzochte scholen 

Hartenlustschool 
De Hartenlustschool leidt op voor het diploma vmbo theoretische leerweg is een kleine school met 
ongeveer 350 leerlingen waar leerlingen persoonlijk, intensief en individueel begeleid worden (Cjg 
Heemstede, 2012). De missie en de visie van de school wordt door de directeur (respondent 4) 
omschreven als “We willen een school zijn die naast optimale mogelijkheden voor IQ ontwikkeling 
werkt aan EQ. Wij denken dat kinderen er erg bij gebaat zijn om te kunnen vertellen wat ze geleerd 
hebben. Om het gewoon even simpel te zeggen, we hebben een programma voor een VMBO-T school, 
ze moeten hun diploma hebben en dat staat ook wel vrij centraal: het halen van een diploma. 
Daarnaast zeggen wij dat als ze die vierjarige opleiding hebben gehad moeten ze in staat zijn om dat 
goed te vertellen. Kinderen moeten zich emotioneel kunnen ontwikkelen en daar hangen we ook in de 
loop van de schoolloopbaan een aantal activiteiten onder zodat ze dat ook kunnen doen. Dat is 
specifieker gezegd dan onze school vindt begeleiding erg belangrijk. Dat zit dan in gelijke aandacht en 
het hand in hand ontwikkelen van het IQ en EQ. Het presenteren en het staan voor je verhaal, je 
boodschap, dat moet steeds terugkomen. Met het accent op vertel wie je bent en wat je vindt. Dat je 
ergens een standpunt over inneemt. Je moet je bewust zijn van je plek.” Het uitgangspunt met 
betrekking tot veiligheid is onderling respect en het accepteren van verschillen tussen mensen 
(Schoolgids, 2011). 

Atheneum College Hageveld 
Atheneum College Hageveld is een zelfstandig Atheneum met ongeveer 1300 leerlingen. Atheneum 
College Hageveld is een open katholieke school. Dit betekent dat de school aandacht schenkt aan de 
joods-christelijke uitgangspunten en de leerlingen helpt bij hun oriëntatie op normen en waarden. De 
school hecht waarde aan vertrouwen en optimisme, elkaar nieuwe kansen gunnen en het geloven 
van de eigen rol in de wereld. De school probeert vorm te geven aan de oproep om de aarde 
bewoonbaar en leefbaar te houden, waarbij ruimte is voor andere levensvisies. De manier waarop 
mensen binnen Atheneum College Hageveld met elkaar omgaan is daarvoor essentieel. De school 
geeft aan te werken aan het thuis en veilig voelen van de leerlingen. De centrale doelstelling van de 
school is om binnen het vwo-onderwijs een aanbod te ontwikkeling waarbinnen intellectuele, 
culturele, creatieve, maatschappelijke en sociale vorming hun plaats hebben, zodat leerlingen nu en 
in de toekomst in staat zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De sfeer die 
Atheneum College Hageveld wil nastreven is te vangen in zeven trefwoorden: betrokkenheid, 
vertrouwen, veiligheid, respect, enthousiasme, uitdaging en ontplooiing. Deze trefwoorden kunnen 
gezien worden als de bouwstenen van de school (Schoolgids, 2011). 
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9.4 Topiclijst scholen  

TOPICS: 

Deelvraag 3: 
1.  Definitie cyberpesten (afbakeningselementen) 
2. Maatschappelijke opdracht van de school 
3. Hoe komt cyberpesten voor? Voorbeelden 

Deelvraag 4: 
4. Signaleren (vertrouwensband) 
5. Preventieve aanpak 
6. Repressieve aanpak 
7. Problemen m.b.t. omgaan met cyberpesten 

Mogelijke vragen: 

INLEIDING 

 Vertellen dat alles wat de respondent zegt vertrouwelijk wordt behandeld, dat het interview 
maximaal een uur in beslag zal nemen en vragen of het goed is als het gesprek opgenomen 
wordt. 

 Zou u kort iets kunnen vertellen over uw huidige functie? 

DEELVRAAG 3 

 Wat is cyberpesten volgens u? Wat verstaat u onder cyberpesten? 

 Wanneer wordt iemand volgens u gecyberpest? Kijken naar mijn definitie en of er nog dingen 
bij of weg zouden moeten: 

 Cyberpesten is een agressieve  en intentionele handeling van een groep of individu, gebruik 
 makend van elektronische vormen van contact, waarbij schade berokkend wordt aan 
 anderen.

 Elektronische media – welke elektronische media?  
 Groep of individu 
 Intentie/opzet 
 Vijandigheid/agressie 
 Herhaling – in mijn definitie niet nodig 
 Doel om schade te berokkenen 
 Effect schade berokkend 
 Slachtoffer kan zich niet verdedigen? – hoe ziet u dat? Is machtsongelijkheid een 

voorwaarde om van cyberpesten te spreken? 
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 Hoe komt cyberpesten voor?  Kunt u voorbeelden geven? 

DEELVRAAG 4

 Behoort het aanpakken volgens u tot de maatschappelijke taak/opdracht van de school? Sluit 
het aan bij de visie en missie van de school om cyberpesten aan te pakken?   

 Hoe wordt cyberpesten opgemerkt/gesignaleerd?  

 Hoe wordt cyberpesten aangepakt? 

 Wordt er preventief iets gedaan om cyberpesten te voorkomen?  

 Is cyberpesten als apart onderdeel opgenomen in het pestprotocol of bij gedragsregels? 
Tegen welke problemen loopt u aan m.b.t. de aanpak van cyberpesten? 

 In hoeverre wordt over cyberpesten of de aanpak van cyberpesten gecommuniceerd naar: 
 Docenten
 Leerlingen
 Ouders 

 De VO-raad is van mening dat er een vak voor cyberwelness moet komen. Wat zijn uw ideeën 
hierover? 
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9.5 Toelichting respondenten 

Respondent 1 = Hartenlustschool: docent mediawijsheid, houdt zich bezig met ICT werkzaamheden, 
docent en mentor.  

Respondent 2 = Hartenlustschool: vertrouwenspersoon, veiligheidscoördinator, zorgcoördinator, 
docent CKV en muziek en mentor.  

Respondent 3 = Hartenlustschool: systeembeheerder en in zijn vrije tijd moderator van een 
weblogplatform.  

Respondent 4 = Hartenlustschool: directeur. 

Respondent 5 = Atheneum College Hageveld: teamleider klas 1 en 2A en docent muziek.  

Respondent 6 = Atheneum College Hageveld: teamleider klas 5, veiligheidscoördinator en docent 
lichamelijke opvoeding. 

Respondent 7 = Atheneum College Hageveld: vertrouwenspersoon, mentor klas 1A en docent 
lichamelijke opvoeding.  



90 

9.6 Algemene gedragsregels en internetprotocol Hartenlustschool m.b.t. cyberpesten 
Bron: Schoolreglement Hartenlustschool 

Algemene afspraken over het gedrag

- Leerlingen, leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en ouders gaan met respect 
met elkaar, met materialen en met het gebouw om. 

- Belediging of bedreiging van een leerling of personeelslid, gebruik van geweld, vernieling van 
andermans eigendommen of schooleigendommen kan tot schorsing en mogelijke 
verwijdering leiden. 

- Als een leerling of personeelslid zich gekwetst voelt door de benadering van een 
(mede)leerling of personeelslid, dan kan hij/zij zich wenden tot de mentor, de 
vertrouwenspersonen of de directie. 

Afspraken over het gedrag in de klas

- Mobiele telefoons mogen tijdens de les niet gebruikt worden. Geluidsapparatuur mag alleen 
gebruikt worden als de docent daarvoor toestemming geeft. Bij overtreding wordt de 
apparatuur tijdelijk ingenomen. 

Internetprotocol voor leerlingen

Algemeen

Deze regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de computers. 

- Gebruik van internet en mobieltje 
Het is op internet niet toegestaan om sites te bezoeken die pornografisch, discriminerend, 
beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. 

- Het downloaden van programma’s is niet toegestaan. 

- Vertrouwelijke gegevens mogen niet zonder toestemming van de persoon in kwestie via het 
internet worden verzonden. 

- Chatten mag niet: niet via msn en niet in openbare chatboxen of profielsites zoals Hyves. 

- Het is niet toegestaan om e-mail anoniem of onder een fictieve naam te versturen. 

- Het is niet toegestaan om te pesten, om dreigende, beledigende, seksueel getinte, 
racistische, (homo)discriminerende berichten te verzenden of door te sturen. 

 Krijg je zelf dit soort mail? Meld het meteen aan de vertrouwenspersoon! De 
 vertrouwenspersoon op de Hartenlustschool is (naam vertrouwenspersoon). Hij is bekend 
 met dit soort problemen. Jouw mentor of mentrix kan je verwijzen. 
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- Binnen de schoolmuren is misbruik van mobieltjes niet toegestaan. Niet voor bellen, en niet 
voor alle andere technische mogelijkheden die het mobieltje biedt (foto/film) 

Sancties (straffen) 
Bij het handelen in strijd met dit internetprotocol zal de school, afhankelijk van de ernst van de 
overtreding, onmiddellijk maatregelen treffen. Het kan hierbij gaan om een waarschuwing, berisping, 
schorsing, computerverbod of zelfs verwijdering van school, alles voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
Ook kan er aangifte bij de politie worden gedaan. 

Het leerlingenreglement en internetprotocol worden elk jaar door de leerlingenraad, het 
docententeam en de medezeggenschapsraad geëvalueerd. 

In de loop van een schooljaar kunnen regels aan dit document worden toegevoegd of gewijzigd. Deze 
worden aan de leerlingen meegedeeld en vermeld in de nieuwsbrief. 
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9.7 Protocol Social media Atheneum College Hageveld (concept) 

Inleiding
Social media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te 
laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van 
College Hageveld. Van belang is te beseffen dat je met berichten op social media (onbewust) de 
goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust 
met de social media om te gaan. 

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de 
gebruikers van social media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe 
mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. 

College Hageveld vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere 
betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit protocol opgezet om een 
ieder die bij College Hageveld betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te 
geven. 

Uitgangspunten

1. College Hageveld onderkent het belang van social media.  
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;  
3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de social 

media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en 
de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en 
elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten; 

4. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van de school 
en van een ieder die betrokken is bij de school; 

5. Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen 
zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de social 
media; 

Doelgroep en reikwijdte 

1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de 
schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen 
die op een andere manier verbonden zijn aan College Hageveld. 

2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of 
wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.  

Social media in de school 

A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)

1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op social 
media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.  
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2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen 
vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.  

3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op 
de social media.  

4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen 
voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.  

5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van 
schoolgerelateerde situaties op de social media te zetten tenzij betrokkenen hier 
uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven; 

6. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden 
overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of 
anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen (zie 
sancties en gevolgen voor leerlingen en medewerkers).  

B. Voor medewerkers tijdens en/of buiten werksituaties 

1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van social media: 
privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële 
standpunten van de onderwijsinstelling.  

2. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft 
met College Hageveld dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van 
College Hageveld. 

3. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te 
nemen met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.  

4. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op 
met zijn/haar leidinggevende.  

5. Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits 
het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, 
leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de 
naam van de school niet schaden.  

6. Indien de medewerker over College Hageveld publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien 
van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening 
zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van College Hageveld. Verder meldt de 
medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.  

Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen  
1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan 

plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het 
personeelsdossier. 

2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar 
medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van 
waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet. 

3. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich 
mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt 
opgenomen in het leerlingendossier. 
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4. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen 
en/of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, 
schorsing en verwijdering van school. Hierbij zullen het pestprotocol en/of het sanctiebeleid 
van school leidend zijn. 

5. Indien de uitlating van leerlingen,en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een 
strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door College Hageveld aangifte bij de politie worden 
gedaan. 

In de schoolgids opnemen:   
Afspraken en regels, vastgelegd in reglementen en protocollen zijn hierbij ondersteunend. Zo is de 
school een school zonder racisme, hanteert ze een pestprotocol en een protocol Social media en zijn 
er regelingen om gebruik te kunnen maken van counselors, vertrouwenspersonen en 
klachtenprocedures. 
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9.8 Algemene gedragsregels en gedragsregels gebruik elektronische communicatiemiddelen 
Atheneum College Hageveld 
Bron: Atheneum College Hageveld Schoolgids 2011-2012, pp. 40-45 

Algemene gedragsregels

1. We gaan ervan uit dat ieder op Hageveld de ander en het gebouw behandelt zoals hij zelf 
behandeld wil worden. Daarom zal er elk jaar in de mentorlessen ruime aandacht worden besteed 
aan de omgangsnormen (bijv. veiligheid) op Hageveld. 

2. Als leerlingen een gevoel van intimidatie hebben, van welke aard dan ook, kunnen zij contact 
opnemen met hun mentor of ieder ander personeelslid in wie de leerling vertrouwen stelt of de al 
aangestelde vertrouwenspersonen; (namen vertrouwenspersonen). 

Huisregel m.b.t. cyberpesten

Het gebruik en/of het aan laten staan van mobiele telefoons, i-pods en dergelijke is alleen 
toegestaan tijdens pauzes en zwt-uren. Wanneer vermoeden van misbruik van de functies van 
dergelijke apparatuur bestaat, heeft elke medewerker recht van inname.

Gedragsregels gebruik elektronische communicatiemiddelen 
(Internet- en e-mailgebruik door leerlingen) Als leerlingen van Atheneum College Hageveld gebruik 
maken van door de school beschikbaar gestelde elektronische communicatiemiddelen gelden, naast 
de gemaakte afspraken in het Hageveldstatuut, onderstaande gedragsregels. 

1. De leerling van Atheneum College Hageveld zal bij het gebruik van de elektronische 
communicatiemiddelen de nodige zorgvuldigheid betrachten en de integriteit en goede naam van de 
school, de medewerkers en de medeleerlingen waarborgen. 

2. Iedere leerling is gerechtigd de elektronische communicatiemiddelen naast het schoolgebruik ook 
voor persoonlijke doeleinden te gebruiken mits dit niet ten koste gaat van de uitvoering van de 
opgedragen taken en met inachtneming van deze regels.  

3. De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het persoonlijke mail- en internetgebruik. 

4. Het is de leerling toegestaan om voor de taakuitoefening gegevensbestanden van 
tekstverwerkings-, spreadsheet-, presentatie- en grafi sche programma’s per e-mail uit te wisselen. 

5. Het is de leerling niet toegestaan zich via school aan te melden voor nieuwsbrieven en deelname 
aan nieuwsgroepen. 

6. Het is de leerling niet toegestaan met behulp van de e-mailfaciliteiten kettingbrieven te versturen 
of pornografi sch materiaal te versturen of op te vragen, dan wel dreigende, seksueel intimiderende, 
racistische of discriminerende opmerkingen te maken. Evenmin is het de leerling toegestaan met 
behulp van de e-mailfaciliteiten illegale software te verzenden of op te vragen, dan wel bestanden 
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zonder voorafgaand overleg met de systeembeheerder te verzenden of op te vragen waarvan 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze te omvangrijk zijn. 

7. Het is de leerling niet toegestaan met behulp van de internetfaciliteiten bewust internetsites die 
pornografisch, dan wel racistisch materiaal bevatten te bezoeken, online te gokken, illegale software 
te downloaden dan wel zonder voorafgaand overleg met de systeembeheerder bestanden te 
downloaden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze te omvangrijk zijn. 
8. Indien er een redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik, dan wel misbruik van de 
elektronische communicatiemiddelen door een leerling, kan door de schoolleiding opdracht worden 
gegeven om onderstaande gegevens vast te leggen:  
a. gegevens betreffende de datum en het tijdstip van het openen en sluiten van de toegang tot 
internet door de leerling en gegevens betreffende de datum en het tijdstip van het verzenden, dan 
wel ontvangen van e-mailberichten door de leerling; 
b. gegevens, inclusief datum en tijdstip, betreffende de door de leerling bezochte internetsites 
(internet protocoladressen) en (de onderdelen van) de webpagina’s; 
c. de inhoud van de door de leerling verzonden, dan wel ontvangen e-mailberichten. Afhankelijk 
van de mate van onrechtmatig gebruik zal de schoolleiding passende maatregelen nemen. 
Eventueel zullen er ook sancties volgen. 

9. In gevallen waarin deze gedragsregels niet voorzien of bij twijfel omtrent de toepassing van deze 
gedragsregels beslist de schoolleiding. In het schooljaar 2011-2012 buigt een werkgroep 
Moderne Media zich over gebruiksregels m.b.t. laptops, iPhones en iPads in de les. Nadere 
mededelingen worden daarover in de nieuwsbrief gedaan. 


