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Abstract 

Doelstelling: In deze masterproef wordt nagegaan welke gedragsintentiecategorieën bij 

cyberpesten kunnen gehanteerd worden voor getuigen. Daarnaast wordt ook nagegaan 

wat de meest voorkomende intenties zijn. Verder wordt onderzocht wat het verband is 

tussen sociale eigen-effectiviteit en de prosociale gedragsintentie bij getuigen van 

cyberpesterijen. Hieraan gekoppeld wordt ook nagegaan of context (slachtoffer is een 

goede vriend(in) of iemand anders) een modererende invloed heeft op deze relatie. Er 

wordt nagegaan of er een verschil is in de mate van sociale eigen-effectiviteit tussen 

jongens en meisjes. En tot slot wordt ook onderzocht of geslacht een modererende 

factor is in de relatie tussen sociale eigen-effectiviteit en de prosociale gedragsintentie. 

Steekproef: In totaal namen 14 secundaire scholen deel aan het onderzoek, wat 

resulteerde in 1750 ingevulde vragenlijsten. De studiepopulatie omvat leerlingen uit het 

eerste, tweede en derde middelbaar en uit zowel ASO, BSO als TSO.  

Methodologie: De leerlingen moesten een schriftelijke vragenlijst invullen die 

verschillende aspecten van cyberpesten naging. In deze masterproef waren enkel de 

vragen rond sociale eigen-effectiviteit, gedragsintenties, geslacht en context van belang. 

Deze vragen werden ontwikkeld op basis van kwalitatief vooronderzoek.  

Resultaten: Er bestaan vier subschalen van gedragsintenties: passief reageren, 

aanmoedigen van de pester, prosociale steun bieden aan het slachtoffer en niet-

emotionele betrokkenheid. De meest uitgesproken intenties bij jongeren worden 

teruggevonden bij een item van prosociaal gedrag (33% van de jongeren is het eens met 

de stelling om aan vrienden te vragen of te zeggen om niet mee te doen) en bij de drie 

items van niet-emotionele betrokkenheid (81,7% geeft aan niet de intentie te hebben om 

de boodschap te gaan wissen maar 81,5% geeft aan niet de intentie te hebben om ermee 

te gaan lachen en door te sturen naar anderen en 62,5% geeft aan de intentie te hebben 

ermee te gaan lachen maar dat aan niemand te laten merken). Er werd een significant 

effect vastgesteld (steeds p < 0,001) van: algemene eigen-effectiviteit; eigen-

effectiviteit ‘troosten’; gepaste en ongepaste sociale vaardigheden op de prosociale 

gedragsintentie. Bij het zien van pesterijen bij goede vriend(in) is er een significant 

voorspellende waarde van de algemene eigen-effectiviteit, ongepaste en gepaste sociale 

vaardigheden op intentie (p = 0,03, p = 0,03 en p = 0,01). Wanneer het gaat om iemand 
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anders dan een goede vriend(in) als slachtoffer, dan bestaat er een significant 

voorspellende waarde van troostende en algemene eigen-effectiviteit en van zowel 

gepaste als ongepaste sociale vaardigheden (steeds p < 0,001). Het blijkt dat meisjes 

(gemiddelde = 4,25; SD = 0,60) hoger scoren op gepaste sociale vaardigheden dan 

jongens (gemiddelde = 3,88; SD = 0,75) maar dat jongens (gemiddelde = 3,53; SD = 

0,75) dan weer hoger scoren op algemene eigen-effectiviteit dan meisjes (gemiddelde = 

3,46; SD = 0,78). Bij jongens zijn eigen-effectiviteit ‘troosten’; algemene eigen-

effectiviteit en gepaste en ongepaste sociale vaardigheden predictoren van de 

afhankelijke variabele (steeds p < 0,001). Bij meisjes is er een significant effect van 

eigen-effectiviteit ‘troosten’ (p < 0,001); algemene eigen-effectiviteit (p = 0,001); 

ongepaste (p = 0,008) en gepaste (p = 0,001) sociale vaardigheden op intentie. 

Conclusie: Dit onderzoek toont aan dat er bij cyberpesten vier categorieën van 

gedragsintenties zijn, namelijk: passief reageren, aanmoedigen van de pester, prosociale 

steun bieden en niet-emotionele betrokken reageren. Het grootste deel van de jongeren 

heeft de neiging om zich prosociaal te gedragen en heeft net niet de neiging om zich 

niet-emotioneel betrokken te gedragen. Sociale eigen-effectiviteit is een belangrijke 

determinant in het bepalen van prosociale gedragsintenties. Hierbij blijkt er een lichte 

modererende invloed uit te gaan van de context waarbij de eigen-effectiviteit om te 

troosten geen invloed heeft op de gedragsintentie bij getuigen waarvan het slachtoffer 

een goede vriend(in) is terwijl dit wel zo is bij getuigen waarvan het slachtoffer iemand 

anders is. De algemene eigen-effectiviteit, gepaste en ongepaste sociale vaardigheden 

zijn predictoren van de gedragsintentie bij beide groepen. De mate waarover jongeren 

over sociale eigen-effectiviteit beschikken verschilt niet naargelang geslacht en geslacht 

is ook geen modererende factor.  

 

“Aantal woorden masterproef: 16.915 (exclusief bijlagen en literatuurlijst)” 
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Inleiding 

Deze masterproef heeft als hoofddoel om te onderzoeken wat de rol is van sociale 

eigen-effectiviteit op de prosociale gedragsintentie bij getuigen van cyberpesten. Tot op 

heden is er nog maar weinig geweten over cyberpesten. Het reeds bestaande onderzoek 

handelt meestal over slachtoffers en daders maar niet over getuigen. Maar cyberpesten 

is een steeds meer voorkomend probleem in deze maatschappij waar dringend een 

antwoord op geboden moet worden. Dit kan mogelijks door het betrekken van getuigen 

in interventies die cyberpesten proberen te verminderen en te stoppen. 

Bij klassiek pesten werd reeds aangetoond dat getuigen een grote rol spelen in het 

bekrachtigen of verminderen van pesten, afhankelijk van hun reactie. Vooral bij 

publieke vormen van cyberpesten zoals via sociale netwerken zijn er ook vaak getuigen 

aanwezig. Vandebosch & Van Cleemput (2009) vonden dat de meerderheid van 

jongeren reeds getuige was geweest van cyberpesterijen. Het blijkt dat maar liefst 

76,3% van de jongeren tussen 12 en 15 jaar getuige was van cyberpesterijen. Daarnaast 

is aangetoond dat pesters in 39% van de gevallen enkel de intentie hebben om de 

pestende boodschap aan anderen te tonen en niet om het slachtoffer te kwetsen (Slonje, 

Smith & Frisèn, 2012). Hieruit kan besloten worden dat er meestal getuigen aanwezig 

zijn bij het pestproces en dat ze er ook een belangrijke rol in spelen.  

Wanneer jongeren getuige worden van cyberpesterijen kunnen ze op een aantal manier 

reageren. In onderzoek naar klassiek pesten worden steeds een aantal 

gedragscategorieën vermeld (Bellefroid et al., 2007; Gini et al., 2008). Meestal wordt er 

gesproken van volgers en aanmoedigers (jongeren die helpen met het pesten of het gaan 

bekrachtigen), verdedigers (jongeren die de slachtoffers verdedigen en helpen) en van 

passive bystanders of passieve getuigen (leerlingen die zich onttrekken van het 

pestproces en het pesten ontkennen). Er bestaan aanwijzingen dat dezelfde rollen ook 

bestaan bij cyberpesten (Bellefroid et al., 2007). Maar DeSmet et al. (2012) en Law et 

al. (2012) betwisten dit. Zij suggereren namelijk dat de getuigenrollen anders zijn voor 

cyberpesten dan voor klassiek pesten.  

Volgens de Reasoned Action Approach (Fishbein & Azjen, 2010) wordt gedrag steeds 

vooraf gegaan door een gedragsintentie. Het is de gedragsintentie die rechtstreeks wordt 

beïnvloed door de determinanten (voornamelijk sociale eigen-effectiviteit) die worden 
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beschreven in deze masterproef. Vandaar dat in dit onderzoek telkens wordt gesproken 

van de gedragsintentie in plaats van het gedrag zelf.  

Het is belangrijk dat er meer inzicht komt over de verschillende gedragsintenties die 

getuigen kunnen hebben bij het zien van cyberpesterijen om deze te kunnen vergelijken 

met die bij klassiek pesten. Verder is het ook belangrijk om na te gaan welke 

gedragsintenties getuigen het meeste stellen. Door een zicht te krijgen op deze aspecten 

kan er een beter beeld worden gevormd van getuigen bij cyberpesten.  

Er bestaat unanimiteit over de meest gewenste gedragsintentie van getuigen: verdedigen 

van het slachtoffer (DeSmet et al., 2012, Gini et al., 2008). Deze gedragsintentie wordt 

verder in dit rapport als ‘prosociale gedragsintentie van getuigen’ benoemd, aangezien 

het een positieve invloed heeft op het welzijn van het slachtoffer en pesten kan 

verminderen. Het verdedigen kan bij cyberpesterijen op een aantal manieren gebeuren 

(Bellefroid et al., 2007). Het bieden van instrumentele steun is er één van. Dit kan 

gebeuren doordat getuigen de cyberpesterijen rapporteren aan bijvoorbeeld 

leerkrachten, ouders, en/of doordat ze vrienden aanmoedigen om niet mee te doen met 

het pesten. Daarnaast kunnen ze ook emotionele steun bieden, laten weten aan het 

slachtoffer dat ze het pestgedrag afkeuren en/of informatie of advies geven.  

In deze uiteenzetting wordt onderzocht of sociale eigen-effectiviteit de prosociale 

gedragsintentie gaat beïnvloeden. Er bestaan namelijk aanwijzingen dat sociale eigen-

effectiviteit een belangrijke rol speelt in het bepalen van de gedragsintentie van 

getuigen. Sociale eigen-effectiviteit is een combinatie van enerzijds eigen-effectiviteit 

(in dit onderzoek behoort daar de eigen-effectiviteit om te troosten en algemene eigen-

effectiviteit toe) en anderzijds gepaste sociale vaardigheden (Iskinder & Akin, 2010). 

Het verwijst dus naar de mate waarin jongeren zichzelf in staat zien om sociale situaties 

goed aan te pakken. Uit onderzoek naar klassiek pesten, uitgevoerd door Gini et al. 

(2008), blijkt dat empathie geen onderscheid maakt tussen verdedigers en passieve 

getuigen. Beide soorten van getuigen hebben een even hoge mate van empathie. Wat 

wel het verschil maakt is de sociale eigen-effectiviteit. Als getuigen zichzelf in staat 

zien om tussen te komen en van zichzelf vinden dat ze voldoende sociale vaardigheden 

hebben, dan zullen ze gaan verdedigen en niet langer passief toekijken. Een hoge mate 

van sociale eigen-effectiviteit leidt dus tot prosociaal en helpend gedrag van de getuige. 
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Voor cyberpesten werd dit echter nog niet onderzocht. Vandaar dat in deze masterproef 

wordt nagegaan of er effectief een belangrijke rol uitgaat van sociale eigen-effectiviteit 

in het bepalen van de prosociale gedragsintentie.  

Onderzoek suggereert dat er een modererende rol uitgaat van de context (DeSmet et al., 

2012, McNamara Barry & Wentzel, 2006). Het lijkt namelijk zo te zijn dat wanneer 

jongeren getuige zijn van pestgedrag waarbij een goede vriend(in) slachtoffer is, er een 

minder belangrijke rol uitgaat van sociale eigen-effectiviteit. Getuigen gaan het 

slachtoffer dan sowieso verdedigen ongeacht of ze over een hoge of lage mate van 

sociale eigen-effectiviteit beschikken. Volgens Gini et al. (2008) beschikken meisjes 

over meer sociale eigen-effectiviteit dan jongens. Dit werd echter nog niet bevestigd in 

ander onderzoek en wordt daarom verder onderzocht. Er zijn geen eerdere aanwijzingen 

dat geslacht een modererende factor is in de relatie tussen sociale eigen-effectiviteit en 

de intentie tot prosociaal gedrag. Toch wordt deze potentiële invloed nagegaan in dit 

onderzoek. Indien geslacht inderdaad een moderator zou zijn, is dit nuttig voor de 

ontwikkeling van interventies die cyberpesten willen vermijden of reduceren.  

Samengevat: In deze masterproef wordt nagegaan welke gedragsintentiecategorieën van 

cyberpesten kunnen gehanteerd worden voor getuigen (onderzoeksvraag 1). Daarnaast 

wordt ook nagegaan wat de meest voorkomende gedragsintenties zijn (onderzoeksvraag 

2). Verder wordt onderzocht of sociale eigen-effectiviteit een voorspeller is van de 

prosociale gedragsintentie bij getuigen van cyberpesterijen (onderzoeksvraag 3). 

Hieraan gekoppeld wordt ook nagegaan of context (slachtoffer is een goede vriend(in) 

of niet) een invloed heeft op deze relatie (onderzoeksvraag 4). Er wordt ook nagegaan 

of de mate van sociale eigen-effectiviteit verschilt naargelang geslacht 

(onderzoeksvraag 5) en of er een modererende invloed uitgaat van geslacht op de relatie 

tussen sociale eigen-effectiviteit en de gedragsintentie (onderzoeksvraag 6).  

Een belangrijke consequentie van dit onderzoek is dat het een bijdrage kan leveren in de 

ontwikkeling van interventies tegen cyberpesten. Dit onderzoek is namelijk één van de 

eerste onderzoeken dat zich toespitst op getuigen van cyberpesten in plaats van op 

slachtoffers en daders. Hierdoor wordt een breder beeld verkregen van het 

cyberpestproces. Het is ook vernieuwend omdat het nagaat welke gedragsintenties er 

bestaan bij de doelgroep. Tot slot biedt het onderzoek een belangrijk inzicht in de 
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werking van de determinant sociale eigen-effectiviteit op de gedragsintentie. Een relatie 

die ook nog maar zelden werd nagegaan.  

Deze masterproef kadert binnen een grootschalig onderzoek waarin gezocht wordt naar 

variabelen die een invloed hebben op het proces van cyberpesten. In deze uiteenzetting 

wordt slechts een klein, maar mogelijks belangrijk, deel onder de loep genomen. Om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden werd gebruik gemaakt van een cross-sectionele 

studie in Vlaamse scholen waarbij een schriftelijke vragenlijst werd afgenomen die de 

leerlingen zelf invulden onder toezicht van de onderzoekers. De vragenlijst werd 

afgenomen bij 1750 leerlingen uit 14 scholen. Leerlingen uit het eerste, tweede en derde 

jaar uit zowel ASO, BSO als TSO werden opgenomen in deze studie. Het opstellen van 

de vragenlijst gebeurde grotendeels op basis van kwalitatief vooronderzoek (DeSmet et 

al., 2012). Bij het nagaan van sociale eigen-effectiviteit gebeurde een opsplitsing van 

enerzijds sociale vaardigheden en anderzijds eigen-effectiviteit. Vervolgens werden 

geslacht, context en gedragsintenties nagegaan. Aangezien er hypothesetoetsing 

plaatsvond, was een kwantitatieve analyse de meest aangewezen methode voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen.  

Het eerste deel van deze masterproef omvat het literatuuroverzicht, gebaseerd op 

wetenschappelijke literatuur. Dit deel omvat drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk 

handelt over klassiek pesten. Het tweede hoofdstuk gaat over cyberpesten. In het derde 

hoofdstuk worden de gedragsdeterminanten van getuigen toegelicht.  

Het tweede deel van deze uiteenzetting omvat het praktijkonderzoek. Hoofdstuk vier 

omvat de onderzoeksvragen en hypothesen. In hoofdstuk vijf wordt de methodiek van 

het onderzoek beschreven en in het zesde hoofdstuk worden de resultaten toegelicht. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk zeven de discussie beschreven. Hoofdstuk acht sluit af 

met de conclusie.  
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Deel 1. Literatuurstudie 

Cyberpesten is nog een relatief nieuw fenomeen met als gevolg dat er nog niet zo heel 

veel over geweten is. Het is reeds bekend dat cyberpesten wel wat gelijkenissen 

vertoont met het klassieke pesten. Vandaar dat in dit literatuuroverzicht wordt gekozen 

om eerst een aantal kenmerken van klassiek pesten toe te lichten, als kader om later 

cyberpesten verder onder de loep te nemen.  

Hoofdstuk 1. Klassiek pesten 

In de literatuur worden verschillende definities gehanteerd met betrekking tot pesten. In 

dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende criteria in de 

definities.  

Pesten kan worden gedefinieerd als een systematisch machtsmisbruik, gekenmerkt door 

het herhalende karakter van de acties (Smith, 1997). Daarenboven heeft het slachtoffer 

niet de mogelijkheid om zich te verdedigen. Farrington (1993, in Kiriakidis & Kavoura, 

2010) vermeldt vier onderdelen van pesten. Ten eerste gaat het om een psychologisch, 

fysiek of verbaal geweld of intimidatie. Daarnaast beschikt de zogenaamde pester 

meestal over meer macht dan het slachtoffer. Dit leidt tot een onevenwicht in de relatie 

en tot machtsmisbruik. Ten derde vindt het pestgedrag bewust plaats met als doel om 

schade te berokkenen aan het slachtoffer. Het laatste criterium is dat het slachtoffer geen 

uitlokkend of uitdagend gedrag mag vertonen. Pesten kan gebeuren van individu tot 

individu of van een groep individuen tot een slachtoffer. Er is sprake van pesten 

wanneer deze acties minstens één keer per week voorkomen, gedurende een half jaar 

(Van Dugteren, 2004). Bellefroid et al. (2007) vermelden, net zoals Farrington, dat het 

gaat om een onevenwicht. Maar volgens hen gaat het enkel om een onevenwicht op 

fysiek vlak. Het slachtoffer is minder sterk dan de pester.  

De Universiteit van Antwerpen startte in 2010 met een onderzoek genaamd 

‘Developmental Issues in Cyberbullying amongst Adolescents’ of ‘DICA’ (Friendly 

ATTAC, 2012). Er zijn reeds cijfergegevens bekend rond de prevalentie van zowel 

cyberpesten (pesten via gsm of internet) als van klassiek pesten (pesten zonder het 

gebruik van digitale media). Uit dit onderzoek blijkt dat 30,3% van de ondervraagde 
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kinderen toegaf dat ze de laatste 6 maanden minstens één keer slachtoffer waren van 

klassieke pesterijen. Van de ondervraagde kinderen gaf 25,5% aan iemand gepest te 

hebben via klassiek pesten in deze periode. Afgelopen half jaar heeft 57,5% van de 

kinderen klassieke pesterijen opgemerkt. 

1.1 Vormen van pesten 

Er bestaan drie verschillende vormen van pesten. Zo is er fysiek, verbaal en relationeel 

of sociaal pesten (Wang, Iannotti & Nansel, 2009). Slaan, schoppen en duwen zijn 

gedragingen die behoren tot het fysiek pesten. Verbaal pesten is het roepen van 

kwetsende dingen en gemene bijnamen. Sociaal pesten houdt in dat de pester geruchten 

gaat verspreiden of het slachtoffer gaat uitsluiten uit sociale groepen. Er kan ook een 

onderscheid gemaakt worden tussen direct en indirect pesten. Bij direct pesten zal de 

pester het slachtoffer rechtstreeks aanvallen zoals bijvoorbeeld door het roepen van 

scheldwoorden. Bij indirect pesten is het pestgedrag eerder onrechtstreeks zoals 

bijvoorbeeld het verspreiden van roddels over een persoon. Uit het onderzoek van Wang 

et al. (2009) blijkt dat het roepen van kwetsende namen en het sociaal uitsluiten de 

meest voorkomende vormen van klassiek pesten zijn.  

1.2 Personen betrokken bij klassiek pesten 

Er kunnen drie categorieën van betrokkenen onderscheiden worden bij pesten, namelijk: 

pester, slachtoffer en getuige (Atlas & Pepler, 1998, Gini et al., 2008).  

1.2.1 Pesters 

1.2.1.1 Algemene trends 

Het doel van pesters is meestal het bereiken van populariteit en macht over een groep 

(Deboutte, 1995). Om dit te kunnen bereiken moet de pester meestal fysiek sterker zijn 

dan het slachtoffer. Dit zou kunnen betekenen dat de daders dan ook ouder zijn 

(Deboutte, 1995). Bellefroid et al. (2007) stellen toch vast dat daders en slachtoffers 

meestal dezelfde leeftijd hebben en in dezelfde klas zitten.  

Op school behalen vele pesters slechtere schoolresultaten in vergelijking met hun 

leeftijdsgenoten. Ze hebben meer kans om afgewezen te worden door leeftijdsgenoten 
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maar kunnen dit soms voorkomen omdat ze goed zijn in overtuigen en manipuleren 

(Warden & Mackinnon, 2003).  

Het blijkt dat vooral meisjes klassiek pestgedrag vertonen, hoewel dit slechts geldt voor 

enkele vormen van klassiek pesten en niet voor bijvoorbeeld fysiek pesten. Zij zijn vaak 

meer vindingrijk in de technieken om hun slachtoffer te vernederen dan jongens. 

Wanneer jongens gaan pesten is dat meestal om hun status te behouden, terwijl meisjes 

meer gaan pesten om te plagen of omwille van liefdesperikelen (Bellefroid et al., 2007).  

Uit onderzoek blijkt dat pesters zich vaak minder bewust zijn van de mogelijk negatieve 

gevolgen van hun gedrag (Warden & Mackinnon, 2003). Over empathie bestaat veel 

onduidelijkheid. Er bestaat cognitieve en affectieve empathie. Cognitieve empathie is de 

mogelijkheid om zich bewust te zijn van de gevoelens en gedachten van anderen. 

Affectieve empathie verwijst naar de mogelijkheid om te kunnen meevoelen met de 

emoties van anderen (Barnett, 1990, in Sahin, 2012). Sahin (2012) vermeldt dat een 

hoge mate van empathie eerder een remmende werking heeft op het pestgedrag. 

Doordat jongeren zich kunnen inleven in de gevoelens en gedachten van anderen zijn ze 

minder geneigd de anderen te gaan pesten, omdat ze aanvoelen dat ze anderen hiermee 

zullen kwetsen.  

Pestende jongeren gaan vaker agressief zijn tegen verschillende personen (ouders, 

leerkrachten, leeftijdsgenoten). Door deze agressie proberen ze stress en spanning te 

verwerken en is het dus een copingstrategie. Daarnaast beschikken ze meestal over 

minder zelfbeheersing dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn vaker temperamentvol, 

dominant en ze komen makkelijker op voor hun mening. Voor deze kinderen is pesten 

vaak een oplossing of verdediging van hun lage frustratietolerantie.  

Daders kunnen zelf slachtoffer zijn van een situatie. Dit kan gaan van moeilijke 

familiale omstandigheden tot het zelf gepest worden (Deboutte, 1995). Met ‘moeilijke 

familiale omstandigheden’ wordt voornamelijk de relatie van de dader met zijn ouders 

of opvoeders bedoeld. Als deze relatie vijandig is en gepaard gaat met kwaadheid, dan 

maakt het kind meer kans om een pester te worden. Daarnaast is er vaak ook een link 

tussen de slechte mentale gezondheid van de moeder en het pestgedrag (Shetgiri, Lin & 

Flores, 2013).  
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1.2.2 Slachtoffers 

1.2.2.1 Algemene trends 

Slachtoffers van pestgedrag zijn meestal stille, onzekere en weinig assertieve kinderen. 

Ze worden vaak als wereldvreemd ervaren en hebben vaker een laag zelfbeeld. Ook 

introvertie en emotionaliteit worden vaak als kenmerkend voor de slachtoffers 

beschouwd (Deboutte, 1995). Daarentegen kunnen de kinderen ook net succesvol zijn 

en zo jaloezie opwekken (Bellefroid et al., 2007). Net zoals bij de pesters, is er ook bij 

de slachtoffers potentieel een belangrijke invloed van de thuissituatie. Zo blijkt dat 

kinderen van wie de ouders erg beschermend zijn meer kans hebben om gepest te 

worden. Door deze overbescherming gaan kinderen niet de vaardigheden ontwikkelen 

om zich te verweren. Het blijkt wel, in tegenstelling tot de daders, dat de slachtoffers 

meestal een goede band hebben met hun ouders. Het is niet helemaal duidelijk of deze 

gezinssituatie kan gezien worden als oorzaak of als gevolg van het pestgedrag 

(Bellefroid et al., 2007).  

1.2.3 Getuigen 

1.2.3.1 Belang van getuigen 

Getuigen zijn personen die het pesten gezien of gehoord hebben of uit tweede hand 

vernomen hebben dat iemand wordt gepest. Getuigen spelen een belangrijke rol in het 

pestproces. Salmivalli et al. (2011) stellen in hun onderzoek vast dat getuigen belangrijk 

zijn bij het aanmoedigen of stoppen van het pesten. Het verdedigen van het slachtoffer 

heeft een remmende invloed op de frequentie van het pesten, terwijl het aanmoedigen en 

meedoen of volgen een bevorderende invloed heeft op het pestgedrag. Getuigen kunnen 

dus zorgen voor een reductie van het pestgedrag (Kärnä et al., 2010). Ze kunnen 

bemiddelen in persoonlijke risicofactoren (bijvoorbeeld het hebben van minder sociale 

vaardigheden) van mogelijke slachtoffers. Door de steun van getuigen ervaren deze 

mogelijke slachtoffers minder sociale angst en minder afwijzing en zijn ze minder 

interessant voor de pesters.  

1.2.3.2 Gedrag van getuigen 

Er worden een aantal categorieën gehanteerd bij getuigen. Er zijn volgers en 

aanmoedigers (jongeren die helpen met het pesten of het gaan bekrachtigen), 
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verdedigers (jongeren die de slachtoffers verdedigen en helpen) en de passive 

bystanders of passieve getuigen (leerlingen die zich onttrekken van het pestproces en 

het pesten ontkennen). Deze rollen worden meestal teruggevonden in het onderzoek 

rond klassiek pesten (Bellefroid et al., 2007; Gini et al., 2008).  

1.2.3.3 Algemene trends 

Volgers en aanmoedigers van de pester hebben vaak angst om zelf slachtoffer te worden 

of hebben interesse en respect voor het stoere gedrag van de pester (Van Dugteren, 

2004). De drang om te willen behoren tot een groep geeft aanleiding tot het volgende of 

aanmoedigende gedrag. De aanmoedigers kunnen ook kinderen zijn die zelf gepest 

worden door een andere groep en daarom troost en verdediging zoeken in een sterkere 

groep die anderen pesten. Aanmoedigers hebben vaak negatieve verwachtingen of tonen 

onverschilligheid over de positieve uitkomsten die gepaard kunnen gaan met verdedigen 

(Pöyhönen, Juvonen, Salmivalli, 2012).  

Verdedigers hebben meestal een positieve houding ten opzichte van het slachtoffer en 

hebben de overtuiging dat ze het slachtoffer gelukkiger kunnen maken door te helpen 

(Pöyhönen et al., 2012).  

Er zijn ook jongeren die passief reageren. Het blijkt dat deze jongeren weinig of geen 

vertrouwen hebben in anderen, zoals leerkrachten, als oplossende partij (Gini et al., 

2008). 

Een belangrijke eigenschap bij getuigen is sociale eigen-effectiviteit. Sociale eigen-

effectiviteit is een combinatie van enerzijds eigen-effectiviteit en anderzijds sociale 

vaardigheden. Het verwijst dus naar de mate waarin jongeren zichzelf in staat zien om 

sociale situaties goed aan te pakken (zie 3.1.2 voor meer informatie). Het blijkt dat geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen verdedigers en passieve getuigen op gebied van 

empathie. Beide soorten van getuigen hebben een even hoge mate van empathie. Maar 

wat het verschil maakt is de sociale eigen-effectiviteit. Als getuigen zichzelf in staat 

zien om tussen te komen, en dus van zichzelf vinden dat ze voldoende sociale 

vaardigheden hebben, zullen ze gaan verdedigen en niet langer passief toekijken. Een 

hoge mate van sociale eigen-effectiviteit leidt dus tot verdedigend gedrag van de getuige 
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(Gini et al., 2008). Deze bevinding is belangrijk en heeft de aanzet gegeven voor het 

onderzoek dat in deze masterproef wordt beschreven.  

1.2.3.4 Interventies bij klassiek pesten 

Ttofi & Farrington (2011) onderzoeken de effectiviteit van interventies. Zij ondervinden 

echter dat werken met peers (leeftijds- of statusgenoten) eerder negatieve gevolgen 

heeft voor de effectiviteit van een interventie. Het blijkt namelijk dat het pestgedrag net 

gaat stijgen door te werken met peers. De negatieve invloed van leeftijdsgenoten lijkt 

hier groter te zijn dan de positieve. Maar er bestaat onenigheid over de effectiviteit van 

interventies waar gewerkt wordt met leeftijds- of statusgenoten. Nochtans zijn er 

aanwijzingen dat het betrekken van peers toch effectief kan zijn. Sommige auteurs 

kaarten in dit verband het belang van getuigen aan.  

Gini et al. (2008) leggen vooral de nadruk op het trainen van getuigen zodat zij op een 

adequate manier kunnen reageren bij het zien van pestgedrag. Dit kan door bijvoorbeeld 

assertiviteitstraining om zo hun sociale eigen-effectiviteit te verhogen. 

Ook het KiVa anti-pest programma maakt gebruik van de kracht van getuigen om het 

pesten te doen stoppen. Het programma is ontwikkeld vanuit de assumptie dat het 

pestgedrag verdwijnt als getuigen dat gedrag niet meer bekrachtigen en de slachtoffers 

gaan verdedigen. Het doel van het programma is om de eigen-effectiviteit, empathie en 

anti-pestattitudes van getuigen te gaan beïnvloeden en te gaan verbeteren. Er is een 

vaste structuur in het KiVa programma. Er zijn namelijk lessen om jongeren zich ervan 

bewust te maken dat een groep invloed heeft op het in stand houden van de pesterijen. 

Daarnaast leren de jongeren hoe ze slachtoffers kunnen helpen of steunen en worden er 

specifieke regels ontwikkeld rond het pesten. Daarenboven worden de meest populaire 

leerlingen ingezet om gepeste leerlingen te steunen en worden er een aantal leerkrachten 

aangesteld om pestgedrag te observeren en aan te pakken. Ook de ouders worden 

betrokken in dit programma. Zij krijgen informatie over hoe ze een pestprobleem best 

aanpakken (Kärnä, Voeten, Little, Poskiparta, Kaljonen & Salmivalli, 2011).  

Onderzoek toont aan dat er door het programma een afname van 30% plaatsvindt in het 

gepest worden. Er is ook een daling in het pestgedrag van 17% in vergelijking met de 

controlegroep die geen programma kregen. Uiteraard zijn de resultaten over de getuigen 
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erg belangrijk bij dit programma. Getuigen uit de experimentele groep gaan meer 

verdedigen dan jongeren uit de controlegroep. Dit resultaat verdwijnt echter na negen 

maanden. Het minder meedoen met de pester en het minder bekrachtigen van 

pestgedrag blijft wel bestaan na die periode (Kärnä et al, 2011, Salmivalli & Poskiparta, 

2012).  
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Hoofdstuk 2. Cyberpesten 

Bij cyberpesten wordt gebruikt gemaakt van een elektronisch medium om anderen 

schade te berokkenen (Strom & Strom, 2005, in Kiriakidis & Kavoura, 2010). 

Cyberpesten kan omschreven worden als doelbewust en agressief gedrag (Kiriakidis & 

Kavoura, 2010). Dit gedrag hoeft zich, in tegenstelling tot klassiek pesten, niet te 

herhalen. Maar er zijn ook andere definities die stellen dat er toch sprake moet zijn van 

zich herhalende, negatieve acties om het als cyberpesten te beschouwen (Salmivalli, 

Kaukiainen & Voeten, 2005). Net zoals bij pesten is ook hier een onevenwicht tussen 

macht of gepercipieerde macht. Cyberpesten hoeft niet in een één op één relatie plaats te 

vinden maar kan ook gericht zijn van een groep individuen tot een persoon. Bij 

cyberpesten wordt er meestal gebruik gemaakt van e-mail, sms, chat of websites waar 

kwetsende dingen op worden geplaatst (Bellefroid et al., 2007). Slachtoffers en pesters 

hoeven elkaar enkel te kennen in de virtuele wereld en dus niet in het gewone leven. 

Hoewel het bij gewoon pesten vooral om de fysieke macht van de pester gaat, draait het 

bij cyberpesten meer om de betere kennis op gebied van techniek (Keith & Martin, 

2005, in Bellefroid et al., 2007). Het blijkt dat personen die fysiek sterker zijn zelfs kans 

hebben om slachtoffer te worden van virtueel pesten, in tegenstelling tot de bevindingen 

bij traditioneel pesten. Dit fenomeen kan een gevolg zijn van revenge of the nerds 

waarbij kinderen met technisch inzicht wraak kunnen nemen op hun fysiek sterkere 

slachtoffers. Deze slachtoffers kunnen de cyberpester zelf pesten bij face-to-face contact 

(Bellefroid et al., 2007). Uit onderzoek blijkt echter dat dit effect niet altijd bestaat en 

het niet overschat mag worden (Vandebosch, Van Cleemput, Mortelemans & Walrave, 

2006).  

Onderzoek, uitgevoerd door Universiteit Antwerpen, toont aan dat 11,1% van de 

ondervraagde kinderen aangaf dat ze de laatste 6 maanden minstens één keer slachtoffer 

waren van cyberpesterijen. Dit is tevens het percentage kinderen dat toegaf zelf iemand 

gepest te hebben via internet of gsm in dezelfde periode. Afgelopen half jaar heeft 

35,5% van de bevraagden cyberpesterijen opgemerkt (Friendly ATTAC, 2012). Uit het 

onderzoek van Vandebosch et al. (2006) blijkt dat 50,9% van de ondervraagden zag dat 

iemand een ander misleidde via internet door te doen alsof hij of zij iemand anders was. 

Daarnaast zag 49,3% dat er beledigende of bedreigende boodschappen werden 
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verstuurd via internet of gsm. Tot slot zag 41,1% anderen roddels verspreiden over 

iemand via internet of gsm of iemand uitsluiten uit een online groep.  

2.1 Verschillen tussen pesten en cyberpesten 

Uit de beschrijving van pesten en cyberpesten blijkt dat er nogal wat verschillen bestaan 

tussen beide.  

Er is mogelijks een probleem van anonimiteit bij cyberpesten terwijl dit bij face-to-face 

pesten niet aanwezig is. Door deze anonimiteit en het gebrek aan supervisie of controle 

hebben daders vaak geen angst om betrapt te worden en durven ze meer (Patchin & 

Hinduja, 2006, in Kiriakidis & Kavoura, 2010). Slachtoffers van cyberpesten en pesters 

kunnen elkaar enkel kennen in de virtuele wereld, terwijl het bij face-to-face pesten 

noodzakelijk is dat men elkaar ook in het echte leven kent. Nochtans is het zo dat in de 

meerderheid van de gevallen de cyberpester iemand is die het slachtoffer persoonlijk 

kent.  

Omstaanders kunnen veel sneller bereikt worden bij pesten via het internet of sms. Er 

kunnen meerdere mensen tegelijkertijd betrokken worden bij het proces, waardoor er 

meestal een grotere groep getuigen ontstaat (Kowalski & Limber, 2007, in Kiriakidis & 

Kavoura, 2010).  

Cyberpesten kan de hele dag doorgaan, daar waar gewoon pesten stopt als kinderen 

thuis zijn en in hun veilige omgeving zitten (Raskauskas & Stoltz, 2007). Wanneer 

cyberpesterijen toch een aanhoudend karakter hebben (wat niet noodzakelijk is), kunnen 

meer negatieve gevolgen optreden dan bij traditionele pesterijen (Tokunaga, 2010).  

Bij cyberpesten is er weinig inzicht bij de dader over de schade die hij of zij aanricht bij 

het slachtoffer. De reacties van het slachtoffer blijven vaak onzichtbaar voor de dader 

(Kowalski & Limber, 2007, in Kiriakidis & Kavoura, 2010). Het doel van cyberpesten 

is meestal om de reputatie van de andere te ondermijnen. Dit kan zelfs meer kwetsen 

dan traditioneel pesten.  

Cyberpesten kan makkelijker blijven voorbestaan dan klassiek pesten door het recht op 

vrijemeningsuiting. Door dit recht is het moeilijk om websites of facebookpagina’s te 

sluiten (Li, 2006, in Kiriakidis & Kavoura, 2010). 
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2.2 Vormen van cyberpesten 

Er bestaan een vijftal manieren om aan cyberpesten te doen (Tettegah et al., 2006, in 

Kiriakidis & Kavoura, 2010). Een eerste is het verzenden van gemene, kwetsende en 

soms ook dreigende berichten. Als tweede vermelden de auteurs het oprichten van 

websites. Deze sites bevatten dan verhalen, cartoons, foto’s en grappen met als 

bedoeling anderen belachelijk te maken. Daarnaast kunnen er foto’s online worden 

gezet met de vraag deze dan te beoordelen op een schaal. Meestal worden er 

beledigende dingen gevraagd om te scoren zoals wie de dikste of lelijkste is. Een vierde 

methode is het hacken van iemands e-mailaccount en dan beschamende berichten te 

sturen in diens naam, ook wel masquerade genoemd. Het aannemen van de 

elektronische identiteit van het slachtoffer en in diens naam websites aanmaken of zich 

mengen in chatboxen hoort ook tot dit soort van online pesten. En tot slot gebeurt het 

ook dat de pester in gesprek gaat met het slachtoffer in een e-mail of chatconversatie. 

De dader laat het slachtoffer dan beschamende of persoonlijke dingen zeggen en 

vervolgens stuurt de pester deze informatie door naar anderen om zo het slachtoffer te 

kwetsen. Dit heet outing.  

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen directe vormen en indirecte vormen van 

cyberpesterijen. Outing en masquerade behoren tot indirect pesten. Een andere 

mogelijkheid van indirect pesten is het verspreiden van roddels over het slachtoffer via 

het internet (Spitzberg & Hoobler, 2002).  

Direct pestgedrag kan het beschadigen van ICT inhouden. Dit kan gebeuren door het 

versturen van virussen of het hacken van een account van het slachtoffer (Spitzberg & 

Hoobler, 2002). Het versturen van agressieve interacties via e-mail of in chatgroepen, 

flaming genoemd, behoort ook tot het direct pesten. Een andere manier van direct 

pestgedrag is het versturen van bedreigende of pornografische foto’s naar het slachtoffer 

(Spitzberg & Hoobler, 2002). Ook is het mogelijk dat het slachtoffer wordt uitgesloten 

uit een online groep (Bellefroid et al., 2007).  

De meest opvallende resultaten uit het onderzoek van Raskauskas & Stoltz (2007) zijn 

dat 32,1% van de cyber-pest-slachtoffers wordt gepest via SMS en dat 15,5% wordt 

gepest via internet of websites. Uit het DICA onderzoek (2012) komt daarentegen naar 

voor dat cyberpesten het meest voorkomt op sociale netwerksites. Van de gepeste 



11 

kinderen gaf 43,6% aan dat dit op een sociale netwerksite gebeurde, 37,1% gaf aan 

gepest te worden via SMS en 23,8% werd gepest via instant messaging (het snel 

versturen van boodschappen, van individu naar individu of naar een groep van 

individuen, via internet zodat een soort van chatroom ontstaat).  

2.3 Rol van leeftijd  

Er is veel onduidelijkheid over het verband tussen leeftijd en cyberpesten. Cyberpesten 

komt voor in bijna elke leeftijdscategorie maar toch worden tieners het meest getroffen. 

De meeste studies spitsen zich dan ook toe op leerlingen uit het middelbaar (12 tot 18 

jaar). Er zijn enkele significante relaties te vinden tussen cyberpesten en de leeftijd van 

jongeren (Tokunaga, 2010).  

Het literatuuroverzicht van Tokunaga (2010) suggereert dat er een piek is in de 

prevalentie van cyberpesten bij 12- tot 14-jarigen. Het lijkt zo te zijn dat het grootste 

aantal pesterijen op school gebeurt in het eerste en tweede middelbaar.  

Dit betekent echter niet dat cyberpesten niet meer optreedt na 14 jaar (Yberra et al., 

2006, in Tokunaga 2010). Zo blijkt dat 63,4% van de jongeren van het eerste tot en met 

het derde middelbaar zag dat anderen gepest werden via internet of gsm (Huang & 

Chou, 2010). In een ander onderzoek kwam naar voor dat 76,3% van de jongeren tussen 

12 en 15 jaar, getuige was van cyberpesterijen in de afgelopen drie maanden 

(Vandebosch et al., 2009).  

Naar aanleiding van bovenstaande gegevens wordt in deze masterproef gekozen om 

onderzoek te voeren bij jongeren tussen 12 en 15 jaar.  

2.4 Personen betrokken bij cyberpesten 

Net zoals bij klassiek pesten kan ook bij cyberpesten een onderscheid gemaakt worden 

tussen pesters, slachtoffer en getuigen (Law, Shapka, Hymel, Olson & Waterhouse, 

2012). Het is onduidelijk of het effect van getuigen hetzelfde is als bij klassiek pesten 

aangezien het onbekend is hoeveel getuigen er zijn. Volgens Gini et al. (2008) zijn er 

een aantal vormen van getuigen. Zo zijn er volgers en aanmoedigers, verdedigers en 

passieve getuigen.  
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2.4.1 Pesters 

2.4.1.1 Algemene trends  

Psychosociale problemen komen vaker voor bij pesters dan bij jongeren die niet pesten. 

Deze problemen kunnen voorkomen op drie domeinen: psychologisch (bijvoorbeeld 

angst en depressieve gevoelens), sociaal (bijvoorbeeld moeilijkheden met maken en 

onderhouden van sociale contacten) en gedragsmatig (bijvoorbeeld agressief en 

delinquent gedrag) (Ybarra & Mitchell, 2007). Kinderen die online pesten zitten meer 

dan vier keer per week op het internet en ze bezoeken vaker chatrooms dan andere 

leeftijdsgenoten. Het internet is voor deze kinderen belangrijker dan voor niet-pesters en 

velen schatten hun kennis over internet dan ook hoger in dan hun niet pestende 

leeftijdsgenoten. Daarnaast lijkt het slachtofferschap bij klassiek pesten en een tekort 

aan een goede ouder-kind band het cyberpesten te stimuleren. Pesters blijken naast deze 

negatieve gedragingen ook een hogere sociale competentie te hebben wat zich uit in het 

hebben van veel vrienden en een hoge ervaren eigen-populariteit (Vandebosch et al., 

2009).  

2.4.2 Slachtoffers 

2.4.2.1 Algemene trends 

Kinderen die anderen online pesten, hebben een hoge kans om zelf ook online gepest te 

worden (Ybarra, Diener-West & Leaf, 2007). Kinderen die gebruik maken van internet 

om te chatten, e-mailen of bloggen, hebben ook meer kans om slachtoffer te worden van 

cyberpesten in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die dat niet doen. Slachtoffers 

weten meestal (69%) niet wie hen pest (Ybarra & Mitchell, 2004). Het hebben van 

stress en spanning, negatief zelfbeeld, lagere sociale competenties en achterdocht wordt 

in verband gebracht met de slachtoffers van cyberpesten. Daarnaast komt spijbelen en 

het dragen van wapens op school vaker voor bij deze kinderen. Ook is er, net zoals bij 

daders, vaak sprake van lagere ouderschapsvaardigheden bij de ouders en een slechte 

ouder-kind band (Ybarra & Mitchell, 2004).  
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2.4.3 Getuigen 

2.4.3.1 Belang van getuigen  

Bij klassiek pesten werd opgemerkt dat getuigen een grote rol spelen in het 

bekrachtigen of verminderen van pesten, afhankelijk van de reactie van getuigen op het 

incident. Bij cyberpesten kunnen ook getuigen aanwezig zijn, zeker als het gaat om een 

publieke vorm van cyberpesten via sociale netwerken. Vandebosch & Van Cleemput 

(2009) vonden dat een meerderheid van jongeren reeds getuige was geweest van 

cyberpesterijen. Zoals eerder vermeld blijkt dat maar liefst 76,3% van de jongeren 

tussen 12 en 15 jaar getuigen was van cyberpesterijen. Daarnaast is aangetoond dat 

pesters, in 39% van de gevallen, de pestende boodschappen met opzet laten zien aan 

vrienden of uploaden via internet en dit enkel met de intentie om het aan anderen te 

tonen en niet om het slachtoffer zelf te kwetsen (Slonje, Smith & Frisèn, 2012). Hieruit 

kan besloten worden dat er wel degelijk getuigen zijn bij het proces van cyberpesten en 

dat zij mogelijks ook een belangrijke rol spelen in interventies tegen cyberpesten.  

2.4.3.2 Gedrag van getuigen 

Getuigen kunnen op verschillende manieren reageren op het zien van cyberpesterijen. 

Deze gedragingen horen telkens bij een rol die de getuige inneemt. Er zijn vier 

belangrijke gedragingen te onderscheiden, namelijk: de pester helpen of stimuleren 

(volgen of aanmoedigen), het slachtoffer steunen (verdedigen) en de pesterijen negeren 

(passief reageren) (Bellefroid et al., 2007).  

Het helpen gebeurt meestal door het verspreiden van pestboodschappen. Het 

aanmoedigen gebeurt dan weer aan de hand van likes (een foto of boodschap openbaar 

leuk vinden) of het geven van online commentaar. 

Getuigen die het slachtoffer steunen kunnen dit op een aantal manieren doen. Het 

bieden van instrumentele steun is er één van. Dit kan gebeuren door de cyberpesterijen 

te rapporteren aan bijvoorbeeld leerkrachten, ouders, en/of door vrienden aan te 

moedigen om niet mee te doen met het pesten. Daarnaast kunnen ze ook emotionele 

steun bieden, laten weten aan het slachtoffer dat ze het pestgedrag afkeuren en/of 

informatie of advies geven. Dit gedrag wordt verder in dit rapport als ‘prosociaal gedrag 

van getuigen’ benoemd, aangezien het een positieve invloed heeft op het welzijn van het 
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slachtoffer en pesten kan verminderen. In deze verhaling wordt onderzocht welke 

factoren dit type van gedrag gaan beïnvloeden. 

Tot slot zijn er ook getuigen die passief reageren. Zij onttrekken zich van het pestproces 

door het pesten te negeren of door pestboodschappen weg te klikken op sociale 

netwerksites. Dit zijn de zogenaamde passieve getuigen of passive bystanders 

(Bellefroid et al., 2007).  

Bovenstaand onderscheid lijkt niet altijd even duidelijk (Law et al., 2012). Stel dat een 

kind beslist om een foto of post te delen waarvan de oorspronkelijke uitvoerder iemand 

anders is. Wordt dit kind dan beschouwd als volger of pester? Ook DeSmet et al. (2012) 

suggereren dat er geen vaste getuigenrol is per kind maar dat de rol die het kind 

aanneemt kan veranderen naargelang de context. Bij een goede vriend kan de getuige 

gaan verdedigen terwijl dit helemaal niet het geval kan zijn bij een minder goede vriend.  

2.4.3.3 Algemene trends  

Er is nog weinig geweten over getuigen van cyberpest-incidenten aangezien het 

onderzoek ernaar beperkt is. Het is dus erg belangrijk om een beter zicht te krijgen op 

getuigen en met deze masterproef wordt al een stap in de goede richting gezet.  

Onderstaand overzicht geeft weer wat er reeds geweten is over de algemene trends bij 

getuigen.  

Volgers en aanmoedigers geven aan dat het voor hen makkelijk is om verbale 

overtuiging te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat deze leerlingen hoger scoren op 

defensief gedrag dan andere leeftijdsgenoten. Ze scoren hoog op kwaadheid en woede 

om zichzelf te verdedigen (Camodeca & Goossens, 2005).  

Leerlingen die het slachtoffer gaan verdedigen hebben vaak de neiging om meer 

prosociaal op te treden in vergelijking met leeftijdsgenoten. Ze voelen zich vaak 

overstuur wanneer ze getuigen worden van pesterijen op het internet of via gsm en 

reageren vaak op een direct verzoek van het slachtoffer om te helpen (Machackova, 

Dedkova, Sevcikova & Cerna, 2013).  

Passieve getuigen hebben meer de neiging om vermijdend gedrag te stellen als ze 

geïntimideerd worden (Camodeca & Goossens, 2005).  
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2.4.3.4 Interventies bij cyberpesten  

Machackova et al. (2012) suggereren een aantal praktische richtlijnen voor preventie 

van en interventie bij cyberpesten. Ten eerste is het belangrijk dat getuigen worden 

aangemoedigd in het gebruik van prosociale vaardigheden of neigingen. Daarnaast 

moeten kinderen ook worden aangemoedigd om iets te doen aan hun negatieve emoties 

uitgelokt door cyberpesten. Aan deze kinderen wordt aangeraden om het pesten te 

melden of het slachtoffer te verdedigen. Verder moeten kinderen bewust gemaakt 

worden van het gevaar van een onzichtbare en anonieme online omgeving. Zo zullen ze 

zich meer bewust zijn van de gevaren van cyberpesten en ook adequater kunnen 

reageren als ze hier getuigen van worden.  

Palladino, Nocetini & Menesini (2012) onderstrepen het belang van getuigen om 

cyberpesten aan te pakken. Getuigen zijn makkelijker te bereiken dan slachtoffers of 

daders. Bij hen ligt de drempel al lager om ongepast pestgedrag te gaan rapporteren. In 

dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de tweede editie van het 

interventieprogramma Noncadiamointrappola. Het programma bevat online en offline 

activiteiten om zowel cyberpesten als klassiek pesten tegen te gaan. Er wordt gebruik 

gemaakt van peer educators. Peers (leeftijds- en/of statusgenoten) lijken een 

belangrijke invloed te hebben op elkaar en veranderen zo normen en gedragingen bij 

elkaar (Maticka-Tyndale & Barnett, 2010). In het onderzoek vindt door de interventie 

bij getuigen een afname van vermijdingsgedrag plaats. Dit resulteert in een significante 

afname van het aantal cyberslachtoffers. In het onderzoek vindt door de interventie bij 

getuigen een afname van vermijdingsgedrag en een toename in probleemoplossend 

gedrag plaats, wat resulteert in een significante afname van het aantal 

cyberpestslachtoffers en –incidenten.  
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Hoofdstuk 3. Gedragsdeterminanten van getuigen 

3.1 Reasoned Action Approach Model 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.4.3.2 is het prosociale gedrag de meest gepaste manier 

van getuigen bij het omgaan met cyberpesten. Daarnaast blijkt dat getuigen ook een heel 

belangrijke invloed kunnen hebben op het pestgedrag en voor een reductie van dit 

gedrag kunnen zorgen (zie 2.4.3.1 en 2.4.3.4). Vandaar dat het van belang is om te 

begrijpen welke determinanten ervoor zorgen dat getuigen een gedrag gaan stellen.  

Kwalitatief onderzoek (DeSmet et al., 2012) heeft aangetoond dat het Reasoned Action 

Approach model een goed kader kan bieden om het gedrag van getuigen te begrijpen 

(zie figuur 1). Dit is echter nog niet in kwantitatieve studies getest. In deze masterproef 

wordt gekozen om gebruik te maken van dit model.  

Het blijkt dat gedrag steeds voorafgaat door gedragsintenties. Het hebben van een 

gedragsintentie leidt echter niet altijd tot het werkelijk uitvoeren van het gedrag. De 

intenties worden namelijk nog beïnvloed door gewoontes van de persoon en door de 

ervaren barrières en actuele controle.  

Intenties worden ook voorafgegaan door een aantal determinanten, namelijk: cognitieve 

en affectieve attitudes, subjectieve en descriptieve normen en gepercipieerde controle en 

eigen-effectiviteit.  

Attitudes zijn de evaluaties van gebeurtenissen, mensen en ideeën. Bij een evaluatie 

wordt altijd een afweging gemaakt van voor- en nadelen, plus- en minpunten. 

Cognitieve attitudes zijn evaluaties met betrekking tot gedachten en overtuigingen 

terwijl de affectieve attitudes meer gaan om het gevoel en de emotionele reacties.  

De subjectieve norm is wat mensen vermoeden dat anderen van hen verwachten en wat 

anderen denken over een bepaald onderwerp. De descriptieve norm is dan weer de 

inschatting van mensen over wat anderen zouden doen in een bepaalde situatie.  

De gepercipieerde controle is de controle die iemand denkt te hebben over een bepaald 

gedrag of bepaalde gebeurtenis. Dit sluit dicht aan bij de eigen-effectiviteit. Eigen-

effectiviteit is de mate waarin een persoon zichzelf in staat stelt om iets te doen, ofwel 
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de inschatting van de persoon om over de juiste eigenschappen te beschikken om iets tot 

een goed einde te brengen.  

De relatie tussen intentie tot gedrag en het echte gedrag wordt beïnvloed door een aantal 

factoren zoals gewoonte, barrières (praktisch, emotioneel, …) en actuele of werkelijke 

controle (Bartholomew, Parcel, Gottlieb & Fernandez, 2011).  

 

Figuur 1: Reasoned Action Approach (Fishbein & Azjen, 2010) 

3.1.1 Gedragsintentiedeterminanten 

In onderstaand deel worden de bevindingen weergegeven uit het kwalitatief onderzoek 

van DeSmet et al. (2012). Zij exploreerden bovenstaand model maar vonden ook nog 

enkele nieuwe determinanten die belangrijk zijn voor het bepalen van gedragsintenties. 

De onderzoekers geven ook meteen voor elke determinant een toepassing met 

betrekking tot cyberpesten zodat het duidelijk is wat de link is tussen de determinanten 

en cyberpesten.  

3.1.1.1 Kennis  

Jongeren weten meestal wat cyberpesten inhoudt. Ze differentiëren tussen plagen en 

pesten. Plagen is iets wat wordt gedaan tussen vrienden, zonder de bedoeling om te 

kwetsen en wat het ‘slachtoffer’ zelf ook grappig vindt. Er bestaat echter weinig kennis 

over de gevolgen van cyberpesten en meestal worden enkel de gevolgen van fysieke 

pesterijen beschreven. 
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3.1.1.2 Attitudes  

Cyberpesters worden beschouwd als ‘losers die geen leven hebben’ of ‘lafaards die 

niets durven zeggen in het gezicht’. Aanmoedigers worden beschouwd als hypocrieten 

en verdedigers zijn meestal de populaire leerlingen van de groep. Passief reageren blijkt 

eerder acceptabel te zijn aangezien de meesten het niet erg zouden vinden als een vriend 

gewoon toekijkt zonder iets te doen.  

3.1.1.3 Subjectieve norm 

Het merendeel van de ondervraagden denkt dat hun leerkrachten verwachten dat de 

jongeren de cyberpesterijen aan hen zouden melden. Over de verwachtingen van ouders 

bestaat niet zoveel eensgezindheid. Sommigen vermoeden dat hun ouders liever hebben 

dat ze zich afzijdig houden om zelf zo weinig mogelijk risico te lopen om gepest te 

worden. Anderen denken dan weer dat hun ouders verwachten dat ze zouden ingrijpen 

maar dan zonder medewerking van een volwassene. De ondervraagde jongeren menen 

dat andere leeftijdsgenoten verwachten dat ze hun vrienden zouden steunen, eerder dan 

verdedigen aangezien dat wel moeilijk is. Het onderzoek suggereert dat ‘populaire’ 

personen het makkelijker hebben om het slachtoffer te verdedigen aangezien zij het 

minst risico lopen om dan ook zelf gepest te worden.   

3.1.1.4 Eigen-effectiviteit 

Eigen-effectiviteit is de inschatting die jongeren maken over capaciteiten of 

eigenschappen die ze denken nodig te hebben om iets tot een goed einde te brengen. Ze 

maken voor zichzelf uit of ze wel of niet over de gewenste eigenschappen beschikken. 

In het geval van cyberpesten gaan de getuigen na of ze over voldoende eigenschappen 

beschikken om het slachtoffer te gaan verdedigen.  

3.1.1.5 Sociale vaardigheden 

Sociale vaardigheden van kinderen zijn alle gedragingen die belangrijk geacht worden 

in onze cultuur om op een efficiënte manier deel te nemen aan het sociale leven 

(Onderwijs Vlaanderen, 2013). Deze vaardigheden komen tot uiting in 

interpersoonlijke, maatschappelijke en familiale situaties en zijn waarneembaar. 

Kinderen horen te beschikken over de eigenschap om zich aan te passen en om te gaan 

met hun omgeving (Kozlowski, Matson & Belva, 2012). Meestal verwerven kinderen 

hun sociale vaardigheden in interactie met ouders, familie en leeftijdsgenoten. Uit het 
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kwalitatief onderzoek van DeSmet et. al (2012) komt naar voor dat jongeren die 

beschikken over goede sociale vaardigheden, sneller de neiging zullen hebben om het 

slachtoffer te gaan verdedigen.  

3.1.2 Sociale eigen-effectiviteit  

Gini et al. (2008) beschouwen sociale eigen-effectiviteit als een significante determinant 

om te bepalen of iemand prosociaal gaat reageren of niet. Sociale eigen-effectiviteit is 

een combinatie van enerzijds eigen-effectiviteit en anderzijds sociale vaardigheden. Het 

verwijst dus naar de mate waarin jongeren zichzelf in staat zien om sociale situaties 

goed aan te pakken. Als kinderen of jongeren minder in staat zijn om assertief te zijn en 

op een goede manier om te gaan met conflicten, gaan ze ook minder geneigd zijn om 

het slachtoffer te helpen. Dit wordt nog eens versterkt als ze beseffen dat ze niet in staat 

zijn om conflicten goed op te lossen en dus niet geloven in zichzelf. 

Uit het onderzoek naar klassiek pesten, uitgevoerd door Gini et al. (2008), blijkt dat er 

bij empathie geen onderscheid gemaakt wordt tussen verdedigers en passieve getuigen. 

Beide soorten van getuigen hebben een even hoge mate van empathie. Maar wat het 

verschil maakt is de sociale eigen-effectiviteit. Als getuigen zichzelf in staat zien om 

tussen te komen, en dus van zichzelf vinden dat ze voldoende sociale vaardigheden 

hebben, zullen ze gaan verdedigen en niet langer passief toekijken. Een hoge mate van 

sociale eigen-effectiviteit leidt dus tot prosociaal gedrag van de getuige. Deze 

eenduidige relatie kan erop wijzen dat sociale eigen-effectiviteit een belangrijke 

determinant is maar dit werd echter nog niet onderzocht voor cyberpesten.  

Vandaar dat deze masterproef gaat onderzoeken of sociale eigen-effectiviteit een 

belangrijke invloed heeft op de gedragsintentie van getuigen. Een belangrijke 

verduidelijking die hier moet gemaakt worden is die tussen gedrag en gedragsintentie. 

Het prosociale gedrag wordt namelijk steeds voorafgegaan door een prosociale 

gedragsintentie (Fishbein & Azjen, 2010). Het is de gedragsintentie die rechtstreeks 

wordt beïnvloed door de determinant sociale eigen-effectiviteit. Vandaar dat telkens 

wordt gesproken van de invloed van sociale eigen-effectiviteit op de gedragsintentie in 

plaats van op het gedrag zelf (DeSmet et al., 2012).  
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3.1.3 Belang van context 

Met onderzoek is nagegaan of er een link is tussen het prosociaal gedrag dat jongeren 

stellen en de vriendschappen die zij hebben. Het blijkt dat de emotionele kwaliteit van 

de vriendschap en de frequentie van de interacties tussen vrienden wel degelijk kan 

leiden tot het doel van jongeren zich prosociaal te gedragen en zich dan ook echt zo te 

gaan gedragen (McNamara Barry & Wentzel, 2006). Ook DeSmet et al. (2012) 

suggereren deze relatie. Uit hun kwalitatief onderzoek rond cyberpesten komt naar voor 

dat jongeren sterk geneigd zijn om zich prosociaal te gedragen als het slachtoffer een 

goede vriend is. In die situatie lijkt het belang van sociale eigen-effectiviteit te 

verdwijnen en neemt het belang van de vriendschap over. Bij minder goede vrienden 

blijft sociale eigen-effectiviteit wel belangrijk.  
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Deel 2. Onderzoeksgedeelte  

Hoofdstuk 4. Onderzoeksvragen en hypothesen   

Uit voorgaand overzicht blijkt dat het grootste aantal cyberpesterijen op school 

gebeuren in het eerste en tweede middelbaar, dus bij kinderen tussen 12 en 14 jaar. Dit 

betekent echter niet dat er na de leeftijd van 14 geen cyberpesterijen meer gebeuren. In 

een ander onderzoek kwam namelijk naar voor dat maar liefst 76,3% van de jongeren 

tussen 12 en 15 jaar, getuige was van cyberpesterijen in de afgelopen drie maanden 

(Vandebosch et al., 2009). In dit onderzoek wordt dan ook gekozen om onderzoek te 

voeren naar getuigen uit het eerste, tweede en derde middelbaar (12 tot 15 jaar).  

Verder blijkt dat getuigen een belangrijke rol spelen in het pestproces. Er bestaan echter 

nog veel onduidelijkheden over de categorieën van gedragsintenties (volgen of 

aanmoedigen, verdedigen en passief reageren). Er zijn namelijk aanwijzingen dat deze 

categorieën terug te vinden zijn bij cyberpesten (en dus gelijk lopen met die bij klassiek 

pesten) maar er bestaan ook aanwijzingen dat dit niet zo is (zie 2.4.3.2). Dit onderzoek 

zal nagaan welke gedragsintentiecategorieën terug te vinden zijn bij getuigen van 

cyberpesterijen.  

o Onderzoeksvraag 1: Welke categorieën van gedragsintentie van getuigen zijn 

terug te vinden bij cyberpesterijen?  

o Hypothese 1: Er wordt verwacht dat de soorten gedragsintenties van getuigen bij 

cyberpesterijen dezelfde zijn als van getuigen bij klassiek pesten (aanmoedigen 

of volgen, verdedigen en passief reageren).  

Verder wordt nagegaan welke gedragsintenties getuigen het vaakst vertonen bij het zien 

van cyberpesterijen.  

o Onderzoeksvraag 2: Welke gedragsintentie vertonen getuigen het vaakst bij het 

zien van cyberpesterijen? 

o Hypothese 2: Er wordt verwacht dat de meeste getuigen de intentie hebben om 

het slachtoffer te verdedigen en prosociaal te reageren.  
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Aangezien de prosociale gedragsintentie wenselijk is bij getuigen van cyberpesterijen, is 

het nuttig om determinanten na te gaan die deze intentie gaan beïnvloeden. In 

voorgaand overzicht werd reeds aangegeven dat sociale eigen-effectiviteit een 

belangrijke determinant is. En vandaar dat in dit onderzoek wordt gekozen om de 

invloed van sociale eigen-effectiviteit op de gedragsintentie na te gaan.  

o Onderzoeksvraag 3: Wat is de invloed van sociale eigen-effectiviteit op de 

intentie van prosociaal gedrag van getuigen bij cyberpesten?  

o Hypothese 3: Er wordt verwacht dat een hogere mate van sociale eigen-

effectiviteit zal leiden tot een hogere intentie van prosociaal gedrag.  

Er bestaan aanwijzingen dat de rol van sociale eigen-effectiviteit varieert naargelang de 

context. Met context wordt de vriendschap tussen getuigen en slachtoffers bedoeld.  

o Onderzoeksvraag 4: Verschilt de invloed tussen sociale eigen-effectiviteit op 

intentie naargelang de context?  

o Hypothese 4: Er wordt verwacht dat sociale eigen-effectiviteit geen invloed 

meer heeft op intentie van gedrag als een goede vriend gepest wordt. Als het 

gaat om iemand anders zal enkel een hogere mate van sociale eigen-effectiviteit 

leiden tot prosociale gedragsintentie.  

Er zijn geen eerdere aanwijzingen dat geslacht een modererende factor kan zijn in de 

relatie tussen sociale eigen-effectiviteit en de intentie tot prosociaal gedrag. Wel bestaat 

er bewijs dat meisjes over meer sociale eigen-effectiviteit beschikken dan jongens (Gini 

et al., 2008). Vandaar het vermoeden dat geslacht een invloed kan hebben op de relatie 

tussen sociale eigen-effectiviteit en gedragsintentie. Indien geslacht inderdaad een 

moderator zou zijn, is dit nuttig voor de ontwikkeling van interventies die cyberpesten 

willen vermijden of reduceren.  

Het is reeds aangetoond dat meisjes over meer sociale eigen-effectiviteit beschikken dan 

jongens. Maar aangezien dit verschil slechts in één onderzoek is bevestigd, wordt in 

deze masterproef nagegaan of dat verschil ook geldt voor het huidige onderzoek.   

o Onderzoeksvraag 5: Verschilt de mate van sociale eigen-effectiviteit naargelang 

het geslacht van de getuigen? 
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o Hypothese 5: Meisjes beschikken over meer sociale eigen-effectiviteit dan 

jongens.  

Daarnaast zal worden nagegaan, net zoals voor context, of geslacht een moderator is.  

o Onderzoeksvraag 6: Verschilt de invloed tussen sociale eigen-effectiviteit op 

intentie naargelang het geslacht van de getuigen?  

o Hypothese 6: Er wordt verwacht dat er een verschil is in verband tussen sociale 

eigen-effectiviteit en intentie naargelang geslacht.  
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Hoofdstuk 5. Onderzoeksmethode 

5.1 Opzet 

Dit onderzoek kaderde binnen een grootschalig onderzoek waarin gezocht werd naar 

variabelen die een invloed hebben op het proces van cyberpesten.  

Hier werd slechts een klein, maar mogelijks belangrijk, deel onder de loep genomen. Er 

werd namelijk onderzocht hoe sociale eigen-effectiviteit de gedragsintentie van 

getuigen kan beïnvloeden en welke de mediërende factoren hierbij zijn. De goedkeuring 

voor dit onderzoek werd verkregen van het Ethisch Comité van het UZ Gent. 

5.2 Design 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werd gebruik gemaakt van een cross-

sectionele studie in scholen waarbij een schriftelijke vragenlijst werd afgenomen die de 

leerlingen zelf invulden onder toezicht van de onderzoekers. Vervolgens vond een 

kwantitatieve analyse plaats. Aangezien er hypothesetoetsing plaatsvond, was 

kwantitatief onderzoek de meest aangewezen methode voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen.  

5.2 Procedure 

5.2.1 Steekproeftrekking 

Voor de steekproeftrekking werden eerst Vlaamse gemeenten gestratifieerd naar 

sociaaleconomische status (SES) op basis van het gezinsinkomen per gemeente (Lokale 

statistieken, http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm). De gemeenten 

werden op basis hiervan gerangschikt en gelijk verdeeld in de laagste groep, de 

middengroep en de hoogste groep. Vervolgens werd een gelijk aantal gemeenten uit 

elke categorie geselecteerd en werd gezocht naar scholen binnen deze gemeenten. Er 

werd oorspronkelijk gestreefd naar het contacteren van scholen die zowel ASO, BSO 

als TSO aanboden, om een evenredige verdeling van leerlingen uit deze onderwijstypes 

te krijgen. Omdat dit in de praktijk moeilijk bleek (in vele gemeenten waren er nog 

aparte ASO scholen en BSO/TSO scholen), werd telkens er een ASO school werd 
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gecontacteerd, er ook een BSO/TSO school gecontacteerd. Op die manier werd 

gestreefd naar een selectie van scholen waar verschillende posities evenredig verdeeld 

was en er ook een gelijke vertegenwoordiging was van onderwijstypes. 

In het totaal werden 18 scholen gecontacteerd door de verschillende medewerkers van 

het onderzoek. Dit gebeurde via e-mail of telefoon. Ze kregen een gestandaardiseerde 

informatiebrief over het onderzoek met de vraag of ze geïnteresseerd waren om deel te 

nemen aan het onderzoek (zie bijlage 1). Uiteindelijk wensten 14 van de 18 

gecontacteerde scholen mee te werken aan het onderzoek (responsgraad van 77,7%) 

Vervolgens werd aan elke school die wenste mee te werken gevraagd om het eerste, 

tweede en derde middelbaar te mogen bevragen. Ook hier waren er sommige scholen 

die enkel eerste en tweede middelbaar aanboden, of scholen die enkel een bovenbouw 

hadden. Dezelfde methode werd hier toegepast als bij de hierboven beschreven selectie 

van ASO/BSO/TSO scholen. Alle leerlingen die in deze jaren zaten, werden opgenomen 

in de bevraging.  

5.2.2 Gegevensverzameling  

Bij de afname van de vragenlijst was er steeds begeleiding van minstens een 

onderzoeker. Telkens vond er een gestandaardiseerde introductie plaats (zie bijlage 2). 

Hierna mochten de leerlingen beginnen aan het invullen van de vragenlijst. Ze kregen 

hierbij tijd tot het einde van het lesuur. Vragen werden persoonlijk beantwoord door één 

van de begeleiders. Een exemplaar van de vragenlijst is terug te vinden in bijlage 3. Na 

afloop van deze fase werden de vragenlijsten ingescand om ze te digitaliseren.  

5.3 Studiepopulatie 

In het totaal werden 1750 vragenlijsten afgenomen van jongeren in het eerste, tweede of 

derde middelbaar in de 14 Vlaamse scholen die deelnamen aan het onderzoek. De 

scholen lagen verspreid over verschillende provincies: Oost-Vlaanderen, West-

Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant. De studiepopulatie bestond uit 

leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar, uit zowel ASO, BSO als TSO.  
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5.4 Meetinstrumenten  

Het opstellen van de vragenlijst gebeurde grotendeels op basis van kwalitatief 

vooronderzoek (DeSmet et al., 2012). Bij het nagaan van sociale eigen-effectiviteit 

gebeurde een opsplitsing van enerzijds sociale vaardigheden en anderzijds eigen-

effectiviteit. Vervolgens werden geslacht, context en gedragsintenties nagegaan. 

5.4.1 Sociale vaardigheden 

Sociale vaardigheden werden bevraagd aan de hand van een aantal items van Matson 

Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY). De interne consistentie van de 

totale test werd nagegaan in het onderzoek van Matson & Wilkins (2012). Deze was 

goed (Cronbach’s alpha = 0.80). Daarnaast gingen de onderzoekers na hoe de correlatie 

was tussen hun directe observatie en de inschatting van leerkrachten op sociale 

vaardigheden van de leerlingen. In het onderzoek was de doelpopulatie leerlingen tussen 

12 en 15 jaar. Er bleek een goede correlatie te zijn tussen directe observatie en de 

inschatting van de leerkrachten op sociale vaardigheden (Matson & Wilkins, 2012). De 

MESSY kan dus als een betrouwbaar en valide instrument beschouwd worden om 

sociale vaardigheden bij de doelgroep te meten. Matson, Rotatory & Helsel (2012) en 

Mendez, Hidalgo & Ingles (2002) voerden een factoranalyse uit op de items van 

MESSY. Beide kwamen tot twee subschalen van sociale vaardigheden namelijk: 

appropriate en inappropriate social skills. 

Op basis van deze informatie werd de MESSY geselecteerd als instrument om sociale 

vaardigheden na te gaan in dit onderzoek. De oorspronkelijke MESSY bevat 62 items. 

Omwille van beperkingen naar lengte van de vragenlijst in dit onderzoek werd besloten 

om enkel de hoogst ladende items te gebruiken per schaal. Uit de factoranalyses van 

beide onderzoeken blijkt dat beide subschalen een hoge lading (> 0,50) hadden op 

zeven items per schaal. De subschalen (appropriate en inappropriate social skills) 

werden samengesteld op basis van deze zeven items. Na de selectie van de items 

gebeurde er een vertaling van het Engels naar het Nederlands door de co-promotor en 

weer terug door een onafhankelijke onderzoeker. De interne consistentie van de twee 

nieuwe subschalen in ons onderzoek was goed. Beide hadden een goede interne 

consistentie (Cronbach’s alpha = 0,81). De definitieve selectie van items is opgelijst in 
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vraag 55 (zie bijlage 3). De onderverdeling van de items per subschaal wordt in 

onderstaand overzicht weergegeven.  

Appropriate social skills (gepaste sociale vaardigheden):  

o Ik help een vriend die pijn heeft 

o Ik vrolijk een vriend die pijn heeft op  

o Ik zeg ‘dank u’ en ben blij wanneer iemand iets voor mij heeft gedaan 

o Ik kijk mensen aan wanneer ze iets zeggen 

o Ik vraag of ik kan helpen 

o Ik voel me goed als ik iemand heb kunnen helpen  

o Ik ben lief voor diegenen die lief zijn voor mij  

Inapproriate social skills (ongepaste sociale vaardigheden):  

o Ik sla of vecht wanneer ik boos ben 

o Ik lieg om te verkrijgen wat ik wil  

o Ik zit te vitten of kritiek te geven op andere mensen om ze boos te maken 

o Ik kwets de gevoelens van anderen met opzet 

o Ik maak anderen belachelijk 

o Ik maak geluiden die anderen storen 

o Ik geraak vaak betrokken in gevechten  

5.4.2 Eigen-effectiviteit  

De items die zijn opgenomen om eigen-effectiviteit na te gaan, werd opgesteld aan de 

hand van kwalitatieve informatie uit eerder afgenomen focusgroepen. Daarnaast werd 

ook rekening gehouden met de theoretische basis van eigen-effectiviteit om een zo een 

goed mogelijke representatie te krijgen van het concept in de items (Glanz, Rimer & 

Viswanath, 2008; Bartholomew et al., 2011) Om na te gaan hoe jongeren hun eigen-

effectiviteit inschatten, werden een aantal gedragingen bevraagd via volgende items (zie 

vraag 35, 36 en 37 in bijlage 3):  

o Ik vind het moeilijk om niet mee te doen met pesten (eigen-effectiviteit 

‘volgen’) 
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o Ik vind het moeilijk om stop te zeggen tegen de pester (eigen-effectiviteit 

‘verdedigen’) 

o Ik vind het moeilijk om het slachtoffer te troosten (eigen-effectiviteit ‘troosten’) 

De eigen-effectiviteit per gedragsintentie werd dan telkens nagegaan aan de hand van 

een aantal items:  

Ik vind het moeilijk om … als:  

o Ik de pester niet goed ken 

o Anderen ook meedoen met de pester 

o Ik het pesten grappig vind 

o Ik het slachtoffer niet goed ken of niet leuk vind 

o Ik schrik heb van de pester  

o Ik denk dat degene die gepest wordt het misschien zelf heeft uitgelokt 

o Ik niet zeker ben dat het pesten slecht bedoeld is 

Op basis van reeds vernoemde theoretische basis werd gekozen om naast de specifieke 

gedragingen ook nog drie algemene items op te nemen in de vragenlijst om globale 

eigen-effectiviteit na te gaan. Op deze manier werd beoogd om een vollediger beeld te 

krijgen van deze determinant. Volgende items gaan de algemene eigen-effectiviteit na 

(zie vraag 38 in bijlage 3):  

o Als ik zou willen zou ik tegen de pester kunnen zeggen dat hij of zij moet 

stoppen 

o Het is volledig aan mijzelf om te kiezen of ik mee doe met cyberpesten of niet 

o Ik weet hoe ik het pesten dat via internet of gsm gebeurt, kan doen stoppen als 

ik het zie gebeuren  

De jongeren moesten telkens aan de hand van een vijf-puntenschaal aangeven of ze het 

‘helemaal oneens; eerder oneens; niet oneens; maar ook niet eens; eerder eens of 

helemaal eens’ waren.  

De eigen-effectiviteit ‘troosten’; ‘verdedigen’; de algemene eigen-effectiviteit en de 

gepaste sociale vaardigheden vormen samen sociale eigen-effectiviteit. 
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5.4.3 Geslacht en context 

Er werd nagegaan of de respondent een jongen (0) of een meisje (1) was via vraag 1 in 

de vragenlijst. In vraag 25 werd vervolgens ook nagegaan of degene die gepest werd 

een goeie vriend(in) was (neen, het was iemand anders = 0, ja, het was een goede 

vriend(in) = 1).  

5.4.4 Gedragsintenties  

Het opstellen van de vragen rond gedragsintenties gebeurde op basis van kwalitatief 

vooronderzoek (DeSmet et al., 2012). Vraag 27 in de vragenlijst gaat de 

gedragsintenties van de leerlingen na. Zij moesten aangeven wat ze dachten dat ze 

gingen doen wanneer ze in de toekomst als getuige nog eens geconfronteerd zouden 

worden met een cyberpestincident. De jongeren moesten voor elk van volgende items 

aankruisen of ze het: ‘helemaal oneens; eerder oneens; niet oneens; maar ook niet eens; 

eerder eens of helemaal eens’ waren.  

Ik verwacht dat ik:  

o Niets ga doen 

o Ermee ga lachen zonder het te laten merken 

o Het ga ‘wissen’ of deleten 

o De pester ga aanmoedigen, laten weten dat ik het grappig vond 

o Het naar anderen ga doorsturen omdat ik het grappig vond 

o Het aan een volwassene ga vertellen om hulp te zoeken 

o Tegen de pester via het internet ga zeggen dat dit niet cool is 

o Tegen de pester persoonlijk ga zeggen dat dit niet cool is 

o Aan mijn vrienden ga vragen om niet met de pester mee te doen 

o Diegene die gepest wordt ga troosten of advies ga geven  

5.5 Data-analyse 

5.5.1 Gegevensverwerking en analyse 

De vragenlijsten werden gescand met behulp van het programma Teleform Designer. 

De statistische analyse gebeurde met het softwareprogramma SPSS Statistics 20.  
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5.5.2 Dataverificatie 

Alvorens de analyses van start konden gaan, werd het databestand gecontroleerd. Indien 

er tijdens deze controle onmogelijke waarden werden gevonden, werden deze 

gedefinieerd als missing values. Het controleren van de gegevens gebeurde aan de hand 

van frequenties en frequentietabellen.  

5.5.3 Statistische analyse  

Om de categorieën van gedragsintenties bij getuigen na te gaan werd factoranalyse 

toegepast. Zo werden de categorieën van intenties van gedrag duidelijk en kon gekeken 

worden of deze categorieën gelijk liepen met deze bij klassiek pesten (onderzoeksvraag 

1). Dan werd aan de hand van frequentietabellen nagegaan hoe de verdeling was van de 

gedragsintenties (onderzoeksvraag 2). Vervolgens werd er nagegaan welke 

voorspellende waarde de sociale eigen-effectiviteit, geslacht en context hebben op de 

gedragsintentie van getuigen (onderzoeksvragen 3, 4 en 6). Hiervoor werd gebruik 

gemaakt van Meervoudige Lineaire Regressie. De onafhankelijke variabelen werden 

opgenomen in de analyse telkens met de gedragsintentieschalen ‘prosociaal’. Om te 

kijken of er een verschil in resultaten plaatsvond tussen sociale eigen-effectiviteit en de 

gedragsintentie naar geslacht of context werden de analyses nog eens uitgevoerd met 

een split file (een keer voor geslacht en een keer voor context). Daarnaast werd ook 

nagegaan of de mate van sociale eigen-effectiviteit verschilt naargelang geslacht 

(onderzoeksvraag 5). Dit gebeurde aan de hand van een independent samples t-test 

waarbij geslacht telkens werd ingegeven als onafhankelijke variabele en verschillende 

eigenschappen van sociale eigen-effectiviteit werden ingegeven als afhankelijke 

variabele. 

  



31 

Hoofdstuk 6. Resultaten 

6.1 Steekproefbeschrijving 

Er waren ongeveer evenveel jongens als meisjes in de steekproef. De jongeren uit ASO 

waren iets meer vertegenwoordigd dan die uit TSO, en veel meer dan die uit BSO. De 

studiejaren kennen echter een evenredige spreiding (zie tabel 1).  

Tabel 1. Steekproefbeschrijving  

Steekproef Valid %  

Geslacht  

Meisjes 52,2% 

Jongens 47,8% 

Studierichting   

ASO 44,8% 

TSO 34,4% 

BSO 16,9% 

Andere 3,9% 

Studiejaar  

1
e
 jaar 32,5% 

2
e
 jaar 33,8% 

3
e
 jaar 33,6%  

6.2 Gedragsintenties van getuigen 

6.2.1 Categorieën van gedragsintenties 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, werd nagegaan welke soorten 

gedragsintenties voorkwamen bij getuigen van cyberpesterijen. De vragen rond 

gedragsintenties werden bevraagd aan de hand van een vijf-puntenschaal (helemaal 

oneens; eerder oneens; niet oneens maar ook niet eens; eerder eens; helemaal eens). De 

interne consistenties werden berekend om na te gaan of dezelfde categorieën gehanteerd 

konden worden als die bij klassiek pesten. De verschillende categorieën zijn: volgers of 

aanmoedigers (dit zijn jongeren die helpen met het pesten en jongeren die het pesten 

bekrachtigen); verdedigers (leerlingen die het slachtoffer gaan verdedigen en helpen) en 

passive bystanders of passieve getuigen (jongeren die zich onttrekken van het 
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pestproces en het bestaan van pestgedrag ontkennen). In tabel 2 wordt weergegeven met 

welke items de verschillende categorieën worden bevraagd. Uit de resultaten blijkt dat 

er onvoldoende interne consistentie is om de vooropgestelde categorieën te hanteren 

(zie tabel 2).  

Tabel 2. Interne consistentie van intentie-schaal 

 Cronbach’s 

alpha 

Volgen/aanmoedigen -0,05 

Behavioral intention: ermee ga lachen en doorsturen naar anderen  

Behavioral intention: ermee ga lachen en dit aan de pester laten blijken  

Verdedigen 0,77 

Behavioral intention: via het internet aan de pester laten weten dat ik het niet 

grappig vond 

 

Behavioral intention: persoonlijk aan de pester laten weten dat ik het niet 

grappig vond 

 

Behavioral intention: aan vrienden vragen of zeggen om niet mee te doen  

Behavioral intention: diegene die gepest werd troosten of advies geven  

Behavioral intention: het aan ouders, broers, zus ga tonen  

Passief reageren 0,53 

Behavioral intention: ermee ga lachen, maar dat aan niemand laten merken  

Behavioral intention: niets ga doen  

Behavioral intention: meteen ga wissen  

 

Aangezien de interne consistentie van twee van de drie schalen te laag was, werd een 

factor-analyse uitgevoerd om na te gaan welke onderverdeling dan wel gebruikt kon 

worden. Uit de factoranalyse bleken drie factoren belangrijk te zijn. Maar de laatste 

factor bevatte de items: ‘niets doen’ (lading 0,50) en ‘ermee lachen en dit aan de pester 

laten blijken’ (lading 0,91). Aangezien beide items apart erg belangrijk leken, werd 

besloten om ze als twee single-item scales op te nemen (zie tabel 3).  

Zo ontstonden uiteindelijk de vier gedragsintentiecategorieën:  

o Passief reageren 

o Aanmoedigen 

o Prosociale steun bieden 
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o Niet-emotionele betrokkenheid of onverschilligheid  

Tabel 3. Factorstructuur van de intentie-schaal 

 Cronbach’s  

Alpha  

M SD Lading 

Subschaal 1: Passief reageren     

Niets ga doen  2,46 1,17  

Subschaal 2: Aanmoedigen pester     

Ermee ga lachen en dit aan de pester laten blijken  3,09 1,36  

Subschaal 3: Prosociale steun bieden 0,77    

Via het internet aan de pester laten weten dat ik het 

niet grappig vond 

 2,91 1,28 .75 

Persoonlijk aan de pester laten weten dat ik het niet 

grappig vond  

 2,91 1,30 .74 

Aan vrienden vragen of zeggen om niet mee te doen  3,71 1,26 .71 

Diegene die gepest werd troosten of advies geven  3,74 1,17 .68 

Het aan ouders, broers, zus ga tonen  3,12 1,26 .65 

Subschaal 4: Niet-emotionele betrokkenheid 0,67    

Meteen ga wissen  1,29 0,71 .82 

Ermee ga lachen en doorsturen naar anderen  1,31 0,77 .81 

Ermee ga lachen, maar dat aan niemand laten 

merken 

 1,64 0,99 .67 

 

Enkel subschaal drie komt overeen met de subschaal (en bijhorende items) van klassiek 

pesten. Voor de andere intenties werden nieuwe subschalen met nieuwe items 

ontwikkeld. Subschaal drie en vier werden samengesteld op basis van een totale 

gemiddelde score van de items. De totale verklaarde variantie van de subschalen zonder 

de single-item scales bedraagt 56,5%.  

6.2.2 Gedragsintenties van getuigen  

Vervolgens werd berekend welke gedragsintenties de ondervraagde jongeren hadden. 

Onderstaande tabel geeft de percentages weer per item.  

De meeste jongeren hebben niet de neiging om passief te reageren bij het zien van 

cyberpesterijen in de toekomst. Maar 33,4% was het niet oneens maar ook niet eens.  
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Jongeren zijn het niet uitgesproken oneens of eens over de intentie bij het aanmoedigen 

van pesterijen. Het hoogste percentage (26,7%) van de antwoorden situeert zich bij deze 

vraag dan ook in de categorie ‘niet oneens maar ook niet eens’.  

Bij de subschaal rond het bieden van prosociale steun zijn de meeste jongeren van plan 

om te vragen of te zeggen aan een vriend om niet mee te doen (33,2% van de jongeren 

is het helemaal eens). Daarnaast heeft 31,7% van de ondervraagden de intentie om 

advies te geven aan het slachtoffer. Op de andere items antwoordden de meeste 

jongeren dat ze het niet oneens maar ook niet eens zijn (31,2% bij ‘via het internet aan 

de pester te laten weten dat ik het niet grappig vond’; 30,8% bij ‘persoonlijk aan de 

pester laten weten dat ik het niet grappig vond’; 29,8% bij ‘het aan ouders, broers, zus 

ga tonen’.  

Opvallend is de unanimiteit bij de items die niet-emotionele betrokkenheid bevragen. 

Zo blijkt dat de meerderheid van de jongeren helemaal niet de intentie heeft om het 

bericht te gaan wissen (81,7%), ermee te gaan lachen en door te sturen naar anderen 

(81,5%) of ermee te gaan lachen en dat aan niemand te laten merken (62,5%).  

Tabel 4. Verdeling van de vier subschalen 

 

Helemaal 

oneens 

Eerder 

oneens 

Niet oneens 

niet eens 

Eerder 

eens 

Helemaal 

eens 

Subschaal 1: Passief reageren      

Niets ga doen 26,8 23,2 33,4 10,4 6,2 

Subschaal 2: Aanmoedigen pester      

Ermee ga lachen en dit aan de pester laten blijken 17,8 15,3 26,7 20,5 19,7 

Subschaal 3: Prosociale steun bieden 
     

Via het internet aan de pester laten weten dat ik 

het niet grappig vond 
19,6 15,6 31,2 21,5 12 

Persoonlijk aan de pester laten weten dat ik het 

niet grappig vond 
19,7 16,1 30,8 20,1 13,3 

Aan vrienden vragen of zeggen om niet mee te 

doen 
9,2 7,5 19,7 30,3 33,2 

Diegene die gepest werd troosten of advies geven 6,4 7,7 22,9 31,7 31,3 

Het aan ouders, broers, zus ga tonen 15,2 13,4 29,8 26,8 14,7 

Subschaal 4: Niet-emotionele betrokkenheid 
     

Meteen ga wissen 81,7 11,7 4,3 0,9 1,3 

Ermee ga lachen en doorsturen naar anderen 81,5 10,6 4,9 1,5 1,6 

Ermee ga lachen, maar dat aan niemand laten 

merken 
62,5 20,4 10,8 3,8 2,6 
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6.2.3 Sociale eigen-effectiviteit en gedragsintentie  

Eerst werden de verschillende schalen met betrekking tot eigen-effectiviteit en sociale 

vaardigheden gevormd. Dat waren de volgende:  

o Eigen-effectiviteit om te volgen/aanmoedigen 

o Eigen-effectiviteit om te verdedigen 

o Eigen- effectiviteit om te troosten 

o Algemene eigen-effectiviteit 

o Gepaste sociale vaardigheden 

o Ongepaste sociale vaardigheden 

Als eerste werden vragen met betrekking tot volgen en troosten omgescoord zodat een 

hoge score betekent dat er een hoge eigen-effectiviteit is bij de jongeren (makkelijk om 

stop te zeggen tegen de pester en makkelijk om te troosten en moeilijk om niet mee te 

doen met de pester). Vervolgens werd een gemiddelde genomen van de verschillende 

items samen, per gedragsintentie (eigen-effectiviteit ‘volgen’, ‘verdedigen’ en 

‘troosten’). Tot slot is er nog een algemene schaal van eigen-effectiviteit waarin score 1 

een lage eigen-effectiviteit voorstelt en score 5 een hoge.  

Naast de verschillende schalen van eigen-effectiviteit, werden ook nog twee schalen van 

sociale vaardigheden gebruikt: gepaste sociale vaardigheden en ongepaste sociale 

vaardigheden.  

Met de onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabele (intentie tot prosociaal 

gedrag) werd een Meervoudige Lineaire regressie uitgevoerd. 

Eest werd de multicollineariteit nagegaan. Er werd een correlatie hoger dan 0,60 (r = 

0,65) gevonden tussen eigen-effectiviteit ‘troosten’ en eigen-effectiviteit ‘verdedigen’ 

(beide types van eigen-effectiviteit worden beschouwd als prosociaal). Aangezien 

‘verdedigen’ lager correleert (r = 0,18) met de afhankelijke variabele dan ‘troosten’ (r = 

0,22) werd deze eerste weggelaten in de verdere analyse.  

De afhankelijke variabele intentie ‘prosociaal’ werd ingevoerd in de analyse. De 

resultaten geven aan dat het model 13% van de variantie verklaart (adjusted R square). 

Anova is significant (F = 58,74; p < 0,001) wat wil zeggen dat de onafhankelijke 
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variabelen een significante invloed hebben op de gedragsintentie. Gepaste sociale 

vaardigheden hebben de grootste voorspellende waarde (β = 0,17). 

Er werd een significant voorspellende waarde gevonden van: algemene eigen-

effectiviteit; eigen-effectiviteit ‘troosten’; gepaste en ongepaste sociale vaardigheden op 

de prosociale gedragsintentie (steeds p < 0,001). Om de richting van het verband na te 

gaan werd telkens gekeken naar waarde van β in de tabel. Ongepaste sociale 

vaardigheden hebben een negatieve voorspellende waarde op de intentie van gedrag. 

Hoe meer deze vaardigheden aanwezig zijn, hoe minder getuigen de intentie zullen 

hebben om prosociaal op te treden. Alle andere significante variabelen hebben een 

positieve voorspellende waarde. Hoe hoger de eigen-effectiviteit om te troosten, de 

algemene eigen-effectiviteit en de gepaste sociale vaardigheden, hoe hoger de intentie 

van jongeren om verdedigend te reageren bij het zien van cyberpesterijen (zie tabel 5). 

Tabel 5. Meervoudige Lineaire Regressietabel voor intentie prosociaal gedrag 

(subschaal 3) 

 B Std. Error β T Sig. 

Eigen-effectiviteit troosten 0,17 0,03 0,15 6,07 < 0,001 

Eigen-effectiviteit algemeen 0,160 0,03 0,13 5,40 < 0,001 

Ongepaste sociale vaardigheden -0,20 0,03 -0,16 -6,12 < 0,001 

Gepaste sociale vaardigheden 0,22 0,03 0,17 6,60 < 0,001 

 

6.2.4 Sociale eigen-effectiviteit en intentie naargelang context 

Er werd een split file toegepast voor context zodat de resultaten kunnen vergeleken 

worden tussen de situaties waarin pesterijen gebeurden bij een goede vriend(in) van de 

getuige en situaties waarin het slachtoffer iemand anders is. De afhankelijke variabele 

intentie ‘prosociaal’ werd ingevoerd in de analyse samen met de vier onafhankelijke 

variabelen. De resultaten geven aan dat het model 14% van de variantie verklaart voor 

anderen en 12% voor een goede vriend(in) (adjusted R square). Anova is significant bij 

anderen (F = 51,28; p < 0,001) en ook voor een goede vriend(in) (F = 8,49; p < 0,001). 

Dus geven de onafhankelijke variabelen een significante bijdrage tot de intentie van 

prosociaal gedrag. Zowel gepaste als ongepaste sociale vaardigheden hebben de 

grootste voorspellende waarde bij anderen dan een goede vriend(in) (respectievelijk β =  
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-0,17 en β = 0,17) terwijl bij een goede vriend(in) enkel de ongepaste sociale 

vaardigheden de grootste voorspellende waarde hebben (β = 0,17). 

Wanneer het slachtoffer een goede vriend(in) is, dan is er een significant 

voorspellende waarde van de algemene eigen-effectiviteit en gepaste en ongepaste 

sociale vaardigheden op intentie (p = 0,03; p = 0,01; p = 0,03). Als jongeren beschikken 

over veel algemene eigen-effectiviteit gaan ze sneller geneigd zijn om zich prosociaal te 

gedragen als ze zien dat een goede vriend(in) gepest wordt. En als jongeren beschikken 

over gepaste sociale vaardigheden, gaan ze geneigd zijn om het slachtoffer te 

verdedigen. Bij ongepaste sociale vaardigheden geldt het omgekeerde: hoe meer 

jongeren over deze eigenschap beschikken, hoe minder ze de intentie hebben om zich 

verdedigend te gedragen.  

Eigen-effectiviteit ‘troosten’ (p = 0,10) is niet significant als voorspeller van de 

afhankelijke variabele (zie tabel 6).  

Bij het zien van pesterijen bij iemand anders spelen troostende en algemene eigen-

effectiviteit en ook zowel gepaste als ongepaste sociale vaardigheden een significant 

voorspellende waarde op de gedragsintentie (steeds p < 0,001). Het verband is negatief 

bij ongepaste sociale vaardigheden. Als jongeren zien dat iemand anders dan een geode 

vriend(in) gepest wordt, dan zullen ze minder snel ingrijpen als ze beschikken over 

meer ongepaste sociale vaardigheden. De andere variabelen hebben een positief verband 

op intentie: hoe meer jongeren beschikken over de eigenschap (eigen-effectiviteit 

‘troosten’, algemene eigen-effectiviteit en gepaste sociale vaardigheden), hoe meer ze 

de neiging gaan hebben om het slachtoffer te verdedigen (zie tabel 7). 

Tabel 6. Meervoudige Lineaire Regressietabel voor sociale eigen-effectiviteit en intentie 

prosociaal gedrag (goede vriend(in)) 

 B Std. Error β T Sig. 

Eigen-effectiviteit troosten 0,12 0,07 0,10 1,65 0,10 

Algemene eigen-effectiviteit 0,15 0,07 0,13 2,18 0,03 

Ongepaste sociale vaardigheden -0,17 0,08 -0,14 -2,13 0,03 

Gepaste sociale vaardigheden 0,20 0,08 0,17 2,56 0,01 
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Tabel 7. Meervoudige Lineaire Regressietabel voor sociale eigen-effectiviteit en intentie 

prosociaal gedrag (anderen) 

 B Std. Error β T Sig. 

Eigen-effectiviteit troosten 0,18 0,03 0,15 5,63 < 0,001 

Algemene eigen-effectiviteit 0,17 0,03 0,14 5,06 < 0,001 

Ongepaste sociale vaardigheden -0,21 0,04 -0,17 -6,06 < 0,001 

Gepaste sociale vaardigheden 0,23 0,04 0,17 6,12 < 0,001 

 

6.2.5 Sociale eigen-effectiviteit en intentie naargelang geslacht 

Om de vijfde en zesde onderzoeksvraag te beantwoorden werd een split file toegepast 

voor geslacht zodat jongens en meisjes met elkaar vergeleken kunnen worden.  

Met de vijfde onderzoeksvraag wordt nagegaan of er een verschil is in de mate van 

sociale eigen-effectiviteit tussen jongens en meisjes. Aangezien eigen-effectiviteit 

‘troosten’, ‘verdedigen’, de algemene eigen-effectiviteit en de gepaste sociale 

vaardigheden samen sociale eigen-effectiviteit vormen, worden de gemiddelde scores 

van deze eigenschappen telkens nagegaan. Dit voor zowel jongens als voor meisjes (zie 

tabel 8). Vervolgens wordt nagegaan welke gemiddelden significant van elkaar 

verschillen via independent samples t-test. Uit deze test blijkt dat bij eigen-effectiviteit 

‘verdedigen’ geldt: equal variances assumed (F = 0,24; p = 0,63) en er is een niet-

significant verschil tussen de gemiddelden van meisjes en jongens (t = 0,71; p = 0,24). 

De waarden van p (2-tailed) uit de t-test worden steeds gedeeld door twee aangezien de 

hypothese wordt gesteld dat meisjes op alle eigenschappen hoger zullen scoren dan 

jongens. Voor eigen-effectiviteit ‘troosten’ geldt: equal variances assumed (F = 0,21; p 

= 0,64) en er is een niet-significant verschil tussen de gemiddelden van meisjes en 

jongens (t = - 0,52; p = 0,31). Uit de test van algemene eigen-effectiviteit blijkt: equal 

variances assumed (F = 1,27; p = 0,26) en er blijkt een significant verschil te bestaan 

tussen de gemiddelden van jongens en meisjes (t = 1,92; p = 0,03). Uit de gemiddelden 

blijkt dat jongens (gemiddelde = 3,53; SD = 0,75) over meer algemene eigen-

effectiviteit beschikken dan meisjes (gemiddelde = 3,46; SD = 0,78). Uit de test van 

gepaste sociale vaardigheden blijkt: equal variances not assumed (F = 32,23; p < 

0,001). Er blijkt wel een significant verschil te bestaan tussen de gemiddelden van 

jongens en meisjes (t = - 10,74; p < 0,001). Uit de gemiddelden blijkt dat meisjes 
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(gemiddelde = 4,25; SD = 0,60) over meer gepaste sociale vaardigheden beschikken dan 

jongens (gemiddelde = 3,88; SD = 0,75).  

Tabel 8. Independent samples t-test voor sociale eigen-effectiviteit en geslacht 

 F p t Sig. (1-tailed) 

Eigen-effectiviteit verdedigen 0,24 0,63 0,71 0,24 

Eigen-effectiviteit troosten 0,21 0,64 -0,52 0,31 

Algemene eigen-effectiviteit 1,27 0,26 1,92 0,03 

Gepaste sociale vaardigheden 32,23 < 0,001 -10,74 < 0,001 

 

Tabel 9. Gemiddelden en standaarddeviaties van sociale eigen-effectiviteit naargelang 

geslacht 

 Jongens (N = 717) Meisjes (N = 754) 

Eigen-effectiviteit verdedigen 3,30 ± 0,85  3,27 ± 0,86 

Eigen-effectiviteit troosten 3,41 ± 0,79 3,43 ± 0,78 

Algemene eigen-effectiviteit 3,53 ± 0,75 3,46 ± 0,78 

Gepaste sociale vaardigheden 3,88 ± 0,75 4,25 ± 0,60 

 

Voor het beantwoorden van de zesde onderzoeksvraag werd de afhankelijke variabele 

intentie ‘prosociaal’ ingevoerd in de analyse samen met de vier onafhankelijke 

variabelen. De resultaten geven aan dat het model voor jongens 15% van de variantie 

verklaart en voor meisjes 9% (adjusted R square). Anova is significant voor zowel de 

jongens (F = 33,38; p < 0,001) als voor meisjes (F = 19,49; p < 0,001). Dit wil zeggen 

dat de onafhankelijke variabelen een significante bijdrage leveren aan de afhankelijke 

variabele en dat de waarde van de adjusted R square voldoende groot is. Ongepaste 

sociale vaardigheden hebben de grootste voorspellende waarde bij jongens (β = -0,18) 

terwijl dat eigen-effectiviteit ‘troosten’ is bij meisjes (β = 0,17). 

Eigen-effectiviteit ‘troosten’; algemene eigen-effectiviteit, gepaste en ongepaste sociale 

vaardigheden zijn significante predictoren van de afhankelijke variabele bij jongens 

(steeds p < 0,001). Bij ongepaste sociale vaardigheden is het verband negatief. Dus hoe 

meer dat jongens over deze eigenschap beschikken, hoe minder ze de neiging gaan 

hebben zich verdedigend te gedragen. De rest van de variabelen heeft een positieve 

relatie tot de intentie. Hoe meer jongens beschikken over de eigen-effectiviteit om te 
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troosten, de algemene eigen-effectiviteit en gepaste sociale vaardigheden, hoe meer ze 

de neiging gaan hebben om zich prosociaal te gedragen (zie tabel 10). 

Bij meisjes is er een significant effect van: eigen-effectiviteit ‘troosten’ (p < 0,001); 

algemene eigen-effectiviteit (p = 0,001); ongepaste (p = 0,008) en gepaste (p = 0,001) 

sociale vaardigheden op de intentie om het slachtoffer te verdedigen. Bij ongepaste 

sociale vaardigheden is het verband, net zoals bij de jongens, negatief. Dus hoe meer dat 

meisjes over deze eigenschap beschikken, hoe minder ze de neiging gaan hebben zich 

verdedigend te gedragen. De rest van de variabelen heeft een positieve relatie tot de 

intentie (zie tabel 11). 

Tabel 10. Meervoudige Lineaire Regressietabel voor sociale eigen-effectiviteit en 

intentie prosociaal gedrag (jongens) 

 B Std. Error β T Sig. 

Eigen-effectiviteit troosten 0,17 0,04 0,14 3,93 < 0,001 

Algemene eigen-effectiviteit 0,22 0,05 0,17 4,59 < 0,001 

Ongepaste sociale vaardigheden -0,24 0,05 -0,18 -5,11 < 0,001 

Gepaste sociale vaardigheden 0,22 0,05 0,17 4,66 < 0,001 

 

Tabel 11. Meervoudige Lineaire Regressietabel voor sociale eigen-effectiviteit en 

intentie prosociaal gedrag (meisjes) 

 B Std. Error Β T Sig. 

Eigen-effectiviteit troosten 0,18 0,04 0,17 4,69 < 0,001 

Algemene eigen-effectiviteit 0,13 0,04 0,12 3,44 0,001 

Ongepaste sociale vaardigheden -0,18 0,05 -0,10 -2,66 0,008 

Gepaste sociale vaardigheden 0,16 0,05 0,12 3,21 0,001 
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Hoofdstuk 7. Discussie 

In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op de verschillende categorieën van 

gedragsintenties bij getuigen van cyberpesterijen. Vervolgens wordt besproken welke 

gedragsintenties het meest voorkomen. Daarna zal worden beschreven wat de rol is van 

sociale eigen-effectiviteit op de prosociale gedragsintentie van getuigen en wordt 

besproken of de context een invloed heeft op dit verband. Vervolgens zal worden 

beschreven of de mate van sociale eigen-effectiviteit verschilt tussen jongens en meisjes 

en of geslacht een modererende factor is. Als laatste worden de beperkingen en sterktes 

van dit onderzoek en suggesties voor verder onderzoek aangekaart.  

In de onderzochte steekproef werden vier categorieën van gedragsintenties bij getuigen 

teruggevonden. Getuigen kunnen de intentie hebben om passief te reageren, de pester 

aan te moedigen, prosociale steun te bieden aan het slachtoffer of zich niet-emotioneel 

betrokken te gedragen. Elk van de vier categorieën heeft specifieke items die ermee 

samengaan en die invulling geven aan de desbetreffende categorie. De gevonden 

categorieën zijn slechts voor een deel in overeenstemming met de bevindingen van 

Bellefroid et al. (2007), Pöyhönen et al. (2012) en Salmivalli et al. (2011). Deze 

onderzoekers stellen namelijk dat de gedragsintentiecategorieën van getuigen bij 

cyberpesten dezelfde zijn als die van getuigen bij klassiek pesten. Bij klassiek pesten 

werden reeds volgende categorieën gevonden: volgen of aanmoedigen van de pester, 

verdedigen van het slachtoffer en passief reageren. Uit de resultaten in deze masterproef 

blijkt dat slechts één van de vier gedragsintentiecategorieën gelijkloopt met die van 

klassiek pesten. Wat in deze masterproef wordt omschreven als ‘het bieden van 

prosociale steun’ is gelijklopend met wat bij klassiek pesten ‘het verdedigen van het 

slachtoffer’ wordt genoemd. Uiteraard zijn er items die uniek zijn voor cyberpesten 

zoals het via internet laten weten aan de pester dat de pestboodschap niet grappig is. 

Daarnaast behoort tot de prosociale gedragsintentie ook nog de neiging om persoonlijk 

aan de pester te laten weten dat de boodschap niet grappig is, om aan vrienden te vragen 

dat ze niet meedoen met de pesterijen, om degene die gepest wordt te troosten of advies 

te geven en tot slot om de pestboodschap aan ouders, broers of zussen te gaan tonen. 

De invulling van de categorie ‘passief reageren’ is anders dan wat werd teruggevonden 

in eerder onderzoek. Bellefroid et al. (2007) gaan er namelijk van uit dat passief 

reageren bij cyberpesten het negeren en het wegklikken/wissen van de boodschap 
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inhoudt. Deze bevinding wordt echter niet ondersteund door de resultaten uit dit 

onderzoek. Het blijkt namelijk dat enkel het niets doen tot het passief reageren behoort.   

Het helpen van de pester kan meestal worden opgesplitst in enerzijds volgen (het 

verspreiden van pestboodschappen) en anderzijds aanmoedigen (foto of boodschap 

openbaar leuk vinden). Dit wordt samengevat onder de noemer ‘aanmoedigen’. Uit de 

resultaten blijkt dat enkel het lachen met de pestboodschap en dit aan de pester laten 

merken tot het aanmoedigen van de pester behoort. Het lachen met de boodschap en 

doorsturen naar anderen behoort niet tot het aanmoedigen volgens de resultaten uit deze 

masterproef. Hoewel dit wel kon verwacht worden op basis van eerdere bevindingen 

(Bellefroid et al., 2007, Gini et al., 2008).  

Het lachen met de boodschap en het dan doorsturen naar anderen wordt namelijk in dit 

onderzoek gelinkt aan het lachen met de boodschap maar het aan niemand laten merken 

en ook aan het meteen gaan wissen van de boodschap. Deze combinatie werd nog niet 

teruggevonden in voorgaande onderzoeken en wordt in deze masterproef ‘niet-

emotionele betrokkenheid’ genoemd. Een mogelijke verklaring voor de combinatie is 

dat de pestende boodschap de getuige niet echt raakt en niet veel betekent voor 

hem/haar. De getuige vindt de boodschap wel grappig en kan dan de intentie hebben om 

drie dingen te doen: wissen, ermee lachen en aan niemand laten merken of ermee lachen 

en wel doorsturen omdat er geen besef is van de gevolgen van de boodschap (buiten dan 

dat het grappig is).  

Volgens Law et al. (2012) vindt bij cyberpesten een vervaging van rollen plaats en mag 

er zeker niet vanuit gegaan worden dat de rollen bij cyberpesten gelijklopen met die van 

klassiek pesten. Deze masterthesis bevestigt de bevindingen van de onderzoekers. Bij 

klassiek pesten zou het lachen met de pestboodschap en deze doorsturen naar anderen 

tot het aanmoedigen van de pester behoren. Maar het blijkt dat dit niet zo is voor 

cyberpesten. Het behoort namelijk tot de intentie om zich niet-emotioneel betrokken te 

gedragen. Er vindt enkel een overeenstemming, in categorie en in de invulling ervan, 

plaats tussen de items die behoren tot de prosociale gedragsintentie (bij cyberpesten) en 

de items die behoren tot het verdedigen van het slachtoffer (bij klassiek pesten).  
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Aangezien er nog geen gegevens bestaan over de prevalentie van het type gedrag (of 

gedragsintentie) van getuigen bij cyberpesten worden resultaten besproken bij klassiek 

pesten. Pöyhönen et al. (2012) concluderen dat passief getuigengedrag het meest 

voorkomt bij jongeren, gevolgd door verdedigend gedrag. Het blijkt dat het 

aanmoedigen van de dader het minst voorkomt. Uit een ander onderzoek blijkt dat 

jongeren meer gaan verdedigen dan dat ze gaan aanmoedigen. Passief gedrag werd er 

niet onderzocht (Salmivalli et al., 2011). De resultaten van Pöyhönen et al. (2012) 

worden niet bevestigd in deze masterproef. Uit onze resultaten blijkt namelijk dat de 

meeste jongeren de intentie hebben om zich toch prosociaal te gedragen. Verder blijkt 

ook dat ze het minst geneigd zullen zijn om zich niet-emotioneel betrokken te gedragen.  

Een verklaring voor de tegenstrijdigheid die werd gevonden tussen dit onderzoek en het 

onderzoek van Pöyhönen et al. (2012) is dat jongeren wel sterk de neiging gaan hebben 

om zich prosociaal te gaan gedragen en werkelijk geloven dat ze zich ook zo zullen 

gedragen maar dat ze worden tegengehouden wanneer ze het gedrag echt moeten stellen 

(Fishbein & Azjen, 2010). Dit kan verklaren waarom de meeste jongeren een prosociale 

gedragsintentie hebben maar ze zich toch meestal passief gedragen. Hierbij wordt de 

Reasoned Action Approach bevestigd (Fishbein & Azjen, 2010). Deze theorie geeft aan 

dat de aanwezigheid van gewoontes, barrières en een gebrek aan actuele controle 

jongeren tegenhoudt om hun intenties om te zetten in gedrag.  

Interventies die trachten cyberpesten tegen te gaan of te verminderen door middel van 

getuigen zouden daarom extra aandacht moeten hebben voor het versterken van de 

prosociale gedragsintentie zodat deze uiteindelijk sterk genoeg is om de mogelijk 

remmende invloed van gewoontes, barrières en gebrek aan actuele controle te 

verminderen en kunnen leiden tot prosociaal gedrag.  

Er werd een significant voorspellende waarde vastgesteld van de algemene eigen-

effectiviteit; de eigen-effectiviteit om te troosten en van gepaste sociale vaardigheden 

op de prosociale gedragsintentie. Deze eigenschappen samen vormen de sociale eigen-

effectiviteit. Hoe meer jongeren beschikken over deze eigenschappen, hoe meer ze de 

intentie gaan hebben om zich prosociaal te gedragen. Daarnaast zijn ook ongepaste 

sociale vaardigheden voorspellend voor de prosociale intentie maar dan in omgekeerde 

zin. Jongeren zullen minder geneigd zijn zich prosociaal te gedragen als ze hoog scoren 

op ongepaste sociale vaardigheden.  
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat sociale eigen-effectiviteit leidt tot de prosociale 

gedragsintentie en dat ongepaste sociale vaardigheden hier net niet toe leiden.  

Het onderzoek van Gini et al. (2008) toonde aan dat sociale eigen-effectiviteit een 

belangrijke determinant is van verdedigend gedrag bij klassiek pesten. Daarnaast 

hebben ook Iskinder & Akin (2010) aangetoond dat sociale eigen-effectiviteit 

rechtstreeks leidt tot prosociaal gedrag. Dit zou kunnen betekenen dat door te werken 

aan sociale eigen-effectiviteit een minder grote discrepantie zal bestaan tussen intentie 

en gedrag. Er zijn namelijk aanwijzingen dat werken op sociale eigen-effectiviteit niet 

enkel de gedragsintentie verhoogt maar ook het prosociale gedrag (Gini et al., 2008, 

Iskinder & Akin, 2010).  

Vandaar dat er een sterke aanbeveling is om sociale eigen-effectiviteit te gaan verhogen 

en ongepaste sociale vaardigheden te gaan reduceren bij getuigen in interventies die 

worden ontwikkeld om cyberpesterijen te verminderen en zelfs te stoppen.  

In dit onderzoek werd ook nagegaan of het zien van een goede vriend(in) als slachtoffer 

ervoor zorgt dat er minder sociale eigen-effectiviteit (algemene eigen-effectiviteit, 

eigen-effectiviteit om te troosten en gepaste sociale vaardigheden) nodig is om toch tot 

de prosociale gedragsintentie te komen. Uit de resultaten blijkt dat, bij het zien van 

pesterijen bij een goede vriend(in), er een significant voorspellende waarde van de 

algemene eigen-effectiviteit, gepaste en ongepaste sociale vaardigheden op intentie 

plaats vindt. En dus niet van de eigen-effectiviteit om te troosten. Algemene eigen-

effectiviteit en gepaste sociale vaardigheden hebben een positieve voorspellende waarde 

(hoe meer sociale eigen-effectiviteit, hoe groter de intentie tot prosociaal gedrag) terwijl 

ongepaste sociale vaardigheden een negatieve voorspellende waarde (hoe meer deze 

vaardigheden aanwezig zijn, hoe minder de neiging tot prosociaal gedrag) hebben.     

Bij het zien van cyberpesterijen bij iemand anders als slachtoffer zijn de sociale eigen-

effectiviteit (alle aspecten) en de ongepaste sociale vaardigheden significante 

predictoren voor de gedragsintentie. Sociale eigen-effectiviteit heeft hierbij een 

positieve voorspellende waarde terwijl ongepaste sociale vaardigheden ook hier een 

negatieve voorspellende waarde hebben. Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij het 

zien van pesterijen bij anderen alle aspecten van sociale eigen-effectiviteit (algemene, 

troostende eigen-effectiviteit en gepaste vaardigheden) een positieve invloed hebben op 

de gedragsintentie. En dat ongepaste sociale vaardigheden een negatieve invloed 



45 

hebben. Als het slachtoffer een goede vriend(in) is, gaat de eigen-effectiviteit om te 

troosten geen invloed meer hebben. Er is wel nog een invloed van algemene eigen-

effectiviteit, gepaste en ongepaste sociale vaardigheden.  

Deze bevindingen bevestigen deels de bevindingen van DeSmet et al. (2012) en 

McNamara Barry & Wentzel (2006). Zij stellen dat de context een belangrijke rol speelt 

bij het bepalen van het gedrag van getuigen waardoor jongeren sneller prosociaal gaan 

optreden, en minder eigenschappen nodig hebben, als het gaat om een goede vriend(in). 

Het blijkt dat dit enkel zo is voor de eigen-effectiviteit om te troosten.  

De aanbeveling naar interventies toe is dan ook dat er bij getuigen waarbij het 

slachtoffer een goede vriend(in) is niet gewerkt moet worden aan de eigen-effectiviteit 

om te troosten maar wel aan het verhogen van alle andere aspecten van sociale eigen-

effectiviteit en aan het verminderen van ongepaste sociale vaardigheden. Bij getuigen 

waarbij het slachtoffer iemand anders is, moet er gewerkt worden aan alle aspecten van 

sociale eigen-effectiviteit en ook aan het reduceren van ongepaste sociale vaardigheden. 

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat meisjes over meer sociale eigen-effectiviteit 

beschikken dan jongens (Gini et al., 2008). Deze bevinding wordt echter niet bevestigd 

in ons onderzoek. Op vlak van sociale vaardigheden scoren meisjes wel hoger maar 

voor algemene eigen-effectiviteit scoren jongens dan weer beter dan meisjes. Er werd 

geen verschil gevonden tussen beide voor de eigen-effectiviteit om te troosten.  

Het blijkt dat er voor zowel jongens als meisjes een positieve voorspellende waarde van 

de sociale eigen-effectiviteit (de eigen-effectiviteit om te troosten, de algemene eigen-

effectiviteit en gepaste sociale vaardigheden) op de prosociale gedragsintentie plaats 

vindt. Daarnaast is er ook een negatieve voorspellende waarde van ongepaste sociale 

vaardigheden op de afhankelijke variabele.  

De aanbeveling naar interventies toe is dat er bij zowel jongens als meisjes even hard 

moet gewerkt worden aan het verhogen van sociale eigen-effectiviteit. Daarnaast mag 

niet vergeten worden om ook de ongepaste sociale vaardigheden te reduceren aangezien 

zij een negatieve invloed hebben op de intentie.  

Samengevat: Interventies die trachten cyberpesten tegen te gaan of te verminderen 

zouden door middel van getuigen extra aandacht moeten hebben voor het versterken van 
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de prosociale gedragsintenties zodat deze uiteindelijk sterk genoeg zijn om ook effectief 

om te zetten in prosociaal gedrag.  

Het versterken van deze gedragsintenties kan gebeuren door het bevorderen van sociale 

eigen-effectiviteit en door het verminderen van ongepaste sociale vaardigheden.  

Bij zowel getuigen van cyberpesterijen waarbij het slachtoffer een goede vriend(in) is 

als bij getuigen van cyberpesterijen waarbij het slachtoffer iemand anders is, moet 

gewerkt worden aan het verhogen van de algemene eigen-effectiviteit en gepaste sociale 

vaardigheden en aan het reduceren van ongepaste sociale vaardigheden. Hierbij moet er 

enkel bij getuigen van cyberpesterijen waarbij het slachtoffer iemand anders is extra 

aandacht uitgaan naar het verhogen van de eigen-effectiviteit om te troosten.  

Tot slot moet er bij zowel jongens als meisjes even hard gewerkt worden aan het 

verhogen van sociale eigen-effectiviteit.  

7.1 Sterktes en beperkingen 

7.1.1 Sterktes 

Deze masterproef is een grondlegger voor wat betreft inzicht in het cyberpestproces met 

de focus op getuigen. Voorgaande onderzoeken spitsten zich vaak toe op slachtoffers en 

daders van klassiek pesten. Aangezien cyberpesten een steeds meer voorkomend 

fenomeen is in onze maatschappij wordt het alsmaar belangrijker om inzicht te krijgen 

op dit soort van pesten. Deze masterproef is vernieuwend omdat het de soorten 

gedragsintenties nagaat bij de doelgroep. Een onderwerp wat voordien nog nooit werd 

onderzocht aangezien steeds werd verondersteld dat de intenties bij cyberpesten 

gelijklopen met deze bij klassiek pesten. Het onderzoek biedt een belangrijk inzicht in 

de werking van de determinant ‘sociale eigen-effectiviteit’ op de gedragsintentie. Een 

relatie die nog maar zelden werd nagegaan voor cyberpesten.  

Met dit onderzoek wordt een antwoord geboden binnen een maatschappij die steeds 

meer is opgebouwd rond het internet. Deze technologische evolutie heeft veel voordelen 

maar brengt ook nadelen met zich mee zoals cyberpesten. Dit onderzoek is vernieuwend 

en kan zo een belangrijke bijdrage leveren in de evolutie van de ontwikkeling van 

interventies tegen cyberpesten.  
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7.1.2 Beperkingen 

Bij de afname van de vragenlijsten waren steeds verschillende onderzoekers aanwezig. 

Dit kan gezorgd hebben voor een onderzoekersbias. De leerlingen hadden tijdens het 

invullen van de vragenlijst namelijk de mogelijkheid om vragen te stellen als iets niet 

duidelijk was. De kans bestaat dat de verschillende onderzoekers andere antwoorden 

hebben gegeven op dezelfde vragen waardoor de leerlingen die vragen anders zijn gaan 

interpreteren.  

De vragenlijsten werden afgenomen in zowel het eerste, tweede als derde jaar en in 

zowel ASO, BSO als TSO. Ondanks de vooraf uitgevoerde piloottesten waarbij geen 

moeilijkheden naar begrip werden opgemerkt, bestaat toch de kans dat de leerlingen uit 

het eerste jaar meer moeilijkheden hadden met het invullen van de vragenlijst dan 

leerlingen uit het derde jaar. Dit kan voor een vertekening in de resultaten hebben 

gezorgd.  

Met betrekking tot het beantwoorden van de onderzoeksvragen kan opgemerkt worden 

dat er steeds gebruik werd gepeild naar de gedragsintenties. Bij onderzoeksvraag 3, 4 en 

6 werd gebruik gemaakt van gedragsintenties wegens de voorwaarden van het 

gehanteerde theoretische model. Het theoretisch model was niet de basis voor het 

beantwoorden van onderzoeksvraag 1 en 2. Hier werd namelijk gebruik gemaakt van 

gedragsintenties omdat deze op ordinaal niveau (vijf-puntenschaal) werden gemeten 

terwijl de gedragingen zelf slechts op nominaal niveau (ja/neen) werden gemeten. Voor 

het beantwoorden van de eerste twee onderzoeksvragen was het nuttig geweest om ook 

een zicht te krijgen op het gedrag van de getuigen in plaats van op de gedragsintenties.   

Bij de tweede onderzoeksvraag werd nagegaan welke gedragsintentiecategorieën 

jongeren het meeste stellen. Uit de resultaten blijkt dat vijf van de tien gedragsintentie-

items de hoogste score hadden op de antwoordmogelijkheid ‘ik ben het niet eens maar 

ook niet oneens’. Dit wijst erop dat jongeren zich niet over de bevraagde items kunnen 

of willen uitspreken. Het gevolg hiervan is dat er geen duidelijke richting terug te 

vinden was bij de intenties van jongeren hoewel dit nuttig was geweest om een goed 

beeld te krijgen over de intenties bij jongeren.  
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In deze masterproef werd gekozen om enkel de determinant ‘sociale eigen-effectiviteit’ 

na te gaan. Dit heeft als consequentie dat andere determinanten uit het Reasoned Action 

Approach model niet werden bekeken. Tijdens de analyses werd er niet gecontroleerd 

voor deze determinanten wat voor een vertekend beeld in de resultaten kan hebben 

gezorgd.  

7.2 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Ten eerste kan, naar de toekomst toe, gekozen worden voor een onderzoek waar 

meerdere determinanten samen bekeken en gecontroleerd worden. Zo zal er een meer 

volledig beeld kunnen gevormd worden over het belang van elke determinant in het 

bepalen van gedrag of intenties van getuigen.  

Om, naast de gedragsintenties, ook een zicht te krijgen op het gedrag van getuigen 

zouden vragen rond gedrag in de toekomst op ordinaal niveau bevraagd kunnen worden. 

De voorkeur gaat naar een bevraging via een zes-puntenschaal (zowel voor gedrag als 

voor gedragsintenties) zodat er bij het antwoorden een duidelijke richting moet worden 

gekozen door de respondenten. Op die manier krijgen de onderzoekers een duidelijker 

beeld van wat leerlingen echt zouden willen doen.   

Een laatste suggestie houdt een vereenvoudiging van de vragenlijst die gebruikt wordt 

in. Er bestaat namelijk een verschil in het mentale niveau van de leerlingen uit het 

eerste, tweede of derde middelbaar. Wanneer sommige leerlingen de vragen niet 

begrijpen en onderzoekers moeten uitleggen wat er net wordt bedoeld, kan er een 

onderzoekersbias optreden. Dit kan worden vermeden door te kiezen voor een 

makkelijkere vragenlijst die iedereen meteen begrijpt. 
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Hoofdstuk 8. Conclusie 

Het internet is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en vooral de komst 

van smartphones heeft voor een vergemakkelijking van bereikbaarheid en mobiele 

communicatie gezorgd. Het is reeds bekend dat het gebruik ervan vele voordelen kent al 

mogen de nadelen niet worden vergeten. Cyberpesten is daar een sprekend voorbeeld 

van. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen op het cyberpestproces om het in de 

toekomst drastisch te verminderen.  

Onderzoek heeft reeds aangetoond dat getuigen een belangrijke rol spelen bij het 

reduceren van cyberpesterijen. Deze studie toont aan dat het versterken van prosociale 

gedragsintenties moet geïntegreerd worden in interventie. Het versterken van deze 

intenties kan gebeuren door het bevorderen van sociale eigen-effectiviteit en het 

verminderen van ongepaste sociale vaardigheden bij getuigen. Zowel jongens als 

meisjes hebben hier baat bij en dit onderzoek heeft aangetoond dat hierbij evenveel 

aandacht moet besteed worden aan beide geslachtsgroepen. Daarnaast zou, bij zowel 

getuigen van cyberpesterijen waarbij het slachtoffer een goede vriend(in) is als voor 

getuigen van cyberpesterijen waarbij het slachtoffer iemand anders is, moeten gewerkt 

worden aan het verhogen van de algemene eigen-effectiviteit en gepaste sociale 

vaardigheden en aan het reduceren van ongepaste sociale vaardigheden. Hierbij moet er 

geen aandacht uitgaan naar het verhogen van de eigen-effectiviteit om te troosten bij 

getuigen van cyberpesterijen waarbij het slachtoffer een goede vriend(in) is maar wel bij 

getuigen waarbij het slachtoffer iemand anders is.  

Het is belangrijk dat, naast de gedragsintenties, ook het eigenlijke gedrag van getuigen 

onderzocht zal worden. Hoewel in dit onderzoek reeds een belangrijke predictor van de 

gedragsintentie van getuigen geïdentificeerd werd, is het noodzakelijk dat verder 

onderzoek dit bevestigt en andere predictoren zal blootleggen om deze te kunnen 

integreren in interventies tegen cyberpesterijen. Dat is dan ook één van de belangrijkste 

uitdagingen voor de toekomst. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Gestandaardiseerde informatiebrief 

PROMOTIE VAN HET VEILIG GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ JONGEREN 

Gent, 20 juni ’12 

Beste directie, leerkracht, 

Internet is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Vooral jongeren zijn 

erg bedreven in het gebruik van deze nieuwe vorm van communicatie. De nieuwe 

sociale media, zoals Facebook, MSN Messenger, SMS, zijn voor de meeste jongeren 

een normaal onderdeel van hun sociaal leven dat positief bijdraagt tot hun ontwikkeling, 

maar dat met enige voorzichtigheid moet gebruikt worden. 

In opdracht van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie van de 

Vlaamse Overheid voert de Universiteit Gent een onderzoek uit naar het gebruik van 

sociale media bij jongeren in het eerste, tweede en derde middelbaar, en dit zowel in het 

ASO, TSO als BSO.  

We zoeken scholen waar tijdens dit schooljaar geen actieve campagne tegen pesten 

heeft gelopen. Uw school beantwoordt aan de criteria van onze selectie en we willen u 

daarom ook vragen om uw medewerking aan onze studie.  

De studie bestaat uit verschillende delen. In een eerste deel organiseren we eerst een 

aantal groepsgesprekken met telkens een 8-tal leerlingen. In een tweede deel vullen 

leerlingen een schriftelijke vragenlijst in. In een derde deel willen we een campagne 

uitvoeren, waarbij de jongeren voorafgaand en nadien ook een schriftelijke vragenlijst 

invullen. Een school wordt doorgaans slechts voor één deel van de studie gecontacteerd. 

Aangezien de studie zich op dit moment in de tweede fase bevindt, contacteren we uw 

school met de vraag naar deelname aan het tweede deel van de studie, namelijk de 

schriftelijke bevraging. 
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De deelname van uw school aan dit onderzoek zal ertoe bijdragen dat jongeren op een 

veiligere en respectvolle manier met sociale media leren omgaan.  

We wensen de schriftelijke bevraging op school uit te voeren, tijdens een lesuur. 

Jongeren die niet willen deelnemen, kunnen op dat moment aan een andere taak werken. 

De exacte regeling van wanneer deze bevraging kan plaatsvinden, kan in onderling 

overleg met uw school gebeuren. 

Deelname aan het onderzoek is voor de jongere niet verplicht. De jongere kan uiteraard 

op ieder ogenblik vragen stellen over het onderzoek en heeft bovendien op ieder 

ogenblik het recht om de deelname aan het onderzoek te onderbreken. De verzamelde 

gegevens worden met de grootste discretie volgens de Belgische wet behandeld en 

uitsluitend voor bovenstaand wetenschappelijk onderzoek aangewend. De gegevens 

worden anoniem en enkel door de onderzoekers verwerkt.  Deze studie werd 

goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek die verbonden 

is aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische 

praktijk en de verklaring van Helsinki ter bescherming van mensen die deelnemen aan 

klinische studies. Deze goedkeuring toont dat de rechten van het kind gerespecteerd 

worden, maar verplicht hen niet tot deelname. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan u ons steeds contacteren op 

onderstaande contactgegevens. 

 

Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat u in ons stelt. 

 

Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij 

Drs. Ann DeSmet 

Contactgegevens: 

Ann DeSmet 

Universiteit van Gent 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 



3 

Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen 

Watersportlaan 2, 9000 Gent 

Tel.: 09/264 63 21 

E-mail: ann.desmet@ugent.be  

mailto:ann.desmet@ugent.be
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Bijlage 2. Gestandaardiseerde introductietekst 

Introductie tekst scholen 

Goeiemiddag, ik ben (naam) en ik studeer aan de Universiteit van Gent. Wij doen op het 

moment een onderzoek naar hoe jongeren sociale media gebruiken, zoals facebook, 

Messenger, SMS, chatten, enz. We weten dat voor vele jongeren sociale media een 

belangrijk deel uitmaken van hun sociale leven, en er gewoon bij hoort, maar soms gaat 

het ook wel eens fout, worden kwetsende dingen gezegd, of worden dingen verkeerd 

begrepen. We willen met dit onderzoek begrijpen wat er goed loopt, wanneer het fout 

loopt en wat daar allemaal mee kan samenhangen. We stellen dus bijv. ook vragen naar 

hoe vaak je de computer gebruikt, over je vrienden en ook over je gezondheid, omdat 

dit voor ons allemaal belangrijk is in de studie. 

Toen wij zo oud waren als jullie, bestonden een heleboel van die dingen nog niet, 

daarom vragen wij aan jullie, als onze experten, om ons hierbij te helpen. 

Jullie hebben allemaal een vragenlijst gekregen. We vragen jullie die zo nauwkeurig 

mogelijk in te vullen, zodat die zo goed mogelijk weergeeft hoe JIJ hierover denkt en 

hoe dit voor JOU is. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, het gaat alleen over hoe jij 

de dingen ziet.  

De vragenlijst die je invult is anoniem, dat wil zeggen dat je jouw naam nergens moet 

opschrijven, dat niemand ook zal weten dat die antwoorden precies van jou komen. Als 

er dingen gevraagd worden in de vragenlijst waarvan je liever niet hebt dat anderen dit 

weten, maak je daarover dus geen zorgen, niemand zal weten dat dit van jou komt. 

Sla geen enkele vraag over, probeer alles zo goed mogelijk in te vullen. Als er iets niet 

duidelijk is, of als je een vraag hebt of ergens mee zit, steek je vinger op, dan komen we 

zo snel mogelijk bij jou. 

De vragenlijst vul je in met een stylo of met een potlood, dus NIET met een pen of een 

stift. Schrijf niets op de vragenlijst behalve de antwoorden op de vragen. Dus geen 

verhalen in de zijkant schrijven, of op de achterkant, of tekeningetjes. Je zal voor de 

meeste vragen een bolletje moeten kleuren, probeer zo mooi mogelijk in het bolletje te 
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kleuren en binnen de lijnen. Jullie zijn allemaal handige mensen, JULLIE gaan dat 

zeker wel kunnen!  

Als je je vergist hebt en eigenlijk een ander bolletje wilde kleuren, zet dan twee haakjes 

rond het verkeerde bolletje en kleur dan het juiste bolletje. 

Als je iets moet schrijven in de vakjes, doe dat dan in DRUKLETTERS (of 

hoofdletters). 

Normaal gezien zijn jullie hier wel een tijdje mee bezig. Wie voor het einde van de les 

gedaan zou hebben met het invullen, steekt zijn vinger op, we komen je vragenlijst dan 

halen en dan krijg je van ons nog iets om te lezen. 

We willen jullie alvast al heel erg bedanken dat jullie hier zo goed willen aan werken. 

Dit is zeer belangrijk voor de toekomst, om het gebruik van sociale media veiliger te 

maken voor jongeren zoals jullie. 

Jullie mogen er nu aan beginnen, als er iets onduidelijk is, steek je je vinger op.  
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Bijlage 3. Vragenlijst 
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