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The invisible man van H.G. Wells uit 1887.  
Deze sciencefictionroman is een kritische demonstratie van de menselijke neiging om immoreel te worden zodra men 

macht verwerft. Door zijn onzichtbaarheid verwerft hij enorme macht: hij kan stelen, doden en iedereen 
misbruiken zonder angst om gepakt te worden. 

“Het is nuttig om te ontsnappen, het is nuttig in het benaderen. Het is daarom vooral nuttig bij het doden. Ik kan 
om iemand heenlopen, welk wapen hij ook heeft, mijn punt kiezen, en toeslaan zoals ik wil. Ontwijken zoals ik wil. 

Ontsnappen zoals ik wil. ”De onzichtbare man pleegt inbraken, steelt geld en gaat uiteindelijk over tot fysiek 
misbruik en moord. Zodra iemand zich almachtig waant door onzichtbaarheid, wordt hij immoreel en is hij bereid 
alles te doen voor persoonlijk gewin en plezier. De Onzichtbare Man is een waarschuwing voor het verlangen van 

het individu om in de naam van wetenschap menselijke grenzen te overschrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Juultje, Lena en Igor. 

Dank voor jullie geduld en vertrouwen. Ik ben heel erg blij met jullie! 

Nicoline 

http://www.geocities.com/martinwguy/invisman.txt
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Samenvatting 

Cyberpesten ofwel het digitaal pesten op internet of via de mobiele telefoon onder 

leerlingen blijkt een lastig gegeven om te onderzoeken. Hoe krijg je als school grip op deze 

bijna onzichtbare problematiek? De nieuwste ontwikkelingen op digitaal gebied verlopen zo 

snel dat het moeilijk is om dit als school bij te houden. Nieuwe spelletjes, nieuwe chat sites,  

nieuwe manieren van pesten. Er zijn nog steeds ouders en docenten die zich afvragen waar 

het allemaal over gaat. Gaat het over Hiffis of over Hyves? Dit maakt het voor leerlingen 

lastig om te denken dat school of iemand thuis er iets aan kan doen. Maar ook: hoe kun je 

als school een aanpak ontwikkelen om dit pesten tegen te gaan, terwijl leerlingen hier zelf 

nauwelijks over praten,  zie het citaat van een leerling: ‘’Er wordt niet veel gezegd over 

cyberpesten. Je weet eigenlijk niet wanneer er iemand wordt gepest’’. Wat wordt er, volgens 

de leerlingen,  verstaan onder cyberpesten en waarom zou je dit eigenlijk op school melden 

als het toch thuis vanachter de computer gebeurt?  

Om antwoord te krijgen op deze vragen, hield ik 2 klassengesprekken en nam ik een enquête 

af onder 187 leerlingen in de onderbouw. Leerlingen blijken melden wel belangrijk te vinden 

als het iemand van school betreft die pest. Dan moeten dit dreigementen zijn, want 

schelden vinden zij van minder belang om te melden. ‘’Schelden zou ik ook niet melden, zoals 

stomme bitch, maar opwachten en dreigementen van ’ ik ga jou in elkaar slaan’, wel.’’                                                                       

Het is voor leerlingen belangrijk om te weten wat een school kan doen. Dit kan helpen om 

het sneller te melden. Ook leerlingen die niet direct met pesten te maken hebben, geven aan 

behoefte te hebben aan ondersteuning en voorlichting. Zij willen het onderwerp 

bespreekbaar maken en aandacht hiervoor in de mentorles. 

Deze behoefte wordt gedeeld door docenten en ouders. Uit de enquête die ik afnam onder 

hen blijkt dat ook zij het belangrijk vinden dat cyberpesten bespreekbaar wordt gemaakt op 

school. Hoe goed zijn zij eigenlijk op de hoogte van de problematiek rondom het 

cyberpesten? Voorlichting op school middels een workshop met leerlingen als experts scoort 

onder ouders hoog. Wat is hun standpunt m.b.t. het maken van afspraken over veilig 

internet en de aanpak op school? Docenten en ouders hebben behoefte aan regels en een 

duidelijke meldprocedure. 

Omdat cyberpesten vaak vanuit huis gebeurt met een uitloop naar school moet er 

unanimiteit komen t.a.v. een brede (leerlingen, docenten en ouders) aanpak van 

cyberpesten, ingepast in het bestaande pestprotocol. Ik heb daarbij gekeken naar good-

practises van andere scholen. Zij hebben, vaak n.a.v. een vervelend incident, regels 

aangescherpt of veranderd: hoe om te gaan met het gebruik van mobiele telefoons, regels 

en afspraken over internetgebruik, gedragsregels op internet voor leerlingen en docenten, 

het afschermen van sites en wat de consequenties zijn bij het overtreden van de 

afgesproken regels.  
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Inleiding 

 

Vorig schooljaar heb ik in het kader van mijn opleiding Fontys OSO/leerlingbegeleiding (module 3, 

groepsprocessen) het pestprotocol vormgegeven en geschreven voor het Montessoricollege. Dit jaar 

implementeer ik het protocol in de school en geef bekendheid en informatie over dit protocol aan 

ouders, personeel en leerlingen van de school. Inmiddels heb ik mij meer en meer verdiept in de 

problematiek van het pesten. Collega’s en leerlingen vragen mij om advies bij pestproblemen, in de 

klas of individueel. Ik merk steeds al meer op de hoogte te zijn van de aanpak rondom pesten in het 

algemeen en het organiseren van preventieve activiteiten. Omdat de directie sinds dit jaar (2010) 

een veiligheidsplan heeft opgesteld voor de school en het protocol en de aanpak tegen pesten 

onderdeel moeten zijn van dit plan, is mijn probleemstelling zeer actueel en goed in te passen. 

Daarnaast prikkelt mijn eigen nieuwsgierigheid mij om steeds meer te willen weten over pesten.  

Verlegenheidsituatie: Dit jaar dient  zich een digitaal pestprobleem aan. Voor mij is dit een eerste kennismaking 
met deze vorm van pesten en een nieuwe invalshoek om pesten nader te bekijken. Van  de leerling-coördinator 
krijg ik kopieën te lezen van aangemaakte HYVES pagina’s waarin een leerling medeleerlingen oproept om een 
haatpagina m.b.t. een meisje van school te maken en zich aan te sluiten bij deze pagina. Zij wordt in de meest 
afschuwelijke bewoordingen omschreven en uitgemaakt voor van alles. Een aantal leerlingen sluit zich hierbij 
aan. De leerlingen zitten bij elkaar in de klas en een aantal leerlingen een klas lager. Ik ben danig onder de 
indruk na het lezen van deze teksten en verwensingen. De leerling-coördinator vertelt mij dat zij tijdens het 
confronteren van de leerlingen c.q. de pesters met deze teksten bij twee van de drie leerlingen een zeer 
laconieke, bijna ondoordringbare harde houding aantreft. De directeur en zij hebben moeite hen te laten 
realiseren wat zij aangericht hebben bij de gepeste leerling. In eerste instantie staat ook de gepeste leerling 
niet echt te kijken van het enorme verbale geweld dat zij over zich heen krijgt. Zij vindt het eigenlijk te absurd 
voor woorden en neemt  het niet direct serieus. Pas later dringt  tot haar door wat haar is overkomen.  

 

Een fragment van Planet Internet 2008; 

‘’Het pesten van klasgenoten is ook met de tijd meegegaan en blijft niet beperkt tot treiterijen op het 
schoolplein. Een klasgenoot uitschelden of bedreigen in een sms’je, het stelen van wachtwoorden, 
tijdens het chatten, vrienden tegen elkaar opzetten, elkaars computers infecteren met een virus of het 
plaatsen van foto’s of privégegevens op het internet zijn vandaag de dag heel gewone praktijken. Dit 
noemen we digitaal pesten, ook wel cyberpesten genoemd. En net als ‘gewoon’ pesten heeft digitaal 
pesten in veel situaties ernstige gevolgen. Dankzij de (relatieve) anonimiteit kun je op de digitale 
snelweg zeggen wat je wilt. Dat kan een stimulans zijn om geintjes uit te halen die harder van toon en 
inhoud zijn dan in het ‘gewone’ leven. Bovendien ontbreekt de zwijgende middengroep, die in een 
pestsituatie actief betrokken kan worden, hier veelal. Digitaal pesten onttrekt zich dus ook sneller aan 
het gezichtsveld van leerkrachten en ouders. Hierdoor is digitaal pesten moeilijker als zodanig te 
benoemen dan traditioneel pesten.’’ 
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Zowel de situatie uit mijn schoolpraktijk als het lezen van bovenstaand stuk tekst riepen bij mij de 

volgende vragen op; 

 Wat maakt dat kinderen digitaal pesten vaker als een geintje zien en de invloed/gevolgen  
ervan niet inzien? 

 Hoe kan ‘de digitale snelweg’ een stimulans zijn om geintjes uit te halen die harder van toon 
zijn dan bij ‘’gewoon’’ pesten? 

 Welke rol speelt taal bij deze manier van pesten? 

 Ervaring leert dat leerlingen die ooit zelf slachtoffer zijn geweest zelf ook overgaan tot 
pesten. Hoe komt dit? 

 Hoe voorkom je dat digitaal pesten zich onttrekt aan het gezichtsveld van leerkrachten en 
dus school? 

 Hoe kan school, bij het ontbreken van de stille getuigen in de klas (de zwijgende 
middengroep die actief betrokken kan worden bij een oplossing), gevallen van cyberpesten 
aanpakken? 
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Hoofdstuk 1 Het onderzoeksonderwerp 

 

1.1. Aanleiding en probleemstelling 

Een fragment van pestweb 2010; 

‘’Hoewel het digitaal pesten vaak thuis achter de computer gebeurt, komen signalen hiervan vaak ook op school 
naar voren. Vaak gaat het pesten op school door. Het is van belang dat het pesten stopt. Door samen te werken 
met de school, dien je dit belang. De vraag zou moeten zijn "hoe zorgen we voor een oplossing", in plaats van 
"wie is verantwoordelijk". 

Omdat cyberpesten een actueel en groeiend probleem aan het worden is, acht ik het belangrijk om 
dit aan te pakken. Preventief wordt er nog weinig of te weinig op onze school en andere scholen 
gedaan, dat vind ik zorgelijk. Je kunt als school ‘je kop in het zand steken’ en zolang er geen melding 
wordt gedaan (op school) het als een probleem van buiten de school blijven zien. Dit lijkt mij geen 
oplossing, net als bij ‘gewoon pesten’ moet er als school worden opgetreden en stelling genomen 
worden. Hoe pak je dit aan? Hoe krijg je als school grip op deze bijna onzichtbare problematiek? 
Leerlingen praten er nauwelijks over of, zoals het citaat van een leerling; ‘’Er wordt niet veel gezegd 
over cyberpesten. Je weet eigenlijk niet wanneer er iemand wordt gepest’’. Leerlingen, maar ook 
docenten, beschermen zich weinig op het net en zijn zich vaak niet bewust van de onveilige kant van 
internetten. Zij zijn enorm kwetsbaar. Dat school, ouder en leerlingen samen moeten werken bij 
cyberpesten is mij duidelijk maar hoe? Hoe kan er worden samengewerkt vanuit; 

 de school (beleid) 

 de leerling 

 de ouders 

 

1.2. Doelstelling in het onderzoek.  

Huidige situatie 

In het recente voorbeeld van cyberpesten, zoals beschreven in de inleiding,  is door school een 
externe organisatie Echt Recht ingeschakeld. Dit initiatief komt vanuit de leerling-coördinator. Zij 
hoopt dat het als een soort olievlek kan werken. Deze ‘hoorzitting’ is een prachtige manier om 
groepen leerlingen, ouders en personeel hun kant van het verhaal te laten doen, maar niet geschikt 
om jaarlijks  in te zetten. Het is tijdrovend, kostbaar en vraagt veel energie en betrokkenheid van alle 
partijen. Trekt een partij zich op het laatste moment terug, wat in dit geval bijna dreigde te 
gebeuren, dan moet je als school van voren af aan beginnen. Wanneer je dit, mijn inziens, ieder jaar 
zou inzetten gaat de kracht van zo’n zitting verloren. Ik ben dus benieuwd naar andere 
mogelijkheden om deze vorm van pesten aan te pakken en hoever je als school hierin kunt/moet 
gaan. 

Praktische vragen die ik daarbij stel: 

Hoe groot is het probleem van cyberpesten op school op dit moment? (Objectief/feitelijk?) Hoe vaak 
wordt melding gedaan van cyberpesten? In welke vormen uit dit zich?  Is er een stappenplan, wie 
doet er wat na melding? Wat is het standpunt van de directie over verantwoordelijkheid in deze? 
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Hoe verloopt na melding het contact met ouders? Wat is het standpunt van onze school m.b.t. 
docenten en leerlingen op HYVES? Hoe groot is het probleem van cyberpesten tijdens het 
computergebruik van leerlingen  in de school/het SLS[1]? Kunnen leerlingen op 
MSN/HYVES/Facebook in schooltijd  in het SLS? Heeft de school internetfilters? 

Deze vragen leiden tot de eerste hoofdvraag van mijn onderzoek: 

 

1.2.1. Hoofdvraagstelling 

1. Hoe vaak en in welke vorm komt cyberpesten voor in de eerste en tweede klassen van het 
Montessoricollege? 

en brengen mij bij de gewenste situatie van mijn onderzoek: 

2.Hoe kan het Montessoricollege een bijdrage leveren aan een anti –cyberpest beleid? 

Deelvragen: 

1. Hoe voorkom je dat cyberpesten zich onttrekt aan het gezichtsveld van docenten en dus 
school? 

2. Op welke manier denkt het Montessoricollege te kunnen bijdragen aan een aanpak voor dit 
probleem?  

3. Op welke manier denken leerlingen dat school kan bijdragen aan een aanpak van dit 
probleem?  

4. Op welke manier denken ouders bij te kunnen dragen aan een aanpak van dit probleem?  
5. Op welke manier denken ouders dat school een bijdrage kan leveren aan dit probleem? 
6. Welke good-practises zijn er met betrekking tot de aanpak en voorkomen van cyberpesten? 

 

1.2.2. Doelstelling van het onderzoek 

Steeds vaker wordt de school geconfronteerd met meldingen van cyberpesten, daar moet iets aan 
gebeuren. Wat ik met dit onderzoek hoop te bereiken is : 

 de school duidelijk inzicht te geven hoe vaak en in welke vorm cyberpesten voorkomt, 

 de school op de hoogte brengen van recente manieren om cyberpesten aan te pakken, 

 de school de noodzaak in te laten zien een eigen (internet) protocol te ontwikkelen met 
preventieve en curatieve maatregelen om cyberpesten tegen te gaan. 

 de school deze maatregelen op te laten nemen in het school(veiligheid)beleid, 

 de school een actief beleid  te laten ontwikkelen wat betreft het organiseren van 
verschillende preventieve activiteiten voor de leerlingen. 

 

Door dit alles laat de school een daadkrachtige opstelling zien tegen cyberpesten. 

[1] SLS Studielandschap en computerruimte. 
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Hoofdstuk 2 Het theoretisch kader 

Cyberpesten en de aanpak op school 

2.1.Cyberpesten: stand van zaken.  

Cyberpesten is een belangrijk onderwerp in de maatschappelijke discussie geworden. Bijna dagelijks 

schrijft de media over deze vormen van pesten. De manieren van pesten op internet veranderen in 

een rap tempo en gaan gepaard met steeds weer nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Cyberpesten is de keerzijde van het (bijna altijd) bereikbaar zijn door middel van de digitale 

technologie. Vroeger ging de school om half vier uit en gingen de pesters naar huis. Nu dringen zij 

door in de veiligheid van thuis. Cyberpesten heeft een andere aanpak nodig dan gewoon pesten, het 

gebeurt vaak thuis met een uitloop naar school.  

De belangrijkste resultaten voor mijn onderzoek vanuit het wetenschappelijk onderzoek dat werd 

gehouden door de Open Universiteit en de GGD Zuid Limburg (waaraan 1200 kinderen uit groep 8 en 

de brugklas en 850 ouders deelnamen (2006 )); 19 % van de brugklassers was gedurende dat half jaar 

slachtoffer van cyberpesten, slechts 1.5 % van de ouders van kinderen uit het voortgezet onderwijs 

denkt dat hun kind vaak gepest wordt via internet, bijna een tiende van die ouders weet niet of hun 

kind gepest wordt . 78 %  van alle leerlingen geeft aan niet te weten wie de dader is, 10 % van hen 

geeft aan dat het iemand uit zijn/haar klas is. Volgens 5% is het iemand op school, volgens 8 % 

iemand van daarbuiten. De meeste gepeste leerlingen geven aan dat niemand het pesten probeerde 

te stoppen. Weinig leerlingen noemen de leerkracht als degene die ingreep. Er zijn meer VO dan BO 

leerlingen die meedoen aan pesten via internet of sms.   

(Planet Internet, 2005) Vanuit onderzoek onder 500 kinderen van 11 t/m 15 jaar blijkt dat 15% van 

de kinderen treitert op internet, 12% van de kinderen wel eens gepest wordt en meisjes vaker 

digitaal gepest worden dan jongens. 40% zegt dat klasgenoten soms digitaal gepest worden, en 15 % 

zegt het vaak voor iemand op te nemen als die gepest wordt. 56 % vertelt dit aan vrienden, 37% 

vertelt dit aan ouders en 24% vertelt dit aan de leerkracht. 

SGP (Duimel, de Haan, 2007) vroeg aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders hoe ze 

thuis omgaan met de computer. Er is een kloof waar het gaat om de kennis die ouders van hun 

surfende en chattend kind hebben. Ouders denken te positief over het gedrag van hun kind op 

internet. Slechts vier procent van de ouders denkt dat hun kind pest via MSN, terwijl 12 procent 

aangeeft dat wel eens te doen. Ook blijken ouders nauwelijks op de hoogte te zijn van profielsites 

van hun kinderen. Dus ook niet of zij privé gegevens online achterlaten en zich zo kwetsbaar 

opstellen voor niet alleen onbekenden maar ook klasgenoten die op deze manier gemakkelijk 

slachtoffers vinden via MSN of gsm. 

2.2. Cyberpesten: wat is het?  

Alle manieren om een ander te pesten maar dan via de digitale wegen als internet en de mobiele 
telefoon. Uitschelden, stalken, treiteren (dissen) gebeurt nu via een chat, mailtje, sms’je, een 
opgenomen en bewerkt filmpje of fotootje. Voorbeelden hiervan: happy slapping; iemand in elkaar 
slaan, dit opnemen met de mobiele telefoon en vervolgens verspreiden via het internet, hacking; 
inbreken in andermans computer/profiel, het versturen van een MSN bom; met een 
computerprogramma eindeloos hetzelfde bericht versturen waardoor computers vastlopen.  
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 Cyberpesten of cyberbullying wordt door de Amerikaanse onderzoekster Nancy Willard verdeeld in 

de volgende categorieën (Willard, 2007): 

 Flaming; online gevechtenmiddels elektronische scheldberichten die over en weer worden 

verstuurd bijvoorbeeld in een chat. 

 Harassment; Lastigvallen, het herhaaldelijk sturen van scheldberichten, in e-mail of chat. 

 Dissing; het online kwaadaardig roddelen over iemand om zijn of haar reputatie en goede 

naam te beschadigen. 

 Outing; het openbaar maken van iemands privéfoto’s of filmpjes. Door middel van het 

doorsturen van de foto’s of filmpjes met een mobieltje, maar ook door het maken van een 

website over deze persoon. 

 Trickery; uitlokken dat iemand privé informatie geeft om dit vervolgens online te zetten of 

aan anderen te versturen. 

 Exclusion; het isoleren van iemand van de groep door bijvoorbeeld in een gezamenlijke chat 

(met meerdere kinderen) niet met iemand chatten. 

 Cyberstalking; het herhaaldelijk en veelvuldig lastig vallen van iemand. Bijvoorbeeld wanneer 

iemand online komt en wil chatten, hem of haar meteen lastig te vallen. Of door bijvoorbeeld 

elke dag iemand tientallen scheldmails of –sms’jes te sturen. 

 

Cyberpesten maakt deel uit van gewoon pesten maar verschilt op een aantal punten. Het is een 

onderdeel dat nog moet worden opgenomen in het huidige pestprotocol van het Montessoricollege 

en onderstaande punten zijn daarom van belang om te melden; 

A. Het gebeurt in de eigen, veilige omgeving,  

B. Mate van herhaling; het bericht wordt keer op keer gelezen. 

C. Geen gezichtsuitdrukking/emoties op internet. Hoe bedoelt de ander een bericht? 

D. Moeilijk reageren. Wat is juist, wel of niet reageren? 

E. Het pesten is harder en erger, het taalgebruik ook. 

F. Anonimiteit. Iedereen kan een dader zijn. 

G. Moeilijker verweer. Wat doen om het te stoppen? 

H. Geen omstanders om je te helpen. 

I. Moeilijk om erover te praten. Moeilijk om begrip te krijgen. 

J. Pesten gaat ergens anders weer verder. Het kind is overal en altijd bereikbaar. 
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2.3 Wat maakt cyberpesten zo populair? 

Op de internetsite cyberpesten.be worden oorzaken aangegeven voor de populariteit van 

cyberpesten onder kinderen en jongeren. Het geeft antwoord op een aantal vragen die ik stel n.a.v. 

de verlegenheidsituatie uit de schoolpraktijk (p. 6, inleiding). 

1.Men staat niet stil bij de impact van cyberpesten 

Diverse onderzoeken tonen aan dat de helft van alle jongeren zelf of in hun omgeving cyberpesten 

hebben meegemaakt. Het meest verontrustend is dat de meeste gepeste jongeren niet weten wie de 

pestkoppen zijn, omdat het pesten anoniem gebeurt. Meestal zijn het klasgenoten of bekenden met 

wie men ruzie heeft gehad, maar klasgroepen en vriendengroepen zijn zo groot dat het onduidelijk is 

wie de pestkoppen uiteindelijk zijn. Vaak sturen jongeren ook snel pestboodschappen die ze 

ontvangen naar elkaar door zonder te beseffen hoe kwetsend deze zijn voor de betrokkenen. De 

meesten zien het als een spel, een vorm van plezier maken en staan niet stil bij de gevolgen. De 

meerderheid beseft niet hoe groot de impact kan zijn als de slachtoffers onder ogen krijgen wat er 

over hen verteld wordt of welke beledigende en/of compromitterende beelden over hen verspreid 

worden. 

De eerder genoemde verlegenheidsituatie op het Montessoricollege waarbij het cyberpesten zich in 

verschillende leerjaren afspeelde, is hier een goed voorbeeld van. Het was niet duidelijk wie er 

uiteindelijk met het pesten begonnen was. De directie kon met moeite door de harde buitenkant van 

de pesters heen komen. Bij een leerling lukte het hen niet om hem de invloed van het pesten op het 

slachtoffer te laten beseffen. Ook het slachtoffer realiseerde zich in eerste instantie niet de invloed 

die het op haarzelf had gehad. 

2. Technologie creëert de illusie van anonimiteit. 

Het belangrijkste kenmerk van cyberpesten in tegenstelling tot het klassieke pesten is de anonimiteit 
en het gevoel onzichtbaar te zijn doordat men een andere identiteit kan aannemen. Technologie 
creëert de illusie dat men onzichtbaar is en anoniem. Nancy Willard (2004) beschrijft dit fenomeen als 
‘disinhibition’, letterlijk ‘disinhibitie’ en vrij vertaald ‘ontremmend’. Wanneer mensen internet 
gebruiken, zijn ze vaak bereid om dingen te doen of te zeggen die ze veel minder waarschijnlijk in de 
‘echte’ wereld zouden doen of zeggen. Op internet is het gedrag veel minder geremd. Door het feit 
dat men niet voor zichzelf moet uitkomen en niet met het oordeel van anderen geconfronteerd wordt, 
durft men veel meer.  
Vele jongeren veranderen totaal als ze hun internetidentiteit aannemen en vereenzelvigen zich met 
figuren uit geweldfilms, strips of televisieseries en denken en handelen alsof ze die persoon zijn. 
Niemand kan hen zien en betrappen. De anonimiteit van internet geeft jongeren de kans zich volledig 
in de andere rol in te leven en daardoor hun persoonlijk geweten uit te schakelen. Die anonimiteit en 
het gevoel van onzichtbaarheid maakt dat het cyberpesten veel grover en beledigender is dan het 
klassieke pesten, waarbij sprake is van een rechtstreekse confrontatie. Jongeren weten dat ze geen 
rechtstreekse confrontatie met het slachtoffer hoeven aan te gaan, dat het risico dat ze betrapt 
worden zeer klein is en profiteren ervan dat ze hun pestdaden kunnen stellen buiten de schooluren, 
vanaf een thuispc, een bibliotheek, een internetcafé enz. Het ontbreken van lijfelijk contact, het 
ontbreken van een stem die protesteert en ook het ontbreken van sociale en contextuele elementen 
doen jongeren in cyberpesten veel verder gaan dan dat ze normaal gezien zouden durven. 
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3. De snelle en gemakkelijke toegankelijkheid van technologie 

Een ander element dat het cyberpesten zo aantrekkelijk, maar ook gevaarlijk maakt is de 

gemakkelijke toegankelijkheid van de technologische middelen. Als je iemand lijfelijk wil pesten moet 

je de persoon al opzoeken en een geschikt moment afwachten. Bij internet of gsm pesten kan je 

onmiddellijk naar het middel grijpen en direct starten met pesten. De snelle toegankelijkheid van deze 

middelen maakt ook dat jongeren vaak niet nadenken als ze starten met cyberpesten. Ze zorgen er 

wel voor om anoniem te kunnen blijven. Voor de rest worden er geen plannen gesmeed en gaan de 

meesten heel erg impulsief te werk wanneer ze hun pestactiviteiten ontplooien. Een ander punt is dat 

het pesten via internet en gsm zo snel gaat en zo´n massale impact heeft. Een pestemail, een 

bewerkte foto, een haatsms’je kunnen ogenblikkelijk doorgezonden worden, zodat een snelle 

verspreiding van de pesterijen mogelijk is. 

4. De massaverspreiding van technologiegebruik 

Jongeren die ‘gepakt’ werden met cyberpesten gaven vaak aan dat het pesten toch niet zo erg was, 

want iedereen doet het toch. Net zoals vele jongeren het illegaal downloaden van software of mp3 

muziek rechtvaardigen met het argument dat iedereen het toch doet, rechtvaardigen ze het 

cyberpestgedrag met het argument dat zo velen het doen. Hoe meer mensen dit soort gedrag 

vertonen, hoe kleiner de pakkans en dit maakt dat men minder rationeel met cyberpestgedrag 

omgaat. Vele jongeren die met cyberpesten betrapt werden, rationaliseerden hun cyberpestgedrag 

met het argument dat, als iedereen het doet en mag doen, zij zich ook dat recht mogen toe-eigenen. 

Voorbeeld van een meisje dat het recht naar haar eigen hand zet door een ander te adviseren 

opnames te maken van haar leraar vanwege zijn vreemde gedrag: 

    Geluidopname 

Hoi lief meisje in groep 8 met de verschrikkelijke meester (#8). Als ik jou was, zou ik een mobiel 

mee naar school nemen die geluidsopname heeft. Zo kun je het gesprek of het vreemde gedrag van 

je meester opnemen en aan je ouders laten horen. Als je dat eng vindt zou ik het eerst aan je 

vertrouwenspersoon laten zien. Wat hij doet is niet normaal, dus jij hebt het recht hem op te nemen 

en er zelfs mee naar de directeur te gaan.    Een meisje van 16 

Fragment uit: Achterwerk brieven no. 10  2010 

 

5. Er wordt weinig tot nooit ingegrepen. 

Een reden waarom de populariteit van het cyberpesten alsmaar toeneemt is dat er weinig tot nooit 

wordt ingegrepen. ‘Ik kan toch niet gepakt worden’ leeft bij de pesters en ‘De dader is toch nooit te 

achterhalen’ leeft bij de slachtoffers. De onzichtbaarheid maakt het gemakkelijk om een 

onverantwoorde of schadelijke actie te rationaliseren. Een mogelijke bedreiging van straf zal bij het 

cyberpesten praktisch geen invloed hebben. Bij het klassieke pesten durft men pa of ma wel in te 

lichten en vaak ziet men ook lichamelijke gevolgen zoals gescheurde of vuile kleren, builen of wonden. 

Bij het cyberpesten blijft het bij psychologisch pesten en dit is niet zichtbaar. Het valt op dat kinderen 

die gecyberpest worden zelden hun ouders of leerkrachten inlichten. Meestal is dat omdat ze beseffen 
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dat hun ouders weinig tot niets van computers en informatica afweten en vrezen dat die alleen maar 

het computergebruik zouden verbieden. Hoe leg je als jongere aan je ouders uit dat je gepest wordt 

via MSN als ouders niet weten wat dat precies is en hoe daar in hemelsnaam gepest kan worden ? 

Het valt uit onderzoek op dat jongeren meer geneigd zijn om het cyberpesten voor zich te houden, 

dan  het klassieke pesten. 

6. Vermindering van sociale en contextuele richtsnoeren en tastbare terugkoppeling. 

In een gewone pestsituatie zal de reactie van de ander, de zogenaamde sociale en affectieve 

terugkoppeling impact hebben op het pestgedrag. Bij online pesten is die terugkoppeling over de 

gevolgen van hun acties ten aanzien van de slachtoffers er niet en zal men gedrag vertonen waarbij 

sociale en ethische normen gemakkelijker overschreden worden. Vooral het wegvallen van sociale 

controle en sociale afkeuring maakt het cyberpesten veel agressiever van aard. Wanneer elke vorm 

van terugkoppeling wegvalt en men niet zelf verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke of potentiële 

gevolgen , zoals bij het online pesten, wordt de brutaliteit veel groter. 

7. De capaciteit om veelvoudige identiteiten op internet aan te nemen 

Jongeren kunnen op internet meerdere identiteiten aannemen. De bekende psycholoog Erikson merkt 

op dat tijdens de adolescentie, tieners geneigd zijn om verschillende rollen te spelen en identiteiten 

aan te nemen, wat hen helpt hun eigen identiteit en persoonlijkheid beter te leren kennen. Zo 

vereenzelvigen ze zich met sportvedetten of mensen uit de showbizz, uit strips, helden van televisie of 

film. (cyberpesten.be) 

 
 
Invloed van de media 

De invloed van de thuisomgeving is op een dieptepunt als kinderen 12 jaar oud zijn en neemt pas 

weer toe als zij uit huis gaan. In de leeftijd van 12-16 jaar, wanneer pubers zich afzetten tegen de 

thuisomgeving, bereikt de invloed van de school en nog meer die van de media zijn hoogtepunt. 

Media voedt als het ware voor een deel onze kinderen op en speelt een rol bij de ontwikkeling van 

gewenst en ongewenst gedrag als cyberpesten.  

Wat kinderen te zien krijgen via beeldcultuur, Reality tv, Internetgames, Videoclips, vormt hun beeld 

van de werkelijkheid. Hierdoor kunnen zij bepaald gedrag als ‘waar ‘ of  als ‘normaal’ gedrag 

interpreteren. Daarnaast lijkt het of er in de media een soort ‘afzeikcultuur ‘is ontstaan die sommige 

kinderen kopiëren in hun werkelijke leven. 

Door ontkerkelijking en de individualisering zijn onze oude normen en waarden aan het vervagen. Zij 

zijn geen vanzelfsprekend houvast meer bij het ontwikkelen van sociaal gedrag. Ook bij de opvoeding 

is gebleken dat ouders het niet gemakkelijk vinden om duidelijke grenzen te stellen. Het wegvallen 

van duidelijke regels vanuit thuis, vergroot de invloed van de school en mediaomgeving. (Uit IPM 

Kidswise, 2002)  Dat in deze periode de invloed van school groot is, ondersteunt de gedachte dat je 

als school niet meer ‘je kop in het zand kunt blijven steken’ zolang er geen melding wordt gedaan (op 

school). Je hebt als school de verantwoordelijkheid om op te treden en stelling te nemen. 
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2.4.1 Het profiel van de cyberpester  

Om docenten en school enigszins te helpen in het signaleren van cyberpesten wordt hier een beeld 
geschetst van de cyberpester en het slachtoffer. Ook wordt geprobeerd de stille getuigen in de klas, 
(de zwijgende middengroep) actief te betrekken bij een oplossing, genoemd. Vanwege de mogelijke 
toename van het aantal autistische leerlingen bij de invoering van inclusief onderwijs op het 
Montessoricollege en gezien het feit dat zij een gemakkelijke prooi kunnen zijn voor cyberpesters, 
worden zij onder 2.4.3. genoemd. 

• Cyberpesters staan vaak onder invloed van hormonale veranderingen. Daarom vind je hen vaak in 
de leeftijd van 12-15 jaar.  
• Bij cyberpesters tref je vaak slachtoffers van offline pesten of van cyberpesten zelf aan. Het kan een 
vorm van compensatie zijn. Bijvoorbeeld de “nerd”, die overdag gepest of buitengesloten wordt en 
op internet zijn gram haalt.  
• Meer dan 60% van de cyber-bullies zijn meisjes, terwijl 52 % jongens zijn. (Qing Li, University of 
Calgary, 2005)  
• Soms gebeurt het pesten per ongeluk. De dader ziet de reactie van het slachtoffer niet en heeft dus 
niet door hoe zijn of haar “plagerijen” voor de ontvanger zijn.  
  

2.4.2. Meelopers en toekijkers (zwijgende middengroep) 
 
De belangrijkste reden voor kinderen om niet te reageren of in te grijpen bij (cyber)pesten is de wens 
om populair te zijn. Dit zijn de meelopers. Voor de toekijkers speelt angst voor represaille een grote 
rol. Een andere oorzaak om zich stil te houden is dat jongeren vaak denken dat volwassenen niet 
kunnen of willen helpen om het (cyber)pesten te stoppen. Toekijkers zijn vaak bang of voelen zich 
machteloos. Je hoeft geen pester te zijn om toch bij te dragen aan iemands ellende. De pester dankt 
zijn bestaan mede aan de meelopers en toeschouwers. In 2.5.2 wordt een aantal manieren genoemd 
om ook deze groep aan te sporen om pesten te melden of openlijk af te keuren. 
 

2.4.3. Het profiel van het slachtoffer  
 
Vaak wordt gedacht dat bepaalde mensen iets doen of juist laten waardoor zij voorbestemd lijken te 
zijn om slachtoffer te worden. Dat zou betekenen dat zij het pesten aan zichzelf te danken hebben.  
Uit onderzoek blijkt dat iedereen die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is slachtoffer 
kan worden. Geloven dat alleen bepaalde types doelwit worden van pestactiviteiten geeft een vals 
veilig gevoel. Wel is het zo dat kinderen die gepest worden vaak een aantal kenmerken vertonen, die 
door daders feilloos worden herkend:  
 
• Kinderen met depressieve en/of angst klachten hebben een significant grotere kans om gepest te 
worden.  
• Weinig vrienden. Het blijkt dat vrienden bescherming bieden tegen pesters. Een eenling is meer 
kwetsbaar. Pesters zoeken graag iemand die weinig verweer heeft.  
• Zwakke sociale weerbaarheid.  
• “Anders” zijn. Het niet helemaal voldoen aan de norm van de groep.  
 
 
Hasper-Sitton (2009) zegt dat met name leerlingen met autisme potentiële slachtoffers zijn voor 
(cyber)pesten omdat zij zich gemakkelijker kunnen bewegen in (cyber)space dan in de maatschappij, 
maar daarbij worden gehinderd door het feit dat zij: 
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 Goedgelovig zijn, waardoor zij geneigd zijn om alles wat er aan informatie 
binnen komt via (cyber)space te geloven. 

 Eerlijk zijn, waardoor zij op vragen, ook als daarmee (privacy)grenzen worden 
overschreden, eerlijk antwoorden en de gevraagde informatie verstrekken. 

 Net als iedereen graag ‘ergens bij’ willen horen en ‘normaal’ willen zijn maar 
moeilijk onderscheid kunnen maken tussen welgemeende, vriendschappelijke, 
contacten en contacten met valse bedoelingen. 

 Geen adequate oplossingsstrategieën paraat hebben in situaties van 
grensoverschrijdend gedrag, misbruik en fraude. 

Vanaf een bepaalde leeftijd wordt het toezicht op jongeren ‘losgelaten’ en worden zij 
geacht zich op verantwoorde wijze te kunnen bewegen in (cyber)space. Jongeren die, 
onbedoeld, wel eens een SMS abonnement zijn aangegaan waardoor zij en hun ouders zijn 
geconfronteerd met torenhoge rekeningen, zullen niet snel in dezelfde fout vervallen. 
Jongeren met autisme zijn niet in staat om de ‘transfer’ van de ene naar de andere situatie 
te maken en zullen in een nieuwe situatie opnieuw de fout maken om op een aanbod in te 
gaan. Blijvende alertheid van ouders en begeleiders is wenselijk om (cyber)pesten en 
misbruik te voorkomen en aan te pakken. 
 
Ten onrechte, zo blijkt uit etnografisch onderzoek van de Brunel Unistersity’s School of 
Sport and Education, wordt het spelen van online games als ‘slecht’ voor de jongeren 
gezien. Onderzoekers Simon Bradford en Nic Crowe hebben drie jaar lang jongeren tussen 
de 13 en 16 jaar in de populaire game Runescape gevolgd. Jongeren vinden in dit soort 
games (Runascape, World of warcraft, De Sims [vakantiepret, huisdieren, tieneraccessoires, 
op reis, vrije tijd, familiepret, etc.], Nintendo Dogs, Tamagotchi en dergelijke) een platform 
om te ‘experimenteren’ met verschillende identiteiten, maken kennis met verschillende 
culturen, sekse verschillen en doen vaardigheden op die ze in de maatschappij nodig hebben. 
Deze werelden kunnen als vervanging dienen voor gemiste ervaringen in de werkelijke wereld, zoals 
een vakantie, cafébezoek, het verzorgen van huisdieren, het opbouwen van een gezinsleven en 
dergelijke. Daarmee kunnen deze games, weliswaar virtueel, een belangrijke bijdrage leveren aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met autisme en hun belevingswereld aanmerkelijk 
vergroten of aanvullen. (Hasper-Sitton, 2009, p. 21 t/m 23 uit: Niet pesten maar aanpakken.) 
 

2.5.  Gevolgen van cyberpesten 

Uit onderzoek door Harris Interactive in opdracht van NCPC, USA blijkt dat tieners verschillend 
reageren op cyberbullying: met boosheid, verwarring of onverschilligheid. Vaak leggen de 
slachtoffers de oorzaak van het pesten bij zichzelf. Daarnaast schamen zij zich en voelen zich schuldig 
vanwege het mogelijke verdriet dat zij hun ouders zullen aandoen. Kinderen blijken de meeste 
schade op te lopen in situaties waarin zij zowel in het echte leven als online worden gepest. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen die in het echte leven worden gepest, intensiever gebruik maken van 
het internet. (IVO-onderzoek 2006). Zij lopen in ieder geval dus meer risico op online pesterijen. Aan 
de andere kant kunnen zij hun sociale contacten door intensief MSN’en uitbreiden.  
 
Gevolgen kunnen zijn:  
• Problemen met zelfvertrouwen en zelfbeeld.  
• Schoolproblemen, bijvoorbeeld het vermijden van school en leerproblemen  
• Depressie en angst. Welke in het uiterste geval zouden kunnen leiden tot moord of zelfmoord.  
• Psychosomatische en psychosociale gezondheidsklachten lopen door tot in het volwassen leven  
• Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die gepest worden, later vaker meer introvert reageren, 
moeilijker vertrouwelijke relaties aangaan en meer neigen tot depressies. Pestkoppen echter zouden 
tot vier keer meer het risico lopen om in de criminaliteit te belanden. (Emmerechts, 1999).  
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In een interview met Nancy Willard(2009), zegt zij: “On line- communicatie kan extreem agressief 
zijn. Er is geen uitweg voor degene die online ‘’gemobt ‘’[2] worden. Men vermoedt dat cyberpesten 
zo’n grote emotionele schade kan veroorzaken omdat men niet weet wie men nog vertrouwen kan. 
Ook is de wijde verspreiding van kwetsend materiaal doorslaggevend.’’ (Willard, N, M.S, J.D., 2004, I 
Can’t See You-You Can’t See Me”.)  
 
 

Foto’s 

Ik ben zo verschrikkelijk bang! We hebben een camera thuis waar we regelmatig foto’s mee maken. 

Nou had mijn vader voordat ik ging douchen voor de grap een foto gemaakt. Ik was boos maar kon er 

wel om lachen. We hebben hem natuurlijk gewist. Toen heb ik later ook nog een sexy foto gemaakt. 

Die heb ik ook gelijk gewist. Maar nu ben ik bang. Het klinkt raar, maar ik ben bang dat het ergens is 

beland. Ik heb het wel gelijk gewist. Nu kreeg ik een mailtje van: je was een succes. Het kan van 

Hyves zijn geweest of van zwemmen. Maar ik was zo dom dat ik het heb gewist zonder het te lezen. 

Nu ben ik bang dat het over die foto’s ging. Anoniem 

Fragment uit: Achterwerk brieven no. 12  2010 

 

 

2.5 Cyberpesten; hoe pak je het aan? 

2.5.1.Wat is er nodig om cyberpesten aan te pakken als school? Hoe betrek je ouders en leerlingen 

bij deze aanpak? Delver en Hop, auteurs van ‘Pesten is laf, cyberpesten is laffer’,  hebben met hulp 

van scholen een acht tal adviezen vermeld: 

 

1. Update uw pestprotocol/internetprotocol  

2. Verbied het gebruik van mobieltjes tijdens schoolactiviteiten 

3. Organiseer vertrouwen 

4. School uw mensen bij 

5. Geef het goede voorbeeld 

6. Meld rottigheid 

7. Betrek de ouders 

8. Betrek de leerlingen 

 

[2] Mobben: Emotioneel misbruik, meestal van meerdere personen gericht tegen 1 slachtoffer. 
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2.5.2. Welke invalshoeken heb je nodig als docent of mentor om het onderwerp cyberpesten 
bespreekbaar te maken in je les. Hoe begin je een klassengesprek? Hoe zorg je als docent of mentor 
dat de stille getuigen ofwel de zwijgende middengroep wordt aangespoord om pesten openlijk te 
durven af te keuren of te melden? Willard (2004) geeft een aantal tips aan jongeren om hen te leren 
op een positieve manier om te gaan met internet: 

 
1. Jongeren moeten beseffen dat zij altijd verantwoordelijk blijven voor hun persoonlijk gedrag ook al 
nemen ze een andere identiteit aan. 
2. Benadruk het belang van het vermijden van het berokkenen van schade, materieel of emotioneel, 
aan anderen bij het persoonlijk afwegen van morele waarden en sociale verwachtingen. Heel vaak 
legt men aan jongeren allerlei regels op zonder te vertellen waarom deze regels nodig zijn. Een 
belangrijk criterium voor het bepalen van regels is dat een ander geen schade mag oplopen door het 
eigen gedrag. 
3. Verhoog het empathisch vermogen van jongeren via allerlei opdrachten en oefeningen. Dat kan 
bijvoorbeeld door hen zich te laten inleven in de positie van een gecyberpest kind. Door hen te leren 
nadenken hoe anderen denken en voelen en te laten ervaren wat het betekent om online gepest te 
worden, probeert men te bereiken dat jongeren een groter moreel verantwoordelijkheidsbesef 
ontwikkelen. “Hoe zou jij je voelen als iemand anders bij jou hetzelfde deed.” 
4. Help jongeren herkennen en begrijpen hoe hun handelingen schade kunnen berokkenen bij 
personen die ze niet zien. “Wat zou de persoon die je dit aandoet, voelen bij dit gedrag?”  
5. Help jongeren na te denken over goed en kwaad in overeenstemming met hun eigen persoonlijke 
waarden zonder dat daaraan straf of betrapping bij te pas komt. “Vind je dit zelf wel o.k., wat je 
doet?” 
6. Leer jongeren een morele check-up doen. “Wat zou je vader, moeder, leerkracht, of een ander voor 
jou verantwoordelijk persoon denken bij dit soort handelingen die je doet.” 
7. Wijs jongeren op de maatschappelijke gevolgen. “ Wat zou je ervan vinden mocht dit gedrag op de 
voorpagina van de krant terechtkomen, met jouw naam als dader eronder ?” “Wat zou er in de 
samenleving gebeuren als iedereen zou gaan doen,wat jij nu doet?” 
8. Houdt bij kinderen altijd een opvoedkundig oogje in het zeil, zonder dat je hen het gevoel geeft ze 
voortdurend op de vingers te kijken. Toon als begeleiders betrokkenheid bij het handelen en wandelen 
van kinderen : waar hangen ze uit, wat doen ze op internet, hoe gebruiken ze hun GSM, enz. Ouders, 
leerkrachten en andere verantwoordelijke volwassenen moeten jongeren het gevoel geven dat ze hun 
cybergedrag superviseren. Jongeren moeten weten dat ze in de gaten gehouden worden, ook al is dit 
niet expliciet. Jongeren moeten een aantal regels aangereikt krijgen waarin wordt bepaald wat kan 
en niet kan, en welke sancties mogelijks getroffen worden als jongeren zich niet aan afspraken 
houden. (Willard, N, M.S, J.D., 2004, I Can’t See You-You Can’t See Me” p. 10 t/m 14.)  
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Hoofdstuk 3 Opzet van het onderzoek 

3.1. Uitvoering 
 
3.1.1. Triangulatie 

In mijn onderzoek maak ik gebruik van triangulatie, ik gebruik meerdere typen informanten. Dit past 

bij uitstek  bij dit onderzoek, waarbij ik de verantwoordelijkheid en bijdragen vanuit school, ouders 

en leerlingen verwacht en noodzakelijk acht. Daarnaast verdiep ik me graag in een good-practise van 

een andere school. Ik hoop op tips en trucs die inzetbaar zijn voor de eigen school. Voor recente tips 

bevraag ik de experts en kennisoverdragers van onderwijsbegeleidingsdiensten en mijn kind online. 

Ik hoop tevens van hun te horen of ik op de goede weg zit. Mijn aanpak binnen school bespreek ik 

steeds met mijn critical friend vanuit school. Ik sta open voor zijn tips, en op - of aanmerkingen. 

3.1.2. Validiteit, betrouwbaarheid en ethiek 

Door de resultaten van het onderzoek aan de teamleden te presenteren, betrek ik hen bij mijn 

onderzoek. Interviews koppel ik terug aan degene met wie ik gesprekken heb gehad. Ik bespreek de 

resultaten van enquêtes en interviews met de verschillende doelgroepen om eventuele hiaten of 

verbeterpunten per doelgroep na te gaan. De inhoud van de vragen heeft bij alle enquêtes en 

interviews overeenkomsten, waardoor antwoorden eenvoudig te vergelijken zijn maar ook 

verschillen. Deze verschillen zijn onvermijdelijk. Ik heb hier bewust voor gekozen omdat de 

invalshoeken van de verschillende doelgroepen (docenten, ouders en leerlingen) verschillen. 

Enquêtes onder leerlingen, docenten, ouders zullen anoniem worden afgenomen. Namen in de 

uitwerking van de resultaten worden in de beschrijving van het onderzoek niet genoemd. Bij de 

presentatie van het onderzoek aan het team van school worden geen namen genoemd. Ik heb bij alle 

enquêtes aangegeven dat de resultaten verwerkt zullen worden in het onderzoek. 

Vanuit mijn eigen ervaring weet ik hoe vervelend het kan zijn om als docent enquêtes in te moeten 

vullen. Vooral als het ook nog eens ellenlange vragenlijsten zijn, met onduidelijke vragen. De enquête 

voor de docenten is kort en ik vraag hen deze diezelfde dag in te vullen. Ook benader ik hen 

persoonlijk en geef nog eens het doel van mijn onderzoek aan. De leerling-enquête is langer maar de 

vragen, op vijf open vragen na, zijn eenvoudig en snel met ja of nee te beantwoorden.  

Voordat ik ouders benader, heb ik eerst een zorgvuldig vraaggesprek met 2 ouderraad leden. Van 

hen kan ik meer te weten komen over behoeftes/hiaten rondom de aanpak van school en ouders 

zelf. Ik denk dat ik, door een meer toegespitste vragenlijst te maken en hen het gevoel te geven te 

participeren aan mijn onderzoek, meer ouders kan motiveren deze lijsten in te vullen. Door mijn 

presentatie van het pestprotocol aan de ouderraad, kennen mensen mijn gezicht en is het contact 

met een aantal gelegd. Ik vind dat ouders van een school met respect behandeld moeten worden en 

dat er meer naar hen geluisterd mag worden dan nu gedaan wordt. Ook kunnen zij meer betrokken 

worden bij ons schoolbeleid en daarvoor moeten meer kansen geboden worden. 

Voorafgaand aan de klassengesprekken maak  ik de leerlingen duidelijk dat zij niet verplicht zijn iets 

te zeggen of namen van klasgenoten te noemen. Zouden ze wel iets bij mij kwijt willen dan bied ik 

hen steeds de mogelijkheid dit na de les te doen. Citaat van een leerling die ik achteraf in de 

klassenopdracht tegenkwam; ‘’Ik vind wel dat je in de klas erover kan praten maar soms kan het zo 
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erg zijn, dat je wil dat iedereen het niet te horen krijgt.’’ Tijdens de gesprekken houd ik leerlingen 

nauwlettend in de gaten, wat betreft hun reacties of emoties. 

Ik heb in alle klassen een persoonlijke inleiding gegeven voorafgaand aan de enquête met daarin de 

doelstelling van mijn onderzoek. Bij de eerste afname van de enquête ben ik tijdens het invullen van 

de  enquête aanwezig om een  beeld te krijgen van eventuele onduidelijkheden. Deze communiceer 

ik  naar de volgende klassen en hun mentoren. Ook zal ik de leerlingen meerdere malen bedanken 

voor hun medewerking en hen laten inzien dat hun aandeel heel belangrijk is voor de validiteit van 

mijn onderzoek. Ik meen dat ook oprecht wanneer ik hen dat zal zeggen. Een onderzoek in de school 

over cyberpesten zonder hun medewerking is zinloos. Op dit punt kom ik op het idee om leerlingen 

te betrekken bij een workshop voor ouders/docenten. Het geeft tevens aan dat ik hun aandeel 

respecteer en waardevol vind. 

3.1.3. Het verzamelen van gegevens. 

Ik heb op twee manieren gegevens verzameld. 

 Door bevragen d.m.v. het afnemen van enquêtes, interviews met individuele personen 

(opgenomen gesprekken en vragenlijsten via de mail)en klassengesprekken. 

Ik heb binnen de school groepen leerlingen bevraagd middels een digitale enquête, vanwege de 

gemakkelijke verwerking van de resultaten. In een oogopslag zijn duidelijk opvallende verschillen 

of overeenkomsten op te merken in de klassen in de onderbouw. Een 20-tal ouders hebben een 

enquête mee gekregen via hun kinderen. Ik heb mentoren aangespoord de leerlingen een week 

later deze brief weer te laten inleveren. Een 20-tal docenten heb ik persoonlijk gevraagd de 

vragenlijst in te vullen en diezelfde dag terug te geven. Voorafgaand aan de enquêtes hield ik een 

klassengesprek in een eerste en in een tweede klas. Dit leverde veel informatie op die het maken 

van een goede gerichte enquête hebben bevorderd. Voorafgaand aan de klassengesprekken 

hield ik 2 interviews met mentoren. Dit leverde veel informatie over hun persoonlijke 

standpunten op. Een gezamenlijk interview heb ik gehouden met de adjunct directeur en de 

leelringcoordinator. Omdat zij vaak samen te maken hebben met cyberpestgevallen en dus 

samen moeten zoeken naar oplossingen,  leek mij dit goed om met hen tegelijk te praten. Verder 

hield ik vele korte of langere informele gesprekken rondom mijn onderzoeksonderwerp met 

name om te peilen naar verschillende standpunten of zienswijzen van mensen. 

Buiten school hield ik een interview op locatie met een vertegenwoordiger van Giralis. Twee 

vragenlijsten mailde ik naar twee scholen, 1 school die door Mijnkind online werd geadviseerd 

als good practise en 1 school uit Engeland omdat ik benieuwd was naar de praktijk van een 

school buiten Nederland. 

 Door lezen van literatuur, vakbladen, onderzoeken op internet. Voor een uitgebreide lijst van 

bestudeerde literatuur en geraadpleegde websites verwijs ik naar de literatuurlijst.  

Voor een uitgebreid stappenplan en databronnen verwijs ik naar de bijlagen (bijlage 1). 
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3.2. Welke bronnen ga ik bij mijn onderzoek inzetten? 

3.2.1.    Lezen theorie, documenten, pestprotocollen, onderzoeksverslagen m.b.t. Cyberpesten, 

literatuur, websites. Inwinnen van informatie over onderwerp. Hierdoor bepalen van eigen 

invalshoek. 

3.2.2.  Via informele gesprekken met directeur en adjunct directeur, leerlingcoordinator, mentor 

onder en bovenbouw. Inwinnen van informatie en hun standpunten, knelpunten, hiaten 

rondom mijn onderzoeksonderwerp te weten komen.  

3.2.3.  Vaststellen deelvragen en praktijkvragen. Verwerken in vragenlijst voor interview adjunct 

directeur, leerlingcoordinator en mentoren.   

3.2.4.  Afnemen interviews mentoren, mentor onderbouw, mentor onderbouw. Achterhalen van 

aantallen cyberpesten en meldingen in onderbouw.  

3.2.5.  Interview Adjunct en leerlingcoordinator, gezamenlijk. Achterhalen huidige situatie en 

aanpak, valkuilen, knelpunten en mogelijke oplossingen. (Huidige situatie en gewenste 

situatie) Zij zijn degenen die tot nu toe het cyberpesten hebben aangepakt. Bij hen worden 

de eerste meldingen gedaan. 

3.2.6.  Gestructureerde discussie eerste en tweede klas. Uitkomsten discussie verwerken in 

enquêtes voor leerlingen. 

3.2.7.  Ouderraad, gesprek met 2 leden. Uitkomsten gesprek verwerken in enquête voor ouderraad. 

3.2.8.  Afnemen enquêtes 4 eerste klassen, 4 tweede klassen. Ik hoop mijn enquête in de 8 klassen 

via internet te kunnen afnemen,  zodat ik snel en efficiënt de gegevens kan verwerken. Deze 

doelgroep kies ik omdat uit onderzoek blijkt dat pesten met name in de onderbouw van het 

VO voorkomt. Ik wil cyberpest gedrag in de eigen klas achterhalen, hoe vaak het voorkomt, 

veilig internet op onze school,  bekendheid bestaande aanpak op onze school, tips voor 

school en ouders. 

3.2.9.  De ouderraad, 2 leden + 15 extra ouders onderbouw leerlingen, benader ik om de enquête in 

te vullen. Ik geef deze mee aan 4 leerlingen per klas. Ik wil hiermee achterhalen wat hun 

kennis is van internet,  hun bewustzijn van cyberpesten op school/ van hun eigen kind, hun 

kennis van de aanpak op school, tips en bijdrage aan school. 

3.2.10  Afnemen enquête 10 docenten onderbouw. 

3.2.11  Vragenlijst 2 College, Ruiven ten behoeve van praktijkaanbevelingen. Internetprotocol/ 

voorbeelden uit de praktijk  van scholen die een stap verder zijn met aanpak digitaal pesten. 

Vragenlijst per email Rushcliffe school Engeland  

3.2.12  Interview expert digitaal pesten, Giralis, Schoolbegeleidingsdienst, Eersel.  

3.2.13 Critical friends en begeleidster Fontys: Ellen Roovers – Sander Blok – Aziz Ameziane – Mieke 
Wijdeveld 
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van data analyse en resultaten 

In dit hoofdstuk worden de verkregen resultaten uit mijn onderzoek thematisch, gekoppeld aan een 
deelvraag weergegeven. Deze resultaten vormen de basis voor een antwoord op iedere deelvraag 
zoals dat in het volgend hoofdstuk zal worden gegeven. 

Ik heb ervoor gekozen om de enquête in de eerste en tweede klassen af te nemen, aangezien het 
cyberpesten,  volgens onderzoek,  het meeste voorkomt in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Alleen de 
vragen die antwoord geven op mijn deelvragen heb ik hierin verwerkt. De overige vragen zijn te lezen 
in de bijlagen 10, 11, 12. De ouder- enquête heb ik verspreid onder 15 ouders die kinderen hebben in 
de onderbouw (zie bijlage 14 en 15).De docenten- enquête is afgenomen onder 10 docenten die 
lesgeven in de onderbouw. De volledige vragenlijsten zijn te lezen in bijlage 16 en 17.  

Hoofdvraag 1: 

Hoe vaak en in welke vorm komt cyberpesten voor in de eerste en tweede klassen van het 
Montessoricollege? 

Praktijkvragen 

 Hoe groot is het probleem van cyberpesten op school op dit moment? (Objectief/feitelijk?) 
 Hoe vaak wordt melding gedaan van cyberpesten? 

 Hoe groot is het probleem van cyberpesten tijdens het computergebruik van de leerlingen  in 
de school/het SLS? 

 Kunnen leerlingen op MSN/HYVES/Facebook in schooltijd  in het SLS? 

 Heeft de school internetfilters? 

 

Pesten/gepest worden 

4.1.1. Vanuit de leerling: gesloten vragen 

Vraag 5. Krijg je wel eens een vervelend gevoel door wat iemand tegen je zegt op 

MSN/SMS/Hyves etc.? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 4 22% 14 78% 

Klas 1B 23 10 43% 13 57% 

Klas 1C 22 0 0% 22 100% 

Klas 1D 23 6 26% 17 74% 

Klas 2A 26 6 23% 20 77% 
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Klas 2BB 27 4 15% 23 85% 

Klas 2C 26 6 23% 20 77% 

Klas 2D 22 6 27% 16 73% 

 

 

 

Vraag 6. Pest jij wel eens via MSN/SMS/Hyves? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 1 6% 17 94% 

Klas 1B 23 2 9% 21 91% 

Klas 1C 22 4 18% 18 82% 

Klas 1D 23 4 17% 19 83% 

Klas 2A 26 3 12% 23 88% 

Klas 2BB 27 6 22% 21 78% 

Klas 2C 26 2 8% 24 92% 

Klas 2D 22 1 5% 21 95% 

 

 

 

 

6. Pest jij wel eens via MSN/SMS/Hyves? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 12 23 

Nee 88 164 

5. Krijg je wel eens een vervelend gevoel door wat iemand tegen je zegt op 
MSN/SMS/Hyves etc.? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 22 42 

Nee 78 145 
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Vraag 7. Blokkeer jij pesters of schelders in je email of MSN? 

 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 15 83% 3 17% 

Klas 1B 23 20 87% 3 13% 

Klas 1C 22 14 64% 8 36% 

Klas 1D 23 18 78% 5 22% 

Klas 2A 26 22 85% 4 15% 

Klas 2BB 27 26 96% 1 4% 

Klas 2C 26 17 65% 9 35% 

Klas 2D 22 17 77% 5 23% 

 

 

 

Vraag 10.  Wordt er door leerlingen uit je klas wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 3 17% 15 83% 

Klas 1B 23 5 22% 18 78% 

Klas 1C 22 2 9% 20 91% 

Klas 1D 23 3 13% 20 87% 

Klas 2A 26 7 27% 19 73% 

7. Blokkeer jij pesters of schelders in je email of MSN? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 80 149 

Nee 20 38 
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Klas 2BB 27 9 33% 18 67% 

Klas 2C 26 6 23% 20 77% 

Klas 2D 22 3 14% 19 86% 

 

 

Vraag 11. Wordt er op school in het SLS wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 3 17% 15 83% 

Klas 1B 23 0 0% 23 100% 

Klas 1C 22 0 0% 22 100% 

Klas 1D 23 1 4% 22 96% 

Klas 2A 26 2 8% 24 92% 

Klas 2BB 27 5 19% 22 81% 

Klas 2C 26 4 15% 22 85% 

Klas 2D 22 4 18% 18 82% 

 

 

 
 
 

11. Wordt er op school in het SLS wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 10 19 

Nee 90 168 

10. De volgende vragen gaan over internet op school. Wordt er door leerlingen uit je 
klas wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 20 38 

Nee 80 149 
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Bij 2BB valt op: 

 dat ze weinig last hebben van een vervelend gevoel door wat iemand tegen ze zegt 
 dat ze zelf relatief vaak pesten 
 dat ze zelf andere pesters blokkeren 
 dat er in hun eigen klas relatief vaak via MSN/SMS/Hyves wordt gepest 

 

 

4.1.2. Vanuit de leerling : open vragen 

Wat opvalt is dat 10 leerlingen aangaven gecyberpest te zijn.( 5.6%) De volgende actie werd door 
deze leerlingen ondernomen:  

6 leerlingen hebben de docent/mentor benaderd (60%) 
3 maal werd de hulp van vriend/vriendinnen ingeroepen (30%) 
1 maal de ouders (10%) 
Verder heb ik gekeken naar wat de leerlingen voor actie zouden ondernemen mochten zij 
gecyberpest worden. Wie zouden zij benaderen of om hulp vragen? 

 

Vraag 24. Als je wel eens te maken hebt gehad met cyberpesten door kinderen uit de klas 
of van de  school, hoe gaat het dan verder op school? 
 
Wel meegemaakt (10 X) 
dan gebeurt er niks meer op school, want op internet durf je meer te zeggen dan in het echt. die 
mensen doen dan stil op school tegen je!(1X), Normaal praat hij of zij niet tegen je en doet of er niks 
aan de hand is. (1X), Niet leuk want je gaat met een rotgevoel naar school(1X), Ik praat gewoon niet 
tegen ze, hun zoeken problemen, kunnen ze krijgen. (1x), Vertel tegen mentor of juffrouw (3), 
Maatregelen vanuit school (2X). 
Nooit meegemaakt (78X) 
--(18X) 
Er wordt niet veel gezegd over cyberpesten. Je weet eigenlijk niet wanneer er iemand wordt 
gepest.(1X) 

 
Welke actie zouden zij ondernemen mochten zij gecyberpest worden. Persoon op school en 
internet negeren(1X), Naar ouders gaan, vriendinnen en de mentor gaan (17 X), Op school zeggen, 
die lossen het wel op (1X), Gesprek op school /in de klas (12 X) 
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Hoofdvraag 2 

Hoe kan het Montessoricollege een bijdrage leveren aan een anti –cyberpest beleid? 

Onderstaande informatie geeft antwoord op de volgende deelvragen: 

1. Hoe voorkom je dat cyberpesten zich onttrekt aan het gezichtsveld van docenten en dus 
school? 

2. Op welke manier denkt het Montessoricollege te kunnen bijdragen aan een aanpak voor dit 
probleem?  

3. Op welke manier denken leerlingen dat school kan bijdragen aan een aanpak van dit 
probleem?  

 

Bespreekbaar maken in de (mentor)les 

4.1.3 Vanuit de leerling: gesloten vragen 

Vraag 13. Wordt er in de (mentor)les wel eens gesproken over cyberpesten? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 4 22% 14 78% 

Klas 1B 23 12 52% 11 48% 

Klas 1C 22 4 18% 18 82% 

Klas 1D 23 4 17% 19 83% 

Klas 2A 26 10 38% 16 62% 

Klas 2BB 27 1 4% 26 96% 

Klas 2C 26 16 62% 10 38% 

Klas 2D 22 2 9% 20 91% 
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Vraag 31. Vind je dat 'cyberpesten' en 'veilig internet' onderwerpen moeten zijn in de 

mentorles? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 10 56% 8 44% 

Klas 1B 23 17 74% 6 26% 

Klas 1C 22 10 45% 12 55% 

Klas 1D 23 6 26% 17 74% 

Klas 2A 26 19 73% 7 27% 

Klas 2BB 27 15 56% 12 44% 

Klas 2C 25 17 68% 8 32% 

Klas 2D 22 10 45% 12 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Vind je dat 'cyberpesten' en 'veilig internet' onderwerpen moeten zijn in de 
mentorles? 

n % f 0 25 50 75 100 

186 Ja 56 104 

Nee 44 82 

13. Wordt er in de (mentor)les wel eens gesproken over cyberpesten? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 28 53 

Nee 72 134 
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Veilig gebruik internet/protocol 

Vraag 16. Is het op school toegestaan jouw mobieltje mee te nemen tijdens de lessen? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 13 72% 5 28% 

Klas 1B 23 15 65% 8 35% 

Klas 1C 22 19 86% 3 14% 

Klas 1D 23 19 83% 4 17% 

Klas 2A 26 21 81% 5 19% 

Klas 2BB 27 16 59% 11 41% 

Klas 2C 26 21 81% 5 19% 

Klas 2D 22 18 82% 4 18% 

 

 

 

 

Vraag 14. Word je op school voorgelicht over veilig surfen op internet? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

16. Is het op school toegestaan jouw mobieltje mee te nemen tijdens de lessen? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 76 142 

Nee 24 45 
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Klas 1A 18 3 17% 15 83% 

Klas 1B 23 12 52% 11 48% 

Klas 1C 22 2 9% 20 91% 

Klas 1D 23 5 22% 18 78% 

Klas 2A 26 2 8% 24 92% 

Klas 2BB 27 3 11% 24 89% 

Klas 2C 26 11 42% 15 58% 

Klas 2D 22 1 5% 21 95% 

 

 

 

Bijna 80 % van de leerlingen geeft aan niet voorgelicht te worden over veilig internet.  

 

 

Vraag 15. Ken je de regels en afspraken over internetgebruik in het SLS? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 18 100% 0 0% 

Klas 1B 23 18 78% 5 22% 

Klas 1C 22 22 100% 0 0% 

Klas 1D 23 16 70% 7 30% 

Klas 2A 26 24 92% 2 8% 

Klas 2BB 27 21 78% 6 22% 

14. Word je op school voorgelicht over veilig surfen op internet? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 21 39 

Nee 79 148 
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Klas 2C 26 22 85% 4 15% 

Klas 2D 22 13 59% 9 41% 

 

 

Bij klas 1A en 1C valt op goed bekend te zijn met de regels van internet in het SLS (100%) 
 

Vraag 17. Weet je wat de straffen zijn als je de regels over internetgebruik overtreedt? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 14 78% 4 22% 

Klas 1B 23 19 83% 4 17% 

Klas 1C 22 16 73% 6 27% 

Klas 1D 23 14 61% 9 39% 

Klas 2A 26 21 81% 5 19% 

Klas 2BB 27 25 93% 2 7% 

Klas 2C 26 20 77% 6 23% 

Klas 2D 22 14 64% 8 36% 

 

 

 

Bijna 25 % geeft aan niet op de hoogte te zijn van de gevolgen als je de regels overtreedt. 

17. Weet je wat de straffen zijn als je de regels overtreedt? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 76 143 

Nee 24 44 

15. Ken je de regels en afspraken over internetgebruik in het SLS? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 82 154 

Nee 18 33 
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Vraag 18. Zit je wel eens met een docent op internet? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal Ja % Nee % 

Klas 1A 18 3 17% 15 83% 

Klas 1B 23 6 26% 17 74% 

Klas 1C 22 3 14% 19 86% 

Klas 1D 23 4 17% 19 83% 

Klas 2A 26 8 31% 18 69% 

Klas 2BB 27 8 30% 19 70% 

Klas 2C 26 4 15% 22 85% 

Klas 2D 22 6 27% 16 73% 

 

 

Klas 2A en 2 BB scoren relatief hoog (30%) in het hebben van contact met een docent op internet. 

Melden/meldpunten 

Vraag 29. Als je op school bij iemand hulp zou willen vragen, zou je dat bij iemand van je eigen 

leeftijd willen doen? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal A. % B. % C. % 

Klas 1A 18 2 11% 5 28% 11 61% 

Klas 1B 23 7 30% 2 9% 14 61% 

18. Zit je wel eens met een docent op internet? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 22 42 

Nee 78 145 
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Klas 1C 22 7 32% 3 14% 12 55% 

Klas 1D 23 9 39% 4 17% 10 43% 

Klas 2A 26 6 23% 4 15% 16 62% 

Klas 2BB 27 11 41% 3 11% 13 48% 

Klas 2C 25 10 40% 2 8% 13 52% 

Klas 2D 22 10 45% 2 9% 10 45% 

Test 0 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

 

Vraag 30. Als je op school hulp zou willen vragen, zou je dat dan anoniem (zonder je naam 

erbij) willen doen? 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep Totaal A. % B. % C. % 

Klas 1A 18 5 28% 9 50% 4 22% 

Klas 1B 23 4 17% 14 61% 5 22% 

Klas 1C 22 3 14% 12 55% 7 32% 

Klas 1D 23 6 26% 8 35% 9 39% 

Klas 2A 26 9 35% 11 42% 6 23% 

Klas 2BB 27 5 19% 8 30% 14 52% 

Klas 2C 25 7 28% 9 36% 9 36% 

Klas 2D 22 4 18% 5 23% 13 59% 

29. Als je op school bij iemand hulp zou willen vragen, zou je dat bij iemand van je 
eigen leeftijd willen doen? 

n 

186 

% f 0 25 50 75 100 

Ja 33 62 

Nee 13 25 

Dat maakt mij niet uit 53 99 
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Test 0 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

 

 

4.1.4 Vanuit de leerlingen: open vragen 

Vraag 27. Zou jij op school om hulp, informatie of steun vragen als je bijvoorbeeld gecyberpest 
wordt door iemand van school?  
Zo ja, bij wie dan? 

94 leerlingen zouden zich wenden tot hun mentor (ca. 52 %) 

36 leerlingen gaan naar vriend/vriendinnen om hulp (20 %)14 leerlingen roepen geen hulp in ( bijna 8 

%) 10 leerlingen kiezen voor een docent (5.5 %) 8 leerlingen gaan naar hun ouders (4.4 %) 28 leerlingen 

geven diverse personen aan die slechts in kleine getallen  vertegenwoordigd zijn, zoals, Nicoline, de 

directeur, vertrouwenspersoon, leerlingbegeleider ( in totaal 10,1 %.)3 leerlingen zouden naar de 

informaticadocent gaan, omdat ze aangaven dat, bij cyberpesten, hij goede hulp zou kunnen bieden. 

Zo nee, waarom niet? 

ik vraag aan niemand ik los het zelf wel op (3X), ik zou gewoon terug schelden (1X) 

 

Vraag 28.Op welke manier zou een persoon op school je kunnen helpen? 
 
Erover praten, met je ouders, met mij, met de pester (50X), De dader aanspreken op gedrag (24 X), Helpen 
samen oplossing bedenken,tussen dader en diegene die gepest is (16 X), Tips geven over veilig internet 
(15X), Steunen/beschermen (10 X), Meehelpen dader te vinden (6X), Ouders inlichten (5X), Straffen dader 
(5X) 

 

Vraag 32.Zie jij nog zaken die de school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten? 

Nee/nee, ze doen al genoeg/goed zo (102),  
Ja, meer voorlichting op school/praten in de mentorlessen/AWT [3] (27X), Ja, straffen/aanspreken van de 
dader (13 X), Ja, meer toezicht/mee kijken in SLS/Internetgebruik/pauzes (6X), Ja, achterhalen van de 
pester (2X) 
 

[3] Alternatieve werktijd, door leerlingen zelf in te plannen uren elke dinsdagmiddag. 

30. Als je op school hulp zou willen vragen, zou je dat dan anoniem (zonder je naam 
erbij) willen doen? 

n 

186 

% f 0 25 50 75 100 

Ja 23 43 

Nee 41 76 

Dat maakt mij niet uit 36 67 
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4.1.5 Vanuit 15 ouders:gesloten vragen 

Onderstaande informatie geeft antwoord op de volgende deelvraag: 

4. Op welke manier denken ouders te kunnen bijdragen aan een aanpak van dit probleem?    

Ik heb alleen gekeken naar overeenkomstige gesloten vragen met de leerlingen. Dan blijven 
onderstaande 10 vragen over. De gegevens worden met elkaar vergeleken in onderstaande 
grafiek.               

Vraag 
Ja 
(kind) 

Ja 
(ouder) 

Nee 
(kind) 

Nee 
(ouder) 

minder dan 1 uur achter de PC 31 53 69 47 

afspraken over computergebruik thuis 51 87 49 13 

internetprobleem thuis bespreken 42 60 58 40 

vervelend gevoel krijgen 22 33 78 67 

zelf pesten 12 0 88 100 

voorlichting over veilig surfen 21 33 79 67 

straffen bekend 76 20 24 80 

blokkeren en verwijderen berichten 92 73 8 27 

ingewikkeld wachtwoord 55 20 45 80 

vervelende berichten bewaren/uitprinten 82 80 18 20 
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Wat opvalt is dat een hoger percentage van de ouders invult dat hun kinderen minder dan 1 uur 
achter de computer zitten. Ook vinden meer ouders dat er afspraken zijn over computergebruik. Meer 
ouders dan kinderen hebben het idee dat hun kind een internetprobleem met ouders bespreekt. Meer 
ouders dan kinderen denken dat kinderen een vervelend gevoel krijgen door sms etc. Geen (!) een 
ouder denkt dat zijn kind pest achter de computer. Meer ouders dan kinderen denken dat kinderen 
voorlichting krijgen op school over veilig internet. Bij kinderen zijn de straffen goed bekend bij ouders 
veel minder. Kinderen weten meer dan hun ouders hoe zij berichten moeten verwijderen en 
blokkeren. Leerlingen vinden hun wachtwoord ingewikkeld en ouders denken minde dat dat het geval 
is. Ongeveer evenveel ouders als kinderen weten hoe zij berichten moeten uitprinten en bewaren. 
 

 

4.1.6. Vanuit 15 ouders en 10 docenten: open vragen  

Onderstaande informatie geeft antwoord op de volgende deelvraag: 

 5. Op welke manier denken ouders dat school een bijdrage kan leveren aan de aanpak tegen 

cyberpesten? 

 

                     

 Ouders     Docenten 
 
 

Vraag 1. Zou u op school om hulp, informatie of steun vragen als uw kind bijvoorbeeld 
gecyberpest wordt door iemand van school?  

Zo ja, bij wie dan? 

Bij de mentor (14), Schoolleiding (3), Politie (1) 

 
Vraag 2.Wat voor hulp, steun of informatie verwacht u van de school? 

Gesprek met betreffende kinderen, afspraken hierover en vervolgbeleid op de gemaakte afspraken. (5), Contact 

ouders (1),Probleem bespreken (1),Aandacht ervoor in de klas (1), Aanpakken pesters (1), Steun gepeste  (2), 

Informatie,tips/advies (2), Sancties(1), Openheid (1), Meehelpen een oplossing vinden (3), Alles wat mogelijk 

is.(2) 

 
Vraag 3.Wat verwacht u van de aanpak op school aangaande de cyberpesters en degenen 
die gepest worden? 

 
Stevig aanpakken met strafsanctie (7), Gesprek(3), Contact ouders(1), Uitzoeken dader(1), Excuses(1), Na-

controle (2), Een actief open beleid om dit zo goed mogelijk te voorkomen.(2), Erover praten met de klas, 

voorbeelden aanbrengen.(3), Dat het probleem opgelost wordt.(1) 
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Voorlichting docenten 

Vraag 1. Zelf op de hoogte? 

Ja (7X), Blanco (1X), Nee( 1 X) 

 

Vraag 2. Voorlichting? 

PowerPoint (2X), Workshop (2X) 

 

Merendeel van de docenten vindt zichzelf op de hoogte van de  problematiek van het Cyberpesten. 

Daardoor weinig reactie op vraag 2 en weinig behoefte aan voorlichting. 

 

Voorlichting ouders 

Vraag 6. Heeft u behoefte aan meer voorlichting vanuit school over ‘cyberpesten’? 

Zo ja, op welke manier wilt u op de hoogte gehouden worden?:  

o Workshop door leerlingen ‘surfen en chatten’               8X 

o Voorlichting middels brief per email                4X 

o Voorlichtingsavond met PowerPoint presentatie             2X 

o Interactieve theatervoorstelling                2X 

o Anders nl.                                                                                 0X 

o  Zo nee, waarom niet? (3x) Omdat het volgens ons nu in de klas van onze zoon niet aan de orde is. 

Mocht dit wel het geval blijken te zijn dan verwachten wij daar door de mentor van op de hoogte 

gebracht te worden en kan bekeken worden wat de beste manier van voorlichting is. Nu niet aan de 

orde. Nu nog niet maar wel wanneer het voor ons actueel is. 

 

12 ouders van de 15 ouders geven aan voorgelicht te willen worden. Workshop door leerlingen scoort 

hoog. 
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Bespreekbaar maken in de (mentor)les 

Vraag 3. Cyberpesten en veilig internet onderwerp mentorles? 

Ja, besef oorzaak/gevolgen aangeven (4X), Ja, zelfde lijn trekken regels, grenzen aangeven( 2X), Ja, leren 

omgaan /voorlichting (2X), Nee, taak ouders/opvoeding (2X), Ja, mentor vertrouwen leerlingen meer(1) 

 

Het valt op dat het merendeel van de docenten het bespreken van cyberpesten in de les belangrijk 

vindt.  

Ouders 

 
Vraag 4.Vindt u dat  ‘cyberpesten’ en ‘veilig internet’ onderwerpen moeten zijn in de 
(mentor)les? 
Waarom wel?  

Ja (15 ), hoort bij de huidige omgangsnormen en daar zijn regels bij, samen bespreken!,omdat de jeugd 

hiermee opgroeit en er meer van weet dan de ouders, omdat het blijkbaar toch meer en vaker voorkomt dan 

wij denken, zowel school als ouders hebben daarin een pedagogische taak, Van deze tijd, Hij/de mentor kent 

de kinderen goed en heeft vertrouwen, zodat kinderen weten waar het om gaat, niet alleen ouders maar ook 

docenten moeten hier aandacht aan schenken. De kinderen kunnen het niet vaak genoeg horen. Om de 

kinderen te laten zien hoeveel pijn je de ander aan kan doen. Zodat iedereen op de hoogte is hoe te 

handelen. Als het aan de orde is in de klas. Altijd goed, alert zijn! 

 

Alle ouders vinden het nuttig om cyberpesten in de les te bespreken. 

 

Standpunt docenten mobiele telefoons in de klas. 

Vraag 4. Eigen standpunt Mobieltjes? 

Mobieltjes in de klas maar uit (2X), Mobieltjes in de kluis (7X), Mobieltjes niet in de school (1X) 

 

Merendeel van de docenten staat achter  de afspraak mobieltjes uit de klas en in de kluis. Twee 

docenten houden het bij de bestaande afspraak ‘in de klas maar uit’ en 1 docent vindt dat leerlingen 

geen mobieltjes in de school mogen meenemen. 
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Standpunt ouders mobiele telefoons in de klas. 

Mee eens (14)want 

Prima, hoort niet tijdens de les. Prima afspraak, anders leiden ze alleen maar af. Tijdens de les zijn ze overbodig. 

Hinderlijk. Ze kunnen in de pauze wel kijken of ze ge-sms’t zijn. Geen gebel of gesms in de les! Uit ervaring blijkt 

dat er in de klas veel ge-sms’t wordt! Aandacht moet gericht zijn op de lessen/activiteiten. Tijdens de les zijn ze 

overbodig. Ja, want dat zijn de afspraken helder en eenduidig. Rust tijdens de les, concentratie en straling is 

schadelijk voor kinderen.  

Mee oneens(1) want; er zou zomaar een dringend sms’je gestuurd of ontvangen kunnen worden. 

 

Ouders zijn het, op een ouder na, eens met een afspraak om de mobiele telefoons uit de klas te 

weren. 

 

Docenten 

Vraag 5. Internetprotocol? 

Ja, behoefte aan nieuwe regels /handhaving/duidelijkheid (8X), Nee, geen internet op school/(1X)leerlingen 

handhaven regels niet (1X) 

 

8 van de tien docenten heeft behoefte aan een protocol met vastgelegde afspraken rond internet 

gebruik. Een docent wil helemaal geen internet op school en een docent denkt dat de leerlingen de 

afspraken toch zullen overtreden. 

 

Vraag 6. Standpunt Docent en leerling samen op Hyves? 

Oneens; afstand behouden/privé en werk scheiden/nare situaties voorkomen (8X), Geen mening (1X) 

 

Opvallend is dat veel docenten contact met leerlingen op Hyves niet zien zitten, het bewaken van de 

afstand en scheiden van werk en privé komen daarin sterk naar voren. 

 

Behoeften /hiaten ouders 
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Vraag 7.Ziet u nog zaken die de school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten? 

Nee (3X), Nee, mijn inziens ligt de verantwoording grotendeels bij de ouders. Vanaf dag 1 toen ze zijn gaan 

internetten hebben wij ze hierover voorgelicht.(1X), Ja (3X)Er is een protocol geschreven. Dit op de website 

zetten en hiervan bekendheid geven aan de ouders, Bureau Halt vragen om voorlichting te geven. Met 

leerlingen bespreken wat de effecten zijn en wat je eraan moet doen.,  -- (7x) 

 

Docenten 

Vraag 7. Zie je nog zaken die de school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten? 

Ja,(4X) Het draadloos internet afschermen voor leerlingen. Duidelijk maken dat we dit niet tolereren. Meer 

toelichting, de leerlingen moeten zich bewust worden van de gevaren van cyberpesten. Aanpakken en duidelijke 

consequenties wanneer het toch gebeurt!, - (4), Afgezien van het protocol niet(2X) 

 

4.2. Resultaten Interviews 

De volgende  deelvragen worden beantwoord vanuit de gehouden interviews. Ik heb gekozen voor 
een interview, zie 4.2.1. met de adjunct directeur en de leerling -coördinator omdat zij het meest te 
maken  hebben met meldingen van cyberpesten in de school. Het volledige interview is te lezen in 
bijlage 5 en 6. Daarnaast heb ik een gesprek met een mentor uit een eerste klas en een mentor uit 
een tweede klas gehouden. Laatst genoemde is tevens teamleider onderbouw. Opvallende 
antwoorden vermeld ik in 4.2.3. Voor het nalezen van het volledige interview zie bijlage 2, 3 en 4. 
Voorafgaand aan de enquête voor de onderbouw heb ik in een eerste en een tweede klas een 
klassengesprek gevoerd. De resultaten hiervan staan vermeld in 4.2.4.Voor de volledige vermelding 
van de klassengesprekken zie bijlage 7, 8, en 9. 

Voorafgaand aan de ouder- enquête interviewde ik 2 ouders van de ouderraad zie 4.2.5  Een ouder 

met een kind in de eerste klas en een ouder die vorig jaar met cyberpesten te maken heeft gehad. Zie 

bijlage 13, 14 en 15.Tot slot geef ik in 4.2.6. voorbeelden van een good practise aan de hand van een 

vraaggesprek met Giralis, een onderwijsbegeleidingsdienst die op veel scholen steun en voorlichting 

t.a.v. cyberpesten geeft. Via de site Mijnkindonline kreeg ik een tip van ‘een voorbeeld school’ in de 

aanpak tegen Cyberpesten, een school voor Voortgezet onderwijs in Ruiven en deze school 

beantwoordde mijn vragen via email. Dezelfde vragen legde ik voor aan de Rushcliffe School in 

Engeland omdat ik benieuwd was naar ervaringen uit het buitenland. Voor de volledige interviews 

verwijs ik naar de bijlagen 18, 19, 20. 

 

4.2.1. Vanuit adjunct directeur en leerling-coördinator. 

1. Hoe voorkom je dat cyberpesten zich onttrekt aan het gezichtsveld van docenten en dus 
school? 
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 Voorlichting aan personeel. 

 Bespreekbaar maken in de klas. 

 Duidelijk signaleringspunt en melding in de LVS. Zie citaten interview pag.   

 

Vanuit mentoren 

 Onderwerp bespreekbaar maken in teamvergaderingen en docenten op de hoogte brengen van recente 

aanpakken. Een keer per jaar de voorkomende Cyberpest zaken bespreken. 

 Onderwerp bepreekbaar maken in de kernteams 

 Lessencyclus In de eerste klassen met kringgesprekken 

 

4.2.2 Vanuit adjunct directeur en leerling-coördinator. 

2. Op welke manier denkt het Montessoricollege te kunnen bijdragen aan een aanpak voor dit 
probleem?  

 Cyberpesten binnen het pestprotocol inpassen met kleine aanpassingen in het bestaande protocol.  

 Bij cyberpesten nog eerder aan de bel trekken. 

 Ouderinformatieavond, meteen aan het begin van het jaar. Het initiatief bij de ouderraad leggen. 

 Ouders inzicht geven om geschiedenis aan te zetten. Ouders aanraden meer toezicht te houden bij 

computer thuis. 

 Snel  een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Sneller de ouders inlichten.  

  

 Binnen de school geen internetfilters vanwege het ROC volwassen educatie. 

 Er is een internet protocol. Niet duidelijk vermeld in het schoolboekje. Niet duidelijk voor ouders en 

leerlingen. 

 ICT medewerker op school wil wel een ‘monitoring’ programma om mee te kijken met leerlingen maar 

het ROC wil dat niet. Schending van privacy en ROC breed moet dit dan georganiseerd worden. 
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4.2.3.Vanuit mentoren 

 Anoniem meldpunt of mailadres voor leerlingen in de school. Met 1 contactpersoon die screent. 

 Ouders voorlichten hoe wij ermee omgaan. Hen aanzetten zelf ook in gesprek te gaan met hun 

kinderen, stimuleren  eens mee te kijken. 

 Internet niet uit school houden maar goed inzetten, Het is een ontwikkeling van de tijd en men moet 

hierin meegaan. Integratie in de lessen. Aanstellen van aantal vaste docenten op Hyves om voeling te 

houden wat er leeft. 

 Blokkeren van internetsites als HYVES, Facebook. Ook verminderen van druk op ICT medewerker.   

  Telefoon de klas uit. Voor iedereen is het dan duidelijk, leerlingen en docenten.  

3. Op welke manier denken leerlingen dat school kan  bijdragen aan een aanpak van dit 
probleem? 

4.2.4  Vanuit de klassengesprekken 

1. Iemand toevertrouwen die  een oplossing weet. Als dat niet het geval is naar Nicoline, papa, mentor of mama. 

Je kunt ook de kindertelefoon bellen. 

2. Als een kind een probleem heeft, wel in mentorles bespreken. Niet iedere les. 

3. Bewijs bewaren en naar je mentor of politie gaan. 

4. Blokkeren. 

5. Schorsing. 

6. Altijd melden. Bij mentor melden of een docent die je vertrouwt. 

7. Verwachting is dat hij/zij het vertrouwen kan teruggeven. 

8. Bespreken in de klas. Als het voorkomt in een klas dan zijn ze voorbereid. 

9. Een leerlingbegeleider of docent waar jij je veilig bij voelt en die adviseert of beter met een jongen of een 

meisje kan praten. 

10. Bij pesten niet dreigen met vertrouwen opzeggen en boze woorden maar iemand die echt met je praat. 

11. Steunen. Snel helpen. Met de pester gaan praten. Zijn mond laten houden. 

12. Tips geven. 

13. Melden bij iemand die het niet  tegen mensen vertelt. 

14. Bescherming om bijvoorbeeld mee te fietsen. 

15. Andere medemensen/leerlingen waarschuwen voor de pester. 

16. Wel in de klas erover praten maar soms kan het zo erg zijn, dat je wil dat iedereen het niet te horen krijgt. 
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4.Op welke manier denken ouders te kunnen bijdragen aan een aanpak van dit probleem?  

5. Op welke manier denken ouders dat school een bijdrage kan leveren aan de aanpak van dit 
probleem? 

 

4.2.5.Vanuit ouders 

1. Duidelijkheid welke  regels er gelden voor veilig internet en cyberpesten op school. Inhoud van de regels 

zijn bekend bij ouders en zijn eenduidig met de regels van thuis. 

2. Duidelijke regels op internet en schoolgids.  

3. Duidelijke vermelding wie de vertrouwenspersonen zijn op school waarbij kinderen kunnen melden. 

4. Informatieavond voor ouders en leerlingen. Ondersteund door de ouderraad. Als opstap om met 

leerlingen aan de slag te gaan in de les en thuis. 

5. Op  school  meer tijd aan besteden in keuzewerktijduren (KWT). 

 

6.Welke good-practises zijn er met betrekking tot de aanpak en voorkomen van cyberpesten? 

 

4.2.6.Vanuit Onderwijsbegeleidingsdienst Giralis 

1. Er is  verschil wat je kinderen oplegt en wat je afspreekt met collega’s.  

2. Heb geen ongeschreven regels, hoe kunnen nieuwe mensen achter die regel komen.  

3. Houd  geen boekwerk over met zaken die niet mogen.  

4. Leerlingen vinden melden wel belangrijk als het iemand is van school die pest. Bij dreigementen 

zouden zij wel melden maar schelden vinden zij niet van belang om te melden.  

5. Voor de leerlingen is het  belangrijk om te weten wat een school kan doen om het sneller te melden. 

6. Wanneer een leerling pesten meldt bij een mentor of leraar dan moet dit besproken worden in de 

klas, er moet iets mee gebeuren. 

7. Klassengesprek is goed om in  tweetallen te doen. Leerlingbegeleider mag ingezet worden alleen ter 

ondersteuning, hij moet het niet overnemen, want in eerste instantie moet een leerling naar de 

mentor gaan. 

8. Een PowerPoint presentatie van Giralis is voor docenten vaak heel waardevol. De prijs- kwaliteit 

verhouding van workshops van de Kinderconsument is erg duur. 
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9. Voorlichting over veilig Internet voor kinderen maar ook voor leerkrachten. 

10. Bespreekbaar maken van cyberpesten onder leerlingen. Bijvoorbeeld het bespreken van ‘icoontjes’. 

Ook  het schelden hier aan de orde laten komen, anders ga je er zelf in mee. 

11. MSN gesprek uitprinten en hardop laat lezen wat er staat is dan opeens heel anders.’’ Het helpt wel 

bij de bewustwording van kinderen; wat ik allemaal zo makkelijk schrijf, dat klinkt hardop gewoon 

heel anders. De klas ziet de reactie en iemand letterlijk kleiner worden. Daar leren ze wel van.’’ 

12. Ga MSN -en, ga op Hyves, zoek naar je klas, bezoek de spelletjes sites van je leerlingen. Workshop op 

school met leerlingen. Zij helpen docenten op weg, leerlingen als assistent om geen tijd verloren te 

gaan. 

13. Bespreken van  de regels onder docenten. Hoe zit men op Hyves? Niet om te bespreken dat wat niet 

mag, maar om erachter te komen hoe staan wij daar als school in. Dat met elkaar op tafel te leggen, 

dan zie je dat er heel verschillend over gedacht wordt. 

14. Betrek de ouders er meer bij. Vraag hen hoe zij op de hoogte gehouden willen worden.  

15. Internetprotocol maken en inpassen in het pestprotocol. Met daarin gedragsregels 

docenten/leerlingen. Ook afspraken mobiel gebruik en internetgebruik. 

 

 

 

 4.2.7.Vanuit good-practises school: Rushcliffe School, Engeland 

1. Het is verboden voor docenten en leerlingen contact te hebben met elkaar via mobiel of internet. Hier is geen 

uitzondering op. 

2. Op school zijn mobieltjes niet toegestaan. Wij mogen ze innemen wanneer leerlingen er wel mee rond lopen. 

Deze worden ingeleverd en mogen pas aan het eind van de dag weer afgegeven worden. 

3. Op school zijn bepaalde websites afgeschermd voor zowel leerlingen als docenten. Zij kunnen niet op 

Facebook, MSN of Hyves. Ook bepaalde zoektermen zijn geblokkeerd.  

4. Docenten zijn onlangs gewaarschuwd om hun Facebook accounts af te schermen zodat leerlingen geen 

informatie kunnen oppikken. 

5. Het personeel heeft onlangs een reglement ontvangen, opgelegd door de gemeente die de bescherming van 

het kind voorop stelt met daarin afspraken over contact tussen leerling en docenten. 
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4.2.8. Vanuit good-practises school 2 College Ruiven, Berkel Enschot 

1. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrieven vanuit het ministerie, vanuit Ouders Online en de normale media. 

2. 4 jaar op een rij de mensen van Ouders Online uitgenodigd om workshops te geven over cyberpesten en 

internetgebruik. (Justine Pardoen en Remco Pijpers.) Na vier jaar was er genoeg materiaal om tijdens de 

begeleidingsuren die de leerlingen krijgen, regelmatig aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Nu geven 

de mentoren de voorlichting zelf. 

3. Blokkeren sites. Hyves, MSN, Facebook maar ook spelletjessites en de echte sekssites bijvoorbeeld. Dat laatste 

is wel moeilijk omdat het woord seks bij diverse onderwerpen in de lessen natuurlijk toch aan de orde komt. 

4. Mobieltjes mogen niet in de klas. (=> kluisjes) In de overblijfruimtes mag wel gebeld worden. Leerlingen 
kunnen dan bijvoorbeeld ook foto’s maken. Bij een foto foutief gebruiken op internet wordt de telefoon 
afgepakt en de leerling daarop streng gecontroleerd. 

 

5. Cyberpesten niet anders behandelen dan ander pestgedrag. Pestprotocol op school. Leerlingen moeten een 
pestcontract ondertekenen, in het bijzijn van de wijkagent. Bij aanhouden pestgedrag dan volgt er een zgn. 
“halt”-procedure. Dit wordt besproken met ouders en leerlingen. 

 

6. Docenten worden gewaarschuwd niet samen op Hyves te gaan omdat dit tot onverkwikkelijke zaken kan 
leiden. Er staan echter geen sancties op. 

 

7. Ben alert, juist bij computerlessen.  

8. Stel gesprekken over gedrag dat niet kan, niet uit maar handel meteen. Laat ook aan andere leerlingen merken 

hoe je reageert. Daar gaat dan hopelijk een domino-effect van uit. Er moet iets ontstaan van: o, dat wordt niet 

normaal gevonden en geaccepteerd.’’ 

9. Print altijd MSN/Hyves uit. Met bewijsmateriaal sta je richting ouders ook sterker in je schoenen. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

5.1.Vermelding van de belangrijkste uitkomsten 

Hoofdvraagstelling: 

Hoe vaak en in welke vorm komt cyberpesten voor in de eerste en tweede klassen van het 

Montessoricollege? 

Conclusie: 

Procentueel gezien kun je zeggen dat cyberpesten op school een niet al te groot probleem is. 
Cijfermatig betreft het een klein probleem, tussen de 15 en de 20%.* De invloed die het heeft op 
de individuele leerlingen, respectievelijk de klas, is groter dat het percentage doet vermoeden. 
Zie behoeften van de individuele leerlingen. Ook leerlingen die niet direct met pesten te maken 
hebben, geven aan behoefte te hebben aan begeleiding, ondersteuning, voorlichting t.a.v. de 
schoolaanpak . Zij willen het onderwerp bespreekbaar maken, voorlichting en aandacht ervoor in 
de mentorles. 

Gezien het feit dat er nog geen beleid is t.a.v. cyberpesten is het voor leerlingen niet duidelijk of 
dit op school gemeld moet worden, wanneer, op welke manier  en bij wie. *Mede hierdoor is het 
bovengenoemde percentage discutabel. 

De uitslagen van de enquêtes op het Montessoricollege komen overeen met de resultaten vanuit 
de wetenschappelijke onderzoeken door de Open Universiteit en de GGD Zuid Limburg en Planet 
Internet.. 

 

Hoofdvraagstelling:  

Hoe kan het Montessoricollege een bijdrage leveren aan een anti –cyberpest beleid? 

1.Hoe voorkom je dat cyberpesten zich onttrekt aan het gezichtsveld van docenten en dus school? 

Conclusie: 

Gezien het feit dat er geen duidelijke procedure is t.a.v. melding van cyberpesten, onttrekt het 
cyberpesten zich aan het gezichtsveld van docenten en dus van school.  Je zou dit kunnen 
voorkomen door het opstarten van een duidelijke meldprocedure, het bespreekbaar maken in 
(mentor)lessen, het geven van voorlichting/deskundigheidsbevordering van docenten middels 
workshops met medewerking van leerlingen en door het regelmatig op de agenda te plaatsen in 
team/ kernteamvergaderingen. 

Daarnaast is cyberpesten virtueel en niet direct visueel zichtbaar . Daarom blijft het nog moeilijker te 

signaleren dan ‘gewoon pesten’. Dit maakt het helemaal voorkomen ervan lastig. Des te belangrijker 

is het bespreekbaar maken in de (mentor)les en voorbeeld gedrag van de docent. Kijkend naar de 

theorie (p.12 Theorie):  Met het argument dat iedereen het toch doet, rechtvaardigen ze het 

cyberpestgedrag met het argument dat zo velen het toch doen. Hoe meer mensen dit soort gedrag 
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stellen, hoe kleiner de pakkans en dit maakt dat men minder rationeel met cyberpestgedrag omgaat. 

Vele jongeren die met cyberpesten betrapt werden, rationaliseerden hun cyberpestgedrag met het 

argument dat, als iedereen het doet en mag doen, zij zich ook dat recht mogen toe-eigenen. Tevens 

heb ik dit opgenomen in de aanbevelingen. Stel gesprekken over gedrag dat niet kan niet uit; handel 

meteen. Laat ook aan andere leerlingen merken hoe je reageert. 

2.Op welke manier denkt het Montessoricollege te kunnen bijdragen aan een aanpak voor dit 
probleem?  

Conclusie: 

Er moet unanimiteit zijn t.a.v. een schoolbrede (docenten, leerlingen en ouders) aanpak van 
cyberpesten, samengevat in een duidelijk protocol. Daarbij kan gedacht worden aan; hoe om te 
gaan met het gebruik van mobiele telefoons, regels en afspraken over internetgebruik, 
gedragsregels op internet voor leerlingen en docenten, het afschermen van sites; de 
consequenties bij het overtreden van de afgesproken regels. 

3.Op welke manier denken leerlingen dat school kan bijdragen aan een aanpak van dit probleem?  

Conclusie: 

Gezien het feit dat er nog geen beleid is t.a.v. cyberpesten is het voor leerlingen niet duidelijk op 

welke manier en op welk moment de school zou kunnen helpen. Zij vragen zich af wanneer iets 

(dreigen, schelden) onder cyberpesten valt en wanneer het een zaak voor school wordt. Uit de 

enquête en klassengesprekken blijkt dat leerlingen vinden dat de mentor een belangrijke rol zou 

kunnen spelen;  de mentor zou dit pesten bespreekbaar kunnen maken met ouders, de pester, 

henzelf en de klas. De meerderheid vindt dat cyberpesten en veilig internet onderwerpen 

moeten zijn in de mentorles. 

Vanuit de theorie blijkt dat de angst voor represailles, gevoelens van schaamte, het feit ook 

eerder zelf gepest hebben, leerlingen weerhoudt om hulp vanuit school in te schakelen. 

Daarnaast denken zij dat volwassenen toch niet kunnen of willen helpen. Ook leggen slachtoffers 

van pesten de oorzaak van het pesten vaak bij zichzelf en zien het daarmee als een probleem 

voor zichzelf. Deze gedachte wordt versterkt doordat het pesten vaak vanachter de thuis 

computer gebeurt.  

4. Op welke manier denken ouders bij te kunnen dragen aan een aanpak van dit probleem?  

Conclusie: 

Er is een opvallende discrepantie in de beleving van ouders en hun kinderen t.a.v. het 
computergebruik thuis; de tijdsduur dat hun kind de computer gebruikt, internetproblemen die 
het kind met de ouders bespreekt en het pestgedrag van hun kind. Bij ouders bestaat de indruk 
dat kinderen voldoende voorlichting krijgen op school over Veilig Internet.  

Deze gegevens komen overeen met de theorie. Er is een kloof waar het gaat om de kennis die 
ouders van hun surfende en chattend kind hebben. Ouders denken te positief over het gedrag 
van hun kind op internet. Ook blijken ouders nauwelijks op de hoogte te zijn van profielsites van 
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hun kinderen. Zij weten dus ook niet of zij privé gegevens online achterlaten en zich zo kwetsbaar 
opstellen voor niet alleen onbekenden maar ook klasgenoten die op die manier gemakkelijk 
slachtoffers vinden via MSN of gsm. 

4. Op welke manier denken ouders dat school een bijdrage kan leveren aan een aanpak van dit 
probleem? 

Conclusie: 

Ouders verwachten van school een preventief beleid t.a.v. cyberpesten, voldoende voorlichting 
naar leerlingen , een duidelijke aanpak bij misbruik. Zij verwachten dat dit beleid 
gecommuniceerd wordt naar ouders (schoolgids, internet). De meeste ouders hebben behoefte 
aan voorlichting vanuit  school.  

Vanuit de theorie wordt het belang van deze voorlichting aangegeven: (p. 12, Theorie) Het valt 
op dat kinderen die gecyberpest worden zelden hun ouders of leerkrachten inlichten. Meestal is 
dat omdat ze beseffen dat hun ouders weinig tot niets van computers en informatica afweten en 
vrezen dat die alleen maar het computergebruik zouden verbieden. Hoe leg je als jongere aan je 
ouders uit dat je gepest wordt via MSN als ouders niet weten wat dat precies is en hoe er daar in 
hemelsnaam gepest kan worden ? 

5. Welke good-practises zijn er m.b.t. aanpak en voorkomen van cyberpesten? 

Conclusie: 

Er is nog niet veel ervaring in de aanpak van cyberpesten binnen scholen in het algemeen. Daar 

waar sprake is van beleid valt op dat dit pas wordt geïmplementeerd nadat er nare incidenten 

hebben plaatsgevonden. Daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat cyberpesten op scholen 

tot nu toe wordt onderschat, genegeerd of dat men zich geen raad weet met het verschijnsel.   

Scholen die wel begonnen zijn met een duidelijk beleid hebben bestaande regels aangescherpt of 
veranderd met als belangrijkste aandachtspunten; hoe om te gaan met het gebruik van mobiele 
telefoons, regels en afspraken over internetgebruik, gedragsregels voor leerlingen en docenten, 
afschermen van sites en beschrijven van de consequenties bij het overtreden van de afgesproken 
regels. 

Vanuit de theorie komen deze maatregelen overeen met de acht adviezen die Delver en Hop, 
auteurs van Pesten is laf, cyberpesten is laffer,  hebben opgesteld met hulp van scholen. Omdat 
cyberpesten nog een relatief nieuw probleem is, zijn er nog te weinig gegevens bekend over 
positieve resultaten. In het algemeen is op te merken dat steeds meer scholen zich bewust 
worden van de problematiek en dat zij in het stadium zijn van het ontwikkelen van een 
aangepast beleid. 
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5.2. Reflectie op de uitkomsten 
 
In het algemeen kan ik concluderen dat er rondom het bestaan en de aanpak van cyberpesten op  
school veel onduidelijkheid en onwetendheid bestaat. Juist dit is ook de reden geweest om mijn 
onderzoek rondom dit onderwerp te starten. Mijn doel om meer grip te krijgen op cyberpesten op de 
school is gelukt. De noodzaak om een aanpak te organiseren voor de leerlingen, de school en de 
ouders is hier nu door versterkt.  
 
Onderstaande bevindingen uit het onderzoek zijn,  in mijn optiek,  belangrijk om meegenomen te 
worden bij het opstellen van een duidelijk beleid. 
 
5.2.1. Vanuit  leerlinggesprekken, individueel of in de klas,  komt al snel naar voren dat er 
onduidelijkheid bestaat over wat cyberpesten nou eigenlijk is. In mijn aanbevelingen (A) geef ik deze 
onderdelen daarom aan als onderwerpen  in de mentorlessen. Het bespreken van veilig internet; 
wachtwoorden, privé gegevens weggeven, blokkeren, bewijsmateriaal uitprinten, zie ik als een 
belangrijke taak voor de computerdocent. Deze aanbeveling staat onder C.  
 
5.2.2.Onderdeel van cyberpesten is pesten via je mobiele telefoon. Er is mijn inziens geen duidelijke 

afspraak over gebruik van mobiele telefoons. De nieuwe regel is geen regel maar laat de beslissing 

van wel of geen mobiele telefoon in de les, over aan de docent. Mijn inziens is dit een vaag besluit. 

Ongeschreven regels zijn niet duidelijk voor docenten en niet voor leerlingen. Ook is het de vraag hoe 

nieuwe collega’s achter die regel kunnen komen. Uit zowel de docenten als ouderenquête blijkt dat 

de ruime meerderheid kiest voor het weren van mobiele telefoons uit de klas vanwege verstoring 

van de les. Ik vind het een belangrijk gegeven om mee te nemen in mijn aanbevelingen. Het is te 

vinden bij punt G.  

5.2.3 Het blijkt dat in het studielandschap sites als Hyves, Facebook MSN niet geblokkeerd zijn voor 

de leerlingen. Als onderdeel van een duidelijk protocol en het waarborgen van de veiligheid van 

docenten en leerlingen zouden deze wel afgeschermd moeten worden.  De reden dat dit niet gebeurt 

is buiten school te zoeken. Als onderdeel van het ROC is de school afhankelijk van de regels die 

binnen het ROC gelden. Toch is hier mijn inziens nader onderzoek nodig om het mogelijk te maken 

om dit af te schermen.  

 

5.2. Aanbevelingen 
 
Bovenstaande conclusies en mijn reflecties op de uitkomsten heb ik verwerkt tot een reeks 
aanbevelingen die ik, op grond van dit onderzoek, noodzakelijk acht voor een doeltreffende aanpak 
op school tegen cyberpesten. Het preventieve onderdeel kan mijn inziens nog verder ontwikkeld 
worden door een lessenreeks voor de mentor te maken, een afwisselend programma te organiseren  
met onderdelen als workshops tijdens AWT uren en theatervoorstellingen.  
 
 
De aanbevelingen komen sterk overeen met de literatuur (adviezen Delver en Hop; p. 13, 2.5): advies 
1 komt overeen met E, advies 2 komt overeen met G, advies 4 komt overeen met D, advies 5 is 
verwerkt in A eerste punt, advies 6 is onderdeel van B, advies 7 is verwerkt in A en D punt 1, 
tenslotte advies 8 is gelijk aan H. Om cyberpesten in de (mentor)les bespreekbaar te maken zijn de 
tips (p. 17, Hfst. 2 theorie) van Willard (2004) nuttig om in te zetten. 
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A. Het onderwerp Cyberpesten bespreekbaar  maken in (mentor)lessen door mentor en 
docent. 

 
 Stel gesprekken over gedrag dat niet kan niet uit; handel meteen. Laat ook 

aan andere leerlingen merken hoe je reageert. 

 Bespreek gebruik van  ‘icoontjes’. Stel het ‘schelden’ aan de orde, anders ga 

je er zelf in mee. 

 Maak de zwijgende middengroep actief, spreek elkaar aan op gedrag. 

 Bespreek wat cyberpesten is. Heb je het over schelden, dreigen, door 
klasgenoten of buiten school? Dit kan startpunt van een discussie zijn. 

 

 Bespreek dat een leerling er niet alleen voor staat. Geef aan hoe school kan 

helpen. 

B. Opstarten van een duidelijke meldprocedure. 

 door de meldpunten duidelijk te maken: e-mailadres van 

vertrouwenspersoon, vermelding  van vertrouwenspersonen, 

leerlingbegeleiders in de schoolgids/ het smoelenbord bij ingang van de 

school. 

C. Voorlichting over veilig Internet voor leerlingen 

 Bespreekbaar maken als vast onderdeel van de computerles. 

D. Voorlichting/deskundigheidsbevordering van docenten  

 middels workshops met medewerking van leerlingen als experts. 

 door het regelmatig op de agenda te plaatsen in team/ 

kernteamvergaderingen. 

E. Internetprotocol maken en inpassen in het bestaande pestprotocol.  

 Met daarin gedragsregels docenten/leerlingen.  

 Afspraken mobiel gebruik en internetgebruik 

F. Blokkeren sites.  

 Hyves, MSN, Facebook maar ook spelletjessites en de echte sekssites. 

G. Mobieltjes uit de klas.  

 (=> kluisjes) In de overblijfruimtes mag wel gebeld worden. 

 Uitzonderingen bij ziekte/overlijden, of bij het functioneel inzetten als 

apparatuur in een les (camera, geluidsopname) 
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H. Betrek de ouders. 

 Protocol op internet en schoolgids. Met duidelijke vermelding 

vertrouwenspersonen/ leerlingbegeleiders bij wie ouders/leerlingen kunnen 

melden. 

 Workshop voor ouders met en door leerlingen. Ondersteund door de 

ouderraad.  
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Hoofdstuk 6 Evaluatie onderzoek 

In dit hoofdstuk geef ik in 6.1. globaal het procesverloop van het onderzoek aan. Ook beschrijf ik hoe 

ik in bepaalde situaties zaken als samenwerking, weerstand en tijdsdruk heb ervaren. Ik doe dit aan 

de hand van mijn logboek dat ik per week heb bijgehouden. In 6.2. ga ik in op inhoudelijke 

verwerking van de resultaten en gevolgen daarvan op het onderzoek.  

6.1. Reflectie op het procesverloop volgens logboek 
Ik heb geen moeite gehad om een onderzoeksonderwerp te vinden. Het voorbeeld van cyberpesten 
diende zich op school aan en ik was hier op een vreemde manier door gefascineerd, met walging en 
verwondering.  Ik realiseerde mij direct dat fascinatie en nieuwsgierigheid de basis moeten zijn van 
waaruit je een onderwerp kiest omdat je anders niet een half jaar bezig kunt zijn met een 
onderwerp. Pas in de laatste maand van mijn onderzoek begon ik van het thema genoeg te krijgen. 
Bovendien lag het onderwerp mooi in het verlengde van mijn pestprotocol van vorig jaar. Lastiger 
vond ik het om goede literatuur te vinden; ’’ de boeken die ik wilde hebben, heb ik gevonden. Er zijn 
weinig uitgebreide, degelijke onderzoeken. Ik zie een zee van onderzoeken,welke moet ik hebben? 
Maar later schrijf ik; ‘’Door het lezen van literatuur en sites ontdek ik nu de meeste prominente en 
recente onderzoeken, dezelfde namen komen steeds weer terug.’’ 
 
Al in de eerste interviews merk ik de verschillende standpunten binnen de school m.b.t. mijn 

onderwerp. Ik ben verbaasd over het feit dat niet iedereen op mijn manier tegen de zaak aankijkt. 

Enigszins naïef natuurlijk. Deze gesprekken geven mij direct al meer duidelijkheid over de 

verschillende visies en  interpretaties van schoolregels, de ‘vaagheid’ van deze regels. Mijn  

persoonlijke zoektocht naar duidelijkheid en mijn enorme behoefte hieraan vallen mij op. ‘’Ik merk 

dat de persoonlijke invalshoek van de mentor terugkomt in het gesprek met de adjunct. Ik ben het 

niet eens met haar standpunt. Je kunt niet van een leerling verwachten met elke docent rekening te 

houden. Ik vind dit lastig en zal collega’s  moeten proberen te overtuigen van mijn visie. Ik vind de 

afspraak; ‘’docenten moeten dat individueel regelen in de klas’’ geen regel en,  mijn inziens, te slap.  

Ik  wil nou net naar die duidelijke visie!  

Dit gevoel werd nog eens versterkt doordat ik merkte dat deze mening min of meer gedragen werd 
door de directie. ‘’ Het gesprek begon goed, een aantal zaken werden helder. Op het gebied van de 
nieuwe ‘Schoolregels’ ofwel ‘afspraken’ door elke docent individueel in te vullen, vond ik geen 
overeenkomst met mijn persoonlijke standpunt. Met name omdat ik denk dat bij hen de aanpak moet 
beginnen. Blijkbaar zijn er net nieuwe schoolregels gemaakt ofwel die verander ik niet zomaar.  Ik 
begrijp dat je regels positief moet stellen, ik ben het eens dat je in het preventiegedeelte winst kan 
boeken maar… ook sancties, duidelijke afspraken (met het hele team)zijn nodig naar mijn idee. Niet 
alleen voor mij maar juist ook voor leerlingen. Dit is nou die vaagheid waar ik vanaf wil. Tijdens het 
gesprek maak ik opmerkingen over ongeschreven regels die niet duidelijk zijn voor mij, de leerlingen 
en (nieuwe) docenten en kijk hoe zij hierop reageren. Na mijn aanvankelijke moedeloosheid, sterkt 
het  mijn missie. ‘Telefoon uit de klas weren!’ Ik heb er nu een enquêtevraag bij de ouders er aan 
toegevoegd en daarna een extra enquête naar docenten de deur uit gedaan. 
 
Ik besloot klassengesprekken te houden voorafgaand aan de enquête. Want, welke vragen stel je de 

leerlingen nu eigenlijk? Aan de klassengesprekken heb ik goede herinneringen. Je zit als onderzoeker 

dicht bij de bron en het was bijzonder om te merken hoe zeer dit onderwerp leeft bij  leerlingen en 

hoe weinig er onder elkaar of in de les over wordt gepraat. Het gaf mij moed om door te gaan en gaf 

de zin van mijn onderzoek aan. Ik was heel blij met een zeer bereide medewerker van het ROC die 

mijn enquête heeft opgesteld. Er is te weinig tijd om dit soort dingen zelf uit te moeten zoeken.                  
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’’ Leuk om te zien hoe de enquête in het écht’ gaat. (afnemen van de enquêtevragen)Welke vragen er 

zijn vanuit de leerlingen. Wat wordt er verstaan onder pesten? Is dat schelden , dreigen? Ik vond het 

ook leuk om een aantal klassen langs te gaan ter introductie van mijn onderzoek. Veel werk en 

plannen maar wel goed. Ik voel meer betrokkenheid.’’ 

Bij het afnemen van de enquête viel er roet in het eten: het SLS werd plotseling dubbel gereserveerd 
voor de afname van de SVL. ‘’ Ik baal van die andere enquête, hoe is dit mogelijk! Ik heb verschillende 
docenten gevraagd eerst mijn enquête in te vullen.2 enquêtes na elkaar invullen draagt niet bij aan  
de validiteit van de uitkomsten straks.’’ Ik heb mijn collega hierop aangesproken en gezegd dat ik de 
reserveringen en voorbereiding bij de mentor al gedaan heb en dat ik het op prijs stel dat eerst mijn 
enquête wordt afgenomen. 
 
Ik houd veel interviews en klassengesprekken voor mijn onderzoek. Het houden en verwerken 
hiervan kost veel tijd. Ik merk dat het mijn leerstijl is om eerst een hoop informatie te verzamelen en 
dan weer te filteren, maar soms kom je jezelf dan weer even tegen; ‘’Het verwerken van gesprekken 
in de klas of met personen is steeds een gigantische klus, merk ik. Ik neem bijna alles op. Ik merk toch 
dat de gesprekken goed in mijn hoofd zitten en ik geen opvallende nieuwe dingen hoor als ik de 
gesprekken afluister. Toch is dit fijn, vooral wanneer ik pas een paar dagen later de tijd heb om het uit 
te werken. Ik zoek nog naar een goede/mooie /eenduidige vorm voor het verslag. Tot nu toe start ik 
met een opvallende uitspraak of een uitspraak waar ik iets mee heb/denk straks te hebben.’’ 
Precies op het goede moment had ik een gesprek met een expert op het gebied van cyberpesten. Ik 
verwachtte nieuwe invalshoeken uit het gesprek te krijgen en tips. Die kreeg ik ook maar wat nog 
fijner was, was dat zij met andere ogen en een frisse blik naar mijn opzet keek;  ‘’Ik heb met Nicole 
eigenlijk de resultaten tot nu toe besproken We hebben ‘’gespard’’zoals dat heet. Dit werkte goed. Ik 
kon even met een buitenstaander doornemen of ik op de goede weg zit. Erg fijn.’’ 
 
Het verwerken van de resultaten  was een omvangrijke klus. ‘’ Ik dacht de gegevens in een week te 
kunnen verwerken. Dit viel tegen. Vooral ook in welke vorm ik dit moet doen. Het boek of de anderen 
geven ook niet echt antwoord. Ze lijken met hetzelfde te zitten. Ik doe maar wat; is nu mijn gevoel. Ik 
heb veel steun aan de ICT man, hij helpt en denkt veel mee, echt. Ik vind dit tot nu toe de zwaarste 
klus. Deels aan mij zelf te danken vanwege de vele vragen die ik heb gesteld in de vragenlijsten en 
interviews, deels omdat ik lang moest wachten op ouders en docenten. Misschien viel de tijdsduur 
van 2 weken wel mee. Maar als je ergens in zit wil je het afmaken, op zo’n moment te moeten 
wachten op anderen, is ‘killing’! Zeer onrustig word ik daar van.’’ 
 
 ‘’Aziz en Sander gaan het dit jaar niet redden en dat vind ik heel erg jammer. Ik baal ervan dat we zo 

lang samenwerken en dan moeten zij helaas afhaken, een domper. Mensen om mij heen vragen zich 

af wat mij dat nou kan schelen. Het weerhoudt me ook niet om door te gaan, ik vind het gewoon heel 

erg jammer.’’ 

6.2. Uit bovenstaande logboekfragmenten blijkt dat het proces van het onderzoek al met al 

voorspoedig is verlopen. Het tijdspad dat ik voor mijzelf had gemaakt is eigenlijk exact zo verlopen. 

Enige vertraging liep het op tijdens de verwerking van de resultaten. Over ‘tijd’ schrijf ik ‘’Ik ben toch 

zeer op tijd begonnen met alles en mijn planning klopt exact, maar ik haal het allemaal maar net. Ik 

had het nooit gered als ik op een later tijdstip begonnen was. Ik merk dat Ellen, waar ik me toch een 

beetje aan spiegel, dit ook heeft. We houden geen tijd over..’’ 

Over tijd en critical friends schrijf ik; ‘’Ik vind het niet werken al die mailtjes. Ik heb 2 dagen per  week 

en dan nog  de avonduren om te werken aan mijn onderzoek.. Wil ik een goede critical friend zijn dan 

heb ik meer tijd nodig. Het lezen en herlezen en meedenken met collega’s; wil ik dat goed doen dan 
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kost dat  tijd. Ik vind niet dat wij dat met zijn allen voor elkaar steeds hoeven doen.’’Gelukkig 

bedenken we met elkaar een oplossing want we hebben hier allemaal last van. We werken daarna in 

tweetallen,  waarbij ik vooral met Ellen informatie uitwissel en Sander met Aziz. Op deze manier 

ontlasten we elkaar wat meer.  Ik zie ook zeker de goede kanten van de critical friends en haal hier 

een hoop tips uit. 

6.2. Reflectie op de behaalde resultaten 

6.2.1.Leerling-enquête 

Vraag 5 Vraag over vervelend gevoel, Deze vraag is niet specifiek genoeg om tot een duidelijke 

conclusie te kunnen komen. Eerst stond hier de vraag of je wel eens gepest wordt op internet maar 

toen kwam er uit het klassengesprek de vraag naar voren: ‘’Pesten/wat versta je onder pesten? 

Dreigen, schelden?’’ Ik had deze vraag beter kunnen uitsplitsen naar ‘Word je wel eens bedreigd? 

Word je wel eens uitgescholden? Vraag 16: Onduidelijke vraag waardoor er geen duidelijke 

conclusies kunnen worden getrokken. De huidige regel is dat het mobieltje mee mag tijdens de les 

maar dat deze uit moet staan. Dit schept onduidelijkheid bij de leerling. Eigenlijk zijn beide 

antwoorden goed. Vraag 15. Ken je de regels? Er zijn nauwelijks of geen regels. Behalve dat de SLS 

medewerker of docent na 2 keer (per docent afhankelijk) waarschuwen je uit het SLS verwijdert als je 

andere dingen op de computer doet dan voor school. Het antwoord dat de leerlingen hier geven is 

waarschijnlijk hetzelfde antwoord als bij vraag 17. Vraag 18 Zit de leerling wel eens met een docent 

op internet is heel algemeen gesteld. Wat wordt hiermee bedoeld? Emailcontact (dit gebeurt 

regelmatig) , of contact op chatsites of Hyves? Daardoor komt er geen duidelijk antwoord op de 

vraag en kan ik geen conclusie trekken. Vraag 29 en 30 kunnen beter omgedraaid worden  voor een 

zuiver resultaat. Eerst de vraag stellen aan leerlingen of zij het zouden melden bij iemand en dan de 

vraag voorleggen of zij dit eventueel wel anoniem zouden willen doen. 

6.2.2.Ouder-enquête 

Onderdeel gesloten vragen ouders gaat over computergebruik thuis en kan mooi vergeleken worden 

met de leerling-enquête gesloten vragen. Omdat deze vragen niet direct antwoord gaven op de deel 

vraag ’ Hoe denken ouders dat school kan bijdragen aan dit probleem’, en ik de gegevens toch 

relevant vond heb ik een extra deelvraag  toegevoegd; ‘Hoe denken ouders dat zij zelf een bijdrage 

kunnen leveren aan dit probleem.’ In de open vragen heb ik, op advies van de expert, een  

meerkeuzevraag toegevoegd. Laat ouders zelf voorstellen /aangeven op welke manier zij het beste 

geïnformeerd willen worden om zo de opkomst van ouders zo groot  mogelijk te laten zijn. Om meer 

duidelijkheid te krijgen over het ouderstandpunt; mobiele telefoons op school heb ik ook aan hen die 

vraag gesteld.  

6.2.3. Docenten -enquête 

N.a.v. mijn behoefte aan meer duidelijkheid rondom afspraken over mobiele telefoons  in de school 

heb ik een extra enquête gehouden bij docenten met deze vraag. Ook wilde ik het standpunt van 

docenten samen met leerlingen op internet  achterhalen. Vraag 1 had ik anders moeten stellen. 

Docenten vinden zichzelf op de hoogte van de problematiek, en vullen,  door mijn vraagstelling,  niet 

in op welke manier zij meer voorlichting zouden willen. Dit kan ook betekenen dat zij er via de media 
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voldoende vanaf weten maar zich misschien wel willen laten voorlichten over de praktische kant van 

het internetten op school. Dit hoorde ik namelijk wel tijdens de gesprekken in de wandelgangen. 

Bij interviews op andere scholen heb ik mij veel te lang gefocust op een scholenbezoek om afspraken 

te maken. Dit lukte steeds niet. Later heb ik 2 mails gestuurd waarna ik direct reactie kreeg. Dit 

maakte het gemakkelijk voor de verwerking van het onderzoek. 

 

6.3. Reflectie op mijzelf 

6.1.1. Wat heb ik van dit onderzoek geleerd?  

Ik vind het bijzonder te merken dat iets wat voor jezelf in het begin nog vaag is,  aan het eind meer 

duidelijkheid oplevert. Dit door een half jaar intensief onderzoek te doen. Door te lezen,  veel 

gesprekken te voeren, veel vragen te stellen aan anderen en jezelf,  vorm je langzaam je eigen 

mening. Vervolgens ontwikkelt deze zich weer tot een steeds duidelijker persoonlijk standpunt. Via 

mijn standpunt wil ik straks anderen overtuigen van mijn conclusies. Ik stimuleer hen mijn 

aanbevelingen serieus te nemen en er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Voor een beter 

resultaat, voor de leerlingen en docenten en dus de school.   

Tijdens het onderzoek heb ik mijn stijl van werken weer herkend; eerst verzamelen van (te?) veel 

informatie; literatuur maar ook veel interviews en afspraken met allerlei mensen. Het aantal bijlagen 

onderstreept dit. Daarna het filteren op relevantie. Hoewel dit tijdrovend en omslachtig is, weet ik 

dat dit mijn manier van werken is. Mijn ongeduldige karakter ben ik weer tegengekomen. Een late 

reactie of geen reactie kan mij snel demotiveren. Tellen, meten, grafiekjes en procenten zijn niet mijn 

sterkste kant. Gelukkig weet ik op die momenten de juiste mensen te vinden die daar veel beter in 

zijn. 

Ik heb meer inzicht in standpunten van collega’s over voor mij essentiële onderwerpen op school als 

veiligheid, vertrouwen, duidelijkheid, consequentheid. Hoe naïef kan ik zijn om te denken dat 

mensen op eenzelfde lijn zitten als ik? Hoe heb ik mij soms moeten inhouden tijdens de interviews 

om niet direct met hen in discussie te gaan. Discussie is goed maar niet tijdens het verkrijgen van 

informatie van derden. Ik heb ingezien dat het voor de directie soms moeilijk moet zijn om op onze 

school regels te veranderen, in te voeren of de neuzen een kant op te krijgen. Ik heb gemerkt dat als 

er afspraken zijn in plaats van regels dit onduidelijk is. Regels vaag houden of ongeschreven laten, 

biedt veel ruimte, heeft geen consequenties en is door iedereen anders te interpreteren. Dat kan 

weer leiden tot gevaarlijke situaties. 
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Nawoord 

Voor mij persoonlijk is het onderzoek voorspoedig verlopen. Door de vele gesprekken die ik heb 

gevoerd zijn een aantal contacten binnen school flink versterkt. Omdat docenten vragen naar de 

resultaten merk ik betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Een presentatie aan het team wordt door 

directie en medewerkers ook echt verwacht! Voor collega’s die ik voor mijn onderzoek niet 

gesproken heb, is de presentatie misschien een verduidelijking van waar ik nu de afgelopen 2 jaar 

mee bezig ben geweest. Door mijn afwezigheid bij veel teamvergaderingen, kernteam- en 

rapportvergaderingen ben ik voor sommigen een schim in de school geweest. ‘’Dan krijgt ze ook nog 

een bonus voor haar extra inzet?! ‘’Voor leerlingen hoop ik straks meer meldpunten te kunnen 

organiseren en hen het besef te geven dat het zinvol is om te melden net zoals bij ‘gewoon’ pesten. 

Door mijn onderzoek hebben meer leerlingen mij als leerlingbegeleider leren kennen . Voor mijn 

eigen PR is dit goed geweest! Ik hoop dat mijn persoonlijke behoefte, samen met de gedeelde 

behoefte van ouders en collega’s,  aan duidelijke regels rondom gebruik van mobiele telefoons en 

internet, de school zal aanzetten tot het aanscherpen van deze regels in een protocol. Om bij te 

dragen aan de veiligheid van leerlingen en docenten in een aanpak tegen cyberpesten is dit, mijn 

inziens, onvermijdelijk. Onlangs kreeg het team te horen dat de school gaat fuseren met 

waarschijnlijk, een OMO school. We zullen afscheid gaan nemen van het ROC . Dit moet een hoop 

voordelen gaan geven. De onzekerheid in welke vorm en op welke locatie dat gaat plaatsvinden 

bestaat nog. Even ging het door mij heen dat door een fusie met een andere school mijn onderzoek 

nu zinloos zou worden, maar het tegendeel is waar. Ik concludeerde zelf  al dat heel weinig scholen 

gericht bezig zijn met een aanpak tegen cyberpesten. Op welke school ik ook terecht kom, mijn 

conclusies en aanbevelingen zullen nuttig blijven. Daarbij hoop ik natuurlijk wel dat in een nieuwe 

vorm mijn toekomstperspectieven als leerlingbegeleider behouden zullen blijven. 

Tenslotte weet ik zeker (?) dat ik nooit meer ga studeren. De opmerking dat privé, werk en opleiding 

een zware uitputtingsslag  is voor mijzelf en mijn gezin, zal elk jaar een bekende conclusie zijn in  

menig onderzoeksverslag, denk ik. Natuurlijk was het ook zeer de moeite waard, heb ik mijzelf 

wederom flink onder de loep genomen en weet ik nu nog duidelijker richting te geven aan mijn 

wensen en behoeftes binnen mijn werk in het onderwijs. 

Nicoline Smit 2010 
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Bijlage 1. Stappenplan 

Week Wat (+ deadlines) Af? 

Week 2 Startplan inleveren. v 

Week 3 Gesprekken ‘in de marge’’met leerling-coordinator, directeur v 

Week 4 Gesprekken ‘in de marge’ met mentor bovenbouw, mentor onderbouw, 
Adjunct directeur 

v  

Week 5 Voorbereiding presentatie; pestprotocol/cyberpesten. Uitgaande  
e-mails met vraag voor interview en informatie; Pestweb en Giralis 

v 

Week 6 Presentatie pestprotocol/cyberpesten v 

Week 7 Voorbereiding theorie. Start maken vragen voor enquêtes ouders, 
leerlingen. 

v 

Week 8 Theorie lezen en afronden.  
Maken interviewvragen voor leerling-coördinator en adjunct directeur. 
Maken van interviewvragen mentoren. 

v 

Week 9 Afnemen interviews, verwerken gegevens. 
Voorbereiding klassengesprekken. 

v 

Week 10 1 Klassengesprek eerste klas, 1 klassengesprek tweede klas. 
Gesprek 2 leden ouderraad. 

v 

Week 11 Verwerken uitkomsten in enquêtes leerlingen en ouder enquête. 
Versturen enquête verwerking in ROCspiegel.  

v 

Week 12 Voorbereiden ROC spiegel- enquêtes . Mail aan mentoren onderbouw 
komst enquête. Interview Giralis. Verwerken interview. 

v 

Week 13 Enquête afnemen ouders. 
Afnemen enquêtes leerlingen. 

v 

Week 14 Enquêtes verzamelen ouders. 
Enquêtes leerlingen verzamelen en verwerken. 

v 

Week 15 Afspraak expert school, Ruiven, Berkel Enschot, school buitenland. 
Enquête docenten. Verwerken enquête gegevens 

v 

Week 16 Verwerken resultaten. v 

Week 17 Koppelen van behaalde gegevens met theorie. v 

Week 18 Meivak. Conclusies trekken. 
Koppelen van behaalde gegevens met theorie.  

v 

Week 19 Meivak. Conclusies trekken. 
Koppelen van behaalde gegevens met theorie. 

v 

Week 20 Laatste verbeteringen v 

Week 21 Laatste verbeteringen v 

Week 22 1 juni: inleveren voorlaatste versie. v 

Week 23 
Week 24 

Laatste verbeteringen. 
15 juni: inleveren meesterstuk 

v 
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Databronnen 

1.Directie Montessoricollege 

Hans Relou directeur, Montessoricollege 

Peter Schoormans, adjunct directeur, Montessoricollege 

2. Docenten 

Carin Simons, mentor onderbouw Montessoricollege 

Marius Maas, mentor onderbouw Montessoricollege 

Mieke Wijdeveld Docent Fontys OSO,  

10 docenten onderbouw 

3.Critical friends vanuit de opleiding 

Ellen Roovers 

Aziz Ameziane 

Sander Blok 

4. Leerling-coördinator 

Judith de Kloe 

Henk Pranger (critical friend vanuit werkgever) 

5.Leerlingen 

Eerste klassen (4 klassen) 

Tweede klassen (4 klassen) 

Klas 1BA  

Klas 2BB  

6. Ouders 

Mw. Kuijs, de heer Kishna, ouderraad  

20 tal ouders van leerlingen eerste en tweede klas 

7.Expert Nicole van der Haar, Giralis, onderwijsbegeleidingsdienst, Eersel 

8. Good practise andere school 2 College, Ruiven, Berkel Enschot 

9. Buitenlandse school Rushcliffe school, Petra van de Velden, Engeland 
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Bijlage 2. Vragenlijst Interview mentoren onderbouw. 

Hoe vaak en in welke vorm komt Cyberpesten voor op het Montessoricollege? 

 

1. Hoe vaak wordt bij jou melding gedaan van cyberpesten in de klas?  
2. In welke vormen van cyberpesten uit dit zich? 
3. Is het voor de leerling duidelijk wie hij/zij in de school in vertrouwen kan nemen? 
4. Vertrouwen de leerlingen jou voldoende? 
5. Ben je zelf op de hoogte van de recente problematieken en manieren van cyberpesten?  
6. Hoe blijf je als docent/mentor hiervan op de hoogte? 
7. Hoe vaak wordt bij jou melding gedaan van cyberpesten in schooltijd in het SLS?  
8. Is het toegestaan dat leerlingen tijdens schooltijd op MSN/HYVES/Facebook surfen? 
9. Zijn er afspraken over het gebruik van veilig internet en hangen deze op een duidelijke plaats? 
10. Zijn er sancties bij schending van deze afspraken?  
11. Zijn deze besproken in  het kernteam? 
12. Zijn de sancties bekend bij leerlingen en ouders? 
13. Zijn er volgens jou duidelijke afspraken t.a.v. gebruik van mobieltjes? 
14. Zijn de afspraken duidelijk en sluitend voor elke betrokkene van de school? 
15. Wat doe je na melding van cyberpesten? 
16. Wat zijn de sancties na melding van cyberpesten?  
17. Hoe verloopt het contact met leerlingen na melding? 
18. Hoe verloopt het contact met ouders na melding? 
19. Wat is jouw standpunt over het dragen van verantwoordelijkheid (school, ouders, leerling) in deze? 
20. Wat verwacht je van de rol van ouders  t.a.v. aanpak tegen cyberpesten? 
21. Waar zie je als mentor hiaten/valkuilen in de aanpak tot nu toe? 
22. Waar heb je als mentor behoefte aan in de aanpak? 

 

Hoe kan het Montessoricollege een bijdrage leveren aan een anti-cyberpestbeleid? 

 

23. Wordt veilig internetgebruik besproken in de (mentor)lessen met leerlingen? 
24. Wordt cyberpesten (preventief/curatief)besproken in de (mentor)lessen met leerlingen? 
25. Zijn jullie op de hoogte van een Internetprotocol voor leerlingen? 
26. Zijn jullie op de hoogte van een internetprotocol voor docenten? 
27. Wat is jullie standpunt t.a.v. docenten en leerlingen op Hyves/MSN/Facebook? 
28. Hoe denken jullie over afschaffing van mobiel gebruik op school?  
29. Welke bijdrage (tips/hulp) zouden leerlingen de school kunnen bieden in de aanpak tegen cyberpesten? 
30. Hoe voorkom je dat cyberpesten zich onttrekt aan het gezichtsveld van de mentor? 
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Bijlage 3.Interview mentor d.d. 1 maart 2010 

Duur: 30 minuten 

‘’In dit geval meldde het kind het bij de ouders, maar hoeveel kinderen doen dat?’’  ‘’Hoeveel kinderen zitten niet in stilte te 

lijden van de dingen die ze voor hun neus krijgen? Van vrienden, vriendinnen?’’ 

1. Dit jaar (2010) is er 2 keer melding gedaan van pesten, 1 keer via msn en een keer via de telefoon. Dat lijkt weinig zegt 

Marius maar volgens hem is dit pas aan de oppervlakte en zit er nog veel meer onder. De melding werd gedaan door een 

van de ouders en als er melding wordt gedaan is het eigenlijk al geëscaleerd, dan is er al een ruzie. Leerlingen zijn al zo 

gewoon geraakt aan het cyberpesten, rotopmerkingen via MSN, dat ze het niet eens meer melden, ze maken rotopmerking 

terug, of blokkeren de persoon. Dus of zij dit willen melden?Als je uitgescholden wordt , is het zo normaal, waarom zou je 

dat melden? 

2. Via MNS en Sms’je. Leerling uit zijn klas is naar docent gegaan en de mentor en klaagde over bedreigende sms’jes. Het 

meisje was erg ontdaan. Er stond wel een afzender bij en de docent heeft voorgesteld avonds haar ouders te laten bellen 

en te dreigen met de politie als dat niet ophield. Op dat moment vertrouwde ze de docent. 

3. Alle leerlingen weten dat de mentoren aanspreekbaar zijn. Enkele keer komen ze naar Judith (leerlingencoördinator) of 

docent die ze heel erg in vertrouwen nemen. 

4.Niet dat ze mij niet vertrouwen maar ze kunnen hun ei daar makkelijker kwijt. 

5./6. Marius geeft aan eens een cursus te moeten doen MSN want hij weet er eigenlijk niet veel van. Hoorde van een 

leerling dat je iemand kunt blokkeren. Hij zou graag willen weten hoe het allemaal werkt, hoe lang ze erachter zitten, en 

wat ze zoal zeggen, laat ze er maar eerlijk voor uitkomen. 

7. Hij denkt het niet,  vooral thuis. Tijdens de lessen mogen ze niet op msn, volgens hem mag het niet. Hij heeft er geen idee 

van of het schelden /pesten vanuit thuis op school doorgaat. 

8. Zelf heeft hij als vuistregel, niet tijdens les erop. Hij zou het wel aardig vinden als dat niet meer mogelijk was. Pesten gaat 

door. Je kunt veel beter de andere kant aanpakken en zeggen het is er en hen leren er maar mee om te gaan. Het medium 

is nog jong. 

9. ‘’Weet ik niet , ik hanteer mijn eigen regels. Ik ben wel voor het eruit gooien ervan. Gebruik je apparatuur van school dan 

is het voor school. Je gebruikt je eigen apparatuur om te kletsen met vriendinnen. Dat doe je niet. Blokkeren dus. Hoeft 

Cees (ICT medewerker) ook niet meer rond te kijken. Over het  begrip Monitoring; dan zit je in de strafmaatregel. Beter is 

het te voorkomen.’’ 

10. Marius heeft nog geen straffen uitgedeeld maar gaat altijd in gesprek . Hij stelt vragen; ‘’Hoe wil je dat jij benaderend 

wordt, gedraag jij je ook zo naar anderen. Gedraag je hetzelfde als op internet.’’ Hij probeert altijd leerlingen op hun 

gemoed te werken zo van :hoe kun je dit toch doen. Als hij zo leerlingen zo ver kan krijgen dat ze het niet meer doen, 

zonder te straffen,  dan is het naar zijn idee gelukt. 

11. Nee. 

12. Nee. 

13. Afspraak is niet in de klas aan. Marius zou liever hebben; doe maar in je kluisje, niet in de klas.  

14. Nee. 

15. Na melding van een van de ouders is Marius met de leerling in gesprek gegaan die gepest werd en hij gaat daarna met 

het groepje meiden/vriendinnen uit de klas in gesprek. Op het moment dat hij met de leerlinge ging praten was het alweer  

‘over’. Na een dag was het al  ‘overgewaaid’.  

16. Geen. 
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17./18. De melding werd gedaan door de moeder maar Marius vraagt zich af of de moeder niet veel meer onder de indruk 

was dat de leerling zelf, die tilde er minder zwaar aan. Het zijn grove woorden maar de leerling zal zeggen ‘’ja dat gebeurt 

nou eenmaal zo’’. ‘’ Het is eigenlijk heel erg dat wij (als volwassenen) ervan schrikken en die kinderen niet. Het is voor hen 

zo gewoon. Het is iets van normen vooral, van dat doe je niet. Daar zijn we eigenlijk al te laat mee. Zo gaan wij met elkaar 

om. Dat hoor je in de gang ook hoor. Ze schelden elkaar verrot en dan denk je wat is hier aan de hand maar dan is er niets 

aan de hand.’’ 

19. ‘’Wij kunnen als school een stukje preventief werken  van hoe ga je met elkaar, respect hebben voor elkaar. om  maar 

toezicht houden dat kunnen wij niet , dat ligt bij de ouders. Ouders doen het in eerste instantie. Als het op de basisschool al 

mislukt is dan lukt ons dat ook niet meer, je kunt niet iets 180 graden draaien. Als zij altijd iets goedgekeurd hebben dan 

kunnen zij dat nu niet meer gaan verbieden. Wij wel, dat is onze opvoeding.’’ In het voorbeeld van Marius meldde het kind 

het bij de ouders, maar hoeveel kinderen doen dat, vraagt hij zich af. ‘’Hoeveel kinderen zitten niet in stilte te leiden van  de 

dingen die ze voor hun neus krijgen?’van vrienden , vriendinnen? Het valt me wel op dat het vooral vriendinnen zijn die het 

doen. Jongens zijn er toch meer mee bezig, zijn socialer, vinden het belangrijk om te communiceren.’’  

20. Hij belt de moeder na de gesprekken met de leerlingen terug, en hij wil ook een uitdraai zien wat er geschreven is. 

21./22. Ik mis een schoolbrede aanpak van voorlichting. Voor de kinderen, hoe ga je ermee om? 

23.’’ In mijn lessen wordt het niet besproken en bij informatica weet ik niet. Moeten we eens aan Pieter vragen. Het is wel 

eens ter sprake gebracht maar alleen in kleine kring. Slachtoffer en dader bij elkaar. Er moet een voorlichtingscursus komen 

in de onderbouw in de mentorlessen. Ik heb het wel over met elkaar omgaan en respect voor elkaar maar dit wordt er niet 

bij genoemd. Het onderwerp is te recent en komt niet voor in de cursus die ik ervoor gebruik.’’  

24. Nee. 

25.’’ Ik weet niet of er een protocol is. Je zult dat zorgvuldig moeten samenstellen. Eerst achterhalen bij de leerlingen wat er 

allemaal is en dan pas samenstellen. Ik denk niet dat het helpt het blokkeren van programma’s omdat ze thuis dan toch 

weer verder gaan. Ik zou het wel aardig vinden. Pesten gaat door. Je kunt veel beter de andere kant aanpakken en zeggen 

het is er en leerling de kinderen er maar mee om te gaan. Het is nog jong, je moet eerst leerlingen leren ermee om te 

gaan.’’ 

26. Wat vind je van verbieden voor docenten? ‘’Dit moet keuze van docenten moet blijven. Docenten schatten zelf in wat 

slim is en niet. We moeten geen Balkenende spelen. Docenten op Hyves als meld of controlepunten? Docenten zullen 

worden geblokkeerd door leerlingen, denkt Marius. ‘’Als mentor zou ik wel willen zien wat er speelt maar er zijn andere 

manieren, regelmatig over praten goede band met leerlingen op bouwen.’’ 

27.’’Ik hou er niet van en ik zou het nooit doen maar er zijn docenten die er zich goed bij voelen. Ik ben bang voor mogelijke 

gevolgen. Ik vertel iets en vervolgens weet de helft van de leerlingen het. Daar heb ik geen zin in. Wat als het gebruikt 

wordt als communicatiemiddel  voor schoolopdracht? ‘’Ik zie daar niks in. Ik heb wel email contact, ik kijk werk na en stuur 

het terug, aanraden leuk boek, zakelijke dingen.’’ 

28. ‘’Als je heel dringend bericht van je moeder nodig hebt dan via de administratie. Muziek mag met een IPod , telefoon de 

klas uit. Om de haverklap in Havo 5 kijken leerlingen naar beneden sms’jes lezend. En dan denken ze ook nog dat je dat niet 

ziet. Ieder les moet je het zeggen. Als ze er niet waren dan is het voor iedereen is het duidelijk, leerlingen en docenten. ‘’ 

29.Leerlingen kunnen ingezet worden bij het gebruik  van msn, les geven aan docenten . Cursus leerlingen MSN voor 

docenten. 

30.- 
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Bijlage 4. Interview mentor, maandag 1 maart 2010 

Duur: 40 minuten 

‘’Anoniem zouden kinderen ergens terecht moeten kunnen. De stap om te melden moet makkelijker kunnen of mailen. Een 

eigen pestweb. Eén iemand die kan screenen. Het is al te ver gegaan voordat wij erachter komen. Het stoppen moet eerder.’’ 

1.Vorig jaar een aantal keer door dezelfde leerling. Er werd bij Judith (leerling-coördinator)melding gedaan. Er was een 

vechtpartijtje op school, de leerling kwam niet op school, de leerling-coördinator ging naar huis bellen en het verhaal kwam 

aan het rollen. Het speelde met de leerling vaker. Meerdere cyberpestgevallen waren met haar en dat zegt ook iets over de 

leerling, het steeds lastig gevallen worden, hoe zij met haar telefoonnummer omgaat etc.  

En nog een voorbeeld met een  anti Hyves site die aangemaakt was door andere leerlingen. Er is toen aangifte van gedaan. 

Judith en  de mentoren waren erbij.  

2. Telefoon en internet en MSN. Het is toen geëscaleerd en daarna pas uitgekomen. Eerst is het een conflict geworden met 

een vechtpartij.  

3. Altijd bij de mentor. Het punt is natuurlijk altijd voelt het kind zich goed bij de mentor? Daarnaast kunnen leerlingen 

genoeg melden bij de mentor maar misschien dit weer niet? Naast de mentor weet ik niet of dit duidelijk is. Judith is nu 

steeds meer in beeld maar Carin weet niet of dit de persoon is die daar de deur helemaal voor open heeft staan. 

4. Carin denk wel bij haar, maar ze vinden niet altijd alles even belangrijk om te melden. Een puber vindt het niet altijd een 

schoolzaak maar meer iets van leerlingen. ‘’Ik heb niet altijd de deur open, ik ben best een zakelijke mentor en ga niet zo in 

hun privé hangen. En ik wil ook vaak dingen niet weten. Ik ben echt geen menselijke mentor. Ik wil wel met ze in gesprek 

maar het vaak wel over resultaten. Dat is het verschil in mentoren. Ik denk niet dat ik een echte vertrouwenspersoon ben 

voor mijn leerlingen. Ik nodig niet echt uit maar er zijn leerlingen genoeg die toch hun hele hebben en houden komen 

vertellen. Dan ga ik er wel voor zitten. Ze durven wel te vertellen aan mij, maar valt cyberpesten  daaronder?’’ 

5. ‘’Ik ben zeker op de hoogte en dat heeft met mijn kinderen te maken, als ouder, ik heb een paar dingen echt met hun 

meegemaakt. Ik waarschuw ouders in de ouderavond wel, ik geef  stukje voorlichting. Vanuit mijn ouderervaring niet zozeer 

vanuit school. ‘’ 

6. In een teamvergadering zou het als onderwerp ingebracht kunnen worden. Dan steeds actualiseren, een keer per jaar, 

voorkomende zaken bespreken; zoals bijvoorbeeld  dit jaar met  Echt Recht, deze situatie uitleggen aan het team. Niemand 

weet precies hoe dat is gegaan. 

7. Carin denkt het wel, de leerlingen doen van alles school. Dan zal het op school wel doorgaan.  

8. Officieel niet, na 15.00 uur wel, denkt zij. Na de lessen mag je in het SLS. Officieel voor de kinderen die geen computer, zij 

mogen dan vrij surfen. Zij neemt aan dat het ROC dat afdekt, de sites die niet bezocht mogen worden. Er zit in ieder geval 

een beveiliging tussen. Niet alles kun je downloaden, wel bekijken. 

 

Bij CKV 1 bij Havo 4 wordt het heel veel gebruikt. Als ze samenwerken aan een opdrachten. In een lessituatie. Daarom vindt 

Carin het moeilijk om hele strakke regels te maken. ‘’Stel je voor, je mag hier helemaal geen Hotmail hebben binnen school. 

We hebben geen fototoestellen en we gaan de mobieltjes inzetten, dat moet gewoon kunnen, denk ik.’’ 

9. Niet bekend aan iedereen. 

10. Leerlingen worden door Cees (ICT medewerker)paar keer gewaarschuwd,dan mogen zij niet meer in het SLS, hij bepaalt 

de regels in overleg met Judith, denkt Carin. Hij controleert niet alles, met golfbewegingen maar  hij doet het wel. 

11. Zij kan zich makkelijk voorstellen dat ze het er in het kernteam over hebben. 

12. Nee. 
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13. Ja, niet in de les, wel muziek. 

15. Met Judith is de leerling samen met Carin opgevangen, een gesprek met zijn drieën dus daarna voogd en pleegouders 

erbij, de zorg zat er bovenop. Als mentoren  hebben zij daar verder weinig aan gedaan. 

16. De leerling heeft een spreekbeurt in de klas gehouden over de gevolgen van internet. Goed na besproken. Er is niet een 

vast protocol voor. 

19./20. Ouders moeten wij als school ook voorlichten hoe wij ermee omgaan. Zelf moeten zij  met hun kinderen ook dat 

gesprek voeren, een keer meekijken.  Leerlingen hebben geen inzicht in het draagvlak. 

21. Het preventieve gedeelte moet uitgebouwd worden. Qua melding komen we te kort. Er is geen gelegenheid om te 

melden. Misschien een anoniem meldpunt voor de leerlingen in school? Andere wegen bewandelen om het sneller gemeld 

te krijgen. Ouders en leerkrachten. Aan wie vertel je dit nou? Dit moeten we aan de leerlingen vragen. Wanneer zou je het 

melden dan wel doen. De leerlingen vinden het zo belangrijk om elkaar niet te verlinken. 

23. In haar klas is toen de situatie met de leerlinge uitgebreid besproken maar daarna was het ook weer zo weg. Zij stelt 

voor ;In de eerste klassen een lessencyclus. Kringgesprekken. Onderwerpen inbrengen. Maar sommige mentoren zullen dat 

nooit doen, en sommige klassen willen dat zelf ook niet. De klas van Carin vragen daar zelfs om. 

24. Nee. 

25. Nee, het moet wel maar zij vindt het heel moeilijk om de inhoud dan te bepalen, zeker voor de beeldende vakken. Het is 

zo makkelijk om via Hotmail iets naar elkaar te sturen. Of het vormgeven van een site. ‘’Ik ben veel meer voor voorlichting 

in de zijlijn  van hoe om te gaan met dingen dan om regeltjes te maken. Een lessenreeks wat kan er allemaal fout gaan maar 

er gaat natuurlijk ook heel veel goed. Ik ben meer voor inzicht dan voor afspraken die ook weer heel moeilijk vol te houden 

zijn. Het is heel erg van deze tijd. Ik wil dat ook niet helemaal uit school houden.’’ 

27.’’Ik vind het heel erg gevaarlijk, ik heb het nodige al mee meegemaakt. Ik vind het goed dat er een paar docenten op 

Hyves zitten, ik heb er zelf ook een. Maar alleen om mijn eigen kinderen te controleren. En ook wel eens check ik bij 

kinderen uit de klas als er iets is voorgevallen. Even kijken hoe de gesprekken gaan, ik kan dan overal in. Brigitte, houdt Kiki 

ook de gaten wat er aan scheldpartijen gaande is. Die checkt dat standaard. Om te weten wat er gebeurt.’’ Moet je dat 

anoniem doen of duidelijk melden aan leerlingen dat je dat doet als docent? Carin doet het heel weinig. De ene mentor kan 

er beter tegen dan de ander. Kijk dus uit wie dat doet die je aan stelt, de ene persoon trekt het zich meer aan wat hij 

tegenkomt op het net dan de ander. Maar het is goed om voeling te houden wat er leeft. Of te gebruiken in een lessituatie, 

ze heeft met de kunstklas een HYVES pagina aangemaakt speciaal voor de kunstklas. Op die manier  zeg je ook ;’’ik sluit 

daar niet helemaal mijn ogen voor of om te zien wat voor taalgebruik er is.’’ Maar vervolgens moet je daar wel iets me 

doen?. ‘’Of niet’’. ‘’Dat vind ik dan ook een manier van je ogen sluiten. ‘’Ja die grenzen… 

28. ‘’Nee, ben ik tegen. Geldt ook voor mobiel, maar internet algemeen; het is goed  voor het doorsturen van werkstukken 

naar elkaar. Sturen via Hotmail en natuurlijk komt er dan ook wel wat anders tussen door. Het is gewoon heel erg van deze 

tijd. Allemaal heel goed inzetten. Wat is het gevaar en hoe ermee om te gaan vind ik zoveel meer belangrijk dan afschaffen. 

Waar het in de toekomst naar toe gaat, je agenda etc. je moet het gewoon gebruiken maar heel goed. Er zijn 

grensgebieden.’’ Kun je dat als school in je eentje?’’ Nee. De leerling moet doordrongen zijn dat alles op straat ligt en daar 

moet hij bijna een ervaring mee opdoen voordat hij daar achter komt.’’ 

‘’Dat kan door middel van een lessencyclus bij de mentor. Ik vind het hetzelfde als met verdovende middelen omgaan. 

Binnen de perken houden maar niet verbieden, past niet bij deze tijd.’’ 

‘’Ik bepaal mijn eigen regel in de klas, ik vind dat het geen schoolregel moet zijn. Muziek mag. Als het mobieltje er niet is 

komt er weer wat anders. Als de docent dat niet kan regelen dan is dat iets van die docent, die moet dan aangepakt 

worden. 

29. ‘’Het hele cyberpesten is meer onze zorg denk ik dan dat de leerlingen daarmee bezig zijn. Ja, behalve als het uit de 

hand loopt natuurlijk. Neem bijvoorbeeld: hoe met elkaar te praten? De taal van de kinderen is inmiddels anders. Zij zien 

dat zo.’’ 

30. - 
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Bijlage 5. Vragenlijst Interview adjunct directeur en leerling-coordinator. 

 

Hoe vaak en in welke vorm komt Cyberpesten voor op het Montessoricollege? 

 

31. Hoe vaak wordt melding gedaan van cyberpesten?  
32. In welke vormen van cyberpesten uit dit zich? 
33. Is het voor de leerling duidelijk wie hij/zij in de school in vertrouwen kan nemen? 
34. Vertrouwen de leerlingen jou voldoende? 
35. Is er een stappenplan na melding, wie doet wat na melding? 
36. Hoe verloopt het contact met leerlingen na melding? 
37. Hoe verloopt het contact met ouders na melding? 
38. Wat is jouw standpunt over het dragen van verantwoordelijkheid (school, ouders, leerling) in deze? 
39. Wat verwacht je van de rol van ouders  t.a.v. aanpak tegen cyberpesten? 
40. Waar zie je als leerling-coordinator/adjunct directeur hiaten/valkuilen in de aanpak tot nu toe? 
41. Ben je zelf op de hoogte van de recente problematieken en manieren van cyberpesten?  
42. Hoe blijf je als leerling-coordinator/adjunct directeur hiervan op de hoogte? 
43. Hoe vaak wordt bij jou melding gedaan van cyberpesten in schooltijd in het SLS?  
44. Is het toegestaan dat leerlingen tijdens schooltijd op MSN/HYVES/Facebook surfen? 
45. Wordt het surfgedrag van de leerlingen bijgehouden? Bekend met het begrip monitoring? 
46. Wie controleert dat? 
47. Zijn er afspraken over het gebruik van veilig internet en hangen deze op een duidelijke plaats? 
48. Zijn er sancties bij schending van deze afspraken?  
49. Zijn deze besproken met het team? 
50. Zijn de sancties bekend bij leerlingen en ouders? 
51. Zijn er duidelijke afspraken t.a.v. gebruik van mobieltjes? 
52. Zijn de afspraken duidelijk en sluitend voor elke betrokkene van de school? 

 

Hoe kan het Montessoricollege een bijdrage leveren aan een anti-cyberpestbeleid? 

 

1. Beschikt de school over een duidelijke visie op ict integratie neergeschreven in een ict beleidsplan onderdeel van 
het veiligheidsplan? 

2. Wordt veilig internetgebruik besproken in de lessen met leerlingen? 
3. Wordt cyberpesten (preventief/curatief)besproken in de (mentor)lessen met leerlingen? 
4. Zijn jullie op de hoogte van een Internetprotocol voor leerlingen? 
5. Hoe kijken jullie daar tegen aan? 
6. Hoe denken jullie over afschaffing van mobiel gebruik op school?  
7. Wat vinden jullie van internetprotocol voor docenten? 
8. Wat is het standpunt van de school t.a.v. docenten en leerlingen op Hyves/MSN/Facebook? 
9. Hoe voorkom je dat cyberpesten zich onttrekt aan het gezichtsveld van docenten/school? 
10. Welke bijdrage (tips/hulp) zouden leerlingen de school kunnen bieden in de aanpak tegen cyberpesten? 
11. Welke bijdrage (tips/hulp) zouden ouders de school kunnen bieden in de aanpak tegen cyberpesten? 

 

Technische Aspecten  

 

12. Heeft de school internetfilters?  
13. Is op elke computer antivirussoftware? Is er een firewall geïnstalleerd? Worden deze regelmatig geüpdatet? 
14. Worden paswoorden van de leerlingen regelmatig gewijzigd? 
15. Maakt ICT-beveiliging expliciet deel uit  van het takenpakket van de ICTCoördinator?  
16. Is de ICT medewerker voldoende bijgeschoold en voldoende deskundig van de nieuwste 

ontwikkelingen/onveiligheden op internet? 

 



 67 

Bijlage 6. Interview adjunct directeur en leerling-coordinator, 8 maart 2010 Duur: 45 minuten. 

‘’Wat ze wel heel erg vinden is dat dingen die zij aan iemand hebben verteld, in vertrouwen, dat die op internet terecht 

komen. Dat dit vertrouwen weggaat, dat hoor je eigenlijk het meeste. Het uitschelden is minder belangrijk. Maar als het 

gaat over persoonlijke dingen dan wordt het vervelend. En volgens mij realiseren zij zich niet eens dat het op heel 

internet zichtbaar is. Ze voelen zich op dat moment in hun vertrouwen geschaad. En dan zeggen de daders ook nog heel 

gewoon; ‘’Het is toch niet anders dan zij gezegd heeft? ‘’ Dat vond ik heel erg. ‘’Er staat niks op wat niet waar is hoor, 

heeft ze ons allemaal verteld’’. Dat besef dat als iemand je iets in vertrouwen vertelt,  dat dit geen reden is om iets op 

internet te zetten… dan heb je het over normen en waarden.’’ 

‘’Als ze zich erin gaan verdiepen waar ze zich moeten melden dan weten ze de weg te vinden. Heel vaak houden ze het 

juist binnen en komen ze niet eens op het idee om het te komen melden. Hebben ze wel het gevoel dat er iets niet klopt. 

Daar moet iets mee gebeuren.’’ 

 

 

1. K ‘’Meldingen zijn tot nu toe uit de derde klassen en hoger gekomen. Ik hoor wel vaak in die eerste en tweede klassen dat 

er ruzie wordt gemaakt over MSN. Dat wel. Dat pesten vind dus niet zozeer plaats op school maar wel de gevolgen ervan 

omdat ze hier bedreigd worden en het verstandige besluit nemen om hen te blokkeren. Hele andere vorm. Maar blokkeren 

kan dus ook weer andere gevolgen hebben.’’ 

S. ‘’Terwijl we juist het advies geven van blokkeren; zet dat ding dicht dan kan er niets meer gebeuren maar dat is dus niet 

helemaal waar.’’ 

K. ‘’Hyves en MSN loopt door elkaar heen. Er is iets op straat gebeurt en dat wordt dan via MSN uitgevochten.’’  

S .’’Ik heb het idee dat ze niet makkelijk melden. Sinds de actie van Echt Recht komen de leerlingen er makkelijker mee dan 

voorheen maar wel uit de derde en hoger dus. Of laatst, Jason zijn vriendin had hem geblokkeerd en hij zal er alles aan 

doen om het weer open te zetten, hij voelt zich daardoor gestalkt. Dat was tweede klas.’’ 

S. ‘’Wat ook opvalt is het voor vriendjes opkomen via internet. Die hebben zelf geen ruzie maar gaan zich er mee bemoeien 

en voor elkaar opkomen. De andere twee hebben het dan allang goed gemaakt en de omstanders gaan ermee door.’’ 

K. ‘’Het kan goed dat melden bij de mentor blijft hangen en dat het niet door naar ons komt. ‘’ 

S ‘’Ik zou dat prima vinden dat er eerst bij de mentor gemeld wordt en dat als eerste aanspreekpunt is en blijft.’’ 

K. ‘’Het zou wel mooi zijn als er ergens een signaleringspunt is. Eigenlijk zou een melding in de LVS moeten staan. Dan wordt 

het niet hoog opgespeeld maar dan is het wel bekend dat het bij die leerling speelt. ‘’ 

S’’ Maar moet je het meteen noteren of mag de mentor het eerst even zelf oplossen? ‘’ 

3. S. ‘’In eerste instantie de mentor. Als ze zich erin gaan verdiepen waar ze zich moeten melden dan weten ze de weg te 

vinden. Heel vaak houden ze het juist binnen en komen ze niet eens op het idee om het te komen melden. Hebben ze wel 

het gevoel dat er iets niet klopt. Daar moet iets mee gebeuren.’’ 

S. ‘’Stel je hebt ruzie met iemand op school dan gaat je dat eerder melden, maar heb je thuis ruzie op internet, moet je dit 

dan wel melden? De logische stap is er nog niet. Ze denken niet dat dit ook kan.’’ 

Hoe kan dit duidelijker? Het melden op school? 

S ‘’Door het er in de klas als mentor over te hebben.’’  

S. ‘’Door voorlichting, bespreekbaar maken, in de klas.’’  

4. K. ‘’Ze stappen hier wel binnen, niet makkelijk maar dat heeft er meer mee te maken dat hen iets raakt dan dat ze het 

niet vertrouwen. Ze zijn dan niet altijd al bij de mentor geweest. Ik verwijs ze wel vaak terug. Als ze niet willen dan niet. 
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Soms zijn ze wel al een paar keer bij de mentor geweest maar dan gaat het nog steeds door. Bij de eerste klassen is dat nog 

steeds wel minder. Maar die moet ik  nog leren kennen. Is het voor de leerling een reden om minder te vertrouwen als ze 

weten dat ik de touwtjes  aansterk? In sommige gevallen niet, dan zijn ze blij dat er een sanctie volgt.’’ 

S ‘’Bij mij stappen de oudere leerlingen veel binnen. Klagen meer over docenten. Als Judith alleen maar een strenge 

leerling-coordinator zou zijn, alleen voor straf zouden ze minder makkelijker komen. Klas 2, 3 en 4 komen hier makkelijker 

binnen. Die kennen mij al wat langer’’ 

5. ‘’Er is geen apart stappenplan voor cyberpesten. Het zou mooi binnen het pestprotocol passen met een kleine 

aanpassingen in het bestaande protocol. Bij elk mentorenoverleg waar ik was, gaat het steeds over hoe ver ga je als school 

hierin. Bij cyberpesten is het nog belangrijker om nog eerder aan de bel te trekken. Het kan nog veel grotere gevolgen 

hebben, grote groepen zijn er bij betrokken , het gaat heel snel, de ouders moeten veel eerder bij betrokken worden. Het is 

veel lastiger dan wij denken. Meer nare gevolgen dan wij weten. Kan langer doorgaan, stiekemer, en veel moeilijker om je 

vinger erachter te krijgen. Hoe kun je dat kanaliseren. Er moet sneller een gezamenlijke verantwoordelijkheid komen.’’ 

K. ‘’Het verspreid zich ook sneller en verder, buiten school.’’ 

7. S. “Ouders nemen soms uitdraaien mee. ‘’ 

8. S. ‘’Je moet heel snel een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Sneller de ouders inlichten. Op school houden we 

toezicht bij de computers, thuis kunne ze vaak hun gang gaan. ‘’ 

K. ‘’Het gebeurt natuurlijk thuis. Ik denk minder op school. Ouders kunnen de geschiedenis aanzetten.’’  

 

9.K. ‘’Meestal schrikken ze heel erg;’’ Komt dat voor?’’ Hebben niet het idee de geschiedenis aan te zetten. ‘’Ach dat doet 

mijn kind niet.’’ Soms moeten we hen inzicht geven. Ik hoop dat de ouders wat strenger erboven op zitten. Als ze het 

huiswerk laten lopen laten ze ook dat stuk lopen.’’ 

S. ‘’Eerst schrikken ze even maar daarna doen ze er niet veel mee.’’ 

K. ‘’We zijn als school niet verantwoordelijk om informatie te geven aan ouders maar het kan wel meehelpen. Zo’n 

informatieavond, het is wel goed denk ik, ik weet niet of veel ouders daar op af komen.’’ 

S.’’ Ik denk het wel , de ouders van de eerste en tweede klassen komen wel. Ligt eraan hoe je het brengt. Meteen aan het 

begin van het jaar. Het is een idee om het initiatief bij de ouderraad te leggen.’’ 

10. S ‘’Het ontbreekt aan kennis bij de docenten. Voorlichting aan personeel dus. Mentoren, ikzelf ook. Hoe kun je het 

signaleren, waaraan kun je dit pesten herkennen?’’ 

11/12. K. ‘’Ik doe het zelf niet maar ben nu wel op de hoogte. ‘’ 

S.’’ Ik weet niet hoe ik er moet komen maar heb een gepeste leerling bewijs laten uitprinten en heb meegekeken. ‘’  

K. ‘’Ze leren er niet van. Degene die gepest wordt pest dan zelf weer net zo hard terug. Gaan vrolijk verder.’’  

K.  ‘’Verassend zijn de verschillen waarom ze cyberpesten. De een zegt; dat vind ik logisch, het gebeurt bij mij, dus doe ik 

het ook bij een ander. De ander had totaal niet in de gaten wat voor effect het had. Niet direct, ondoordacht.’’ 

S. ‘’Ze schrikken niet van de taal maar wel dat ze het slachtoffer zijn. Als het over jou gaat dan is het wel erg maar datzelfde 

over een ander schrijven,  dat kan dan wel. Ze geven een mindere zware betekenis aan het woord. Woorden ? Die gebruik 

je gewoon om mee te schelden.’’ 

K ‘’Wat ze wel heel erg vinden is dat dingen die zij aan iemand hebben verteld in vertrouwen dat die op internet terecht 

komen. Dat dit vertrouwen weggaat, dat hoor je eigenlijk het meeste. Het uitschelden is minder belangrijk. Maar als het 

gaat over persoonlijke dingen dan wordt het vervelend. En volgens mij realiseren zij zich niet eens dat het op heel internet 

zichtbaar is. Ze voelen zich op dat moment in hun vertrouwen geschaad. En dan zeggen de daders ook nog heel gewoon; 

het is toch niet anders dan zij gezegd heeft? Dat vond ik heel erg. ‘’Er staat niks op wat niet waar is hoor, heeft ze ons 
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allemaal verteld’’. Dat besef dat als iemand je iets in vertrouwen vertelt,  dat dit geen reden is om iets op internet te zetten. 

Dan heb je het over normen en waarden.’’ 

13. K. ‘’Een leerling had zijn account niet afgesloten, een andere leerling had een mailtje naar zijn hele adressenbestand 

gestuurd met vervelende gevolgen , de dader had het zelf niet in de gaten van de grote gevolgen. Zijn moeder meldde dit.’’  

14. S. ‘’Ze zitten wel op Hyves , MSN,  weet ik niet. Na een bepaalde tijd mag dat wel. Je mag niet met harddisks van jezelf 

komen, Cees houdt zich daar strikt aan. Maar of dit bekend is?  In het SLS en in de klas zie ik ze wel zitten met hun eigen 

laptop, in de 4e en 5
e
 klas.’’ 

Mogen leerlingen hun eigen laptops mee naar school nemen? 

S. “Denk het wel. Ze mogen het niet maar ik weet niet of Cees daar zicht op heeft. Vanaf 15.00 uur mogen ze internetten. 

Afspraken zijn volgens mij wel duidelijk wel naar ouders en  leerlingen. Leerlingen gaan ook meer en meer met hun eigen 

laptop komen. Daar heb je dan straks nog minder toezicht op , dat zou je in de klas zelf moeten regelen. In principe mag 

iedereen een laptop meenemen. Volgens mij is er geen regel dat het niet mag.’’ 

12/13. ‘’Volgens mij zitten er geen internetfilters op, wel zo’n spyware. Virusscanners. Bescherming voor de computers. In 

principe kunnen ze alles open zetten. Daar is binnen het ROC bewust voor gekozen. Het is volwassen educatie. Er is wel een 

heel duidelijk reglement voor, volgens mij staat dat in het schoolboekje. Er is een internet protocol. Ik weet niet zeker of het 

erin staat. Zou er wel in moeten.’’ 

K. ‘’Het is onderdeel van het veiligheidsplan.’’ (Judith zoekt op ) ‘’Docenten zijn er ook in het SLS natuurlijk en Cees. Hij 

houdt het wel strikt in de gaten. Maar hij doet zijn best. ‘’ 

Zou er niet meer controle op moeten als alles vrij te downloaden is? 

S ‘’Cees wilde wel zo’n programma (monitoring ) om mee te kijken  maar daar wilde ze bij het ROC niet aan. Schending van 

privacy en ROC breed moet dat dan. Computers zijn in principe nodig onder toezicht van een docent. Het hoort bij deze tijd. 

Docent moet dit kunnen. Bij Pieter gebeurt er niets. Cees is er in het SLS. Medeleerlingen geven dit ook aan. Deze week 

hoorden ze nog raar gehijg en toen gaven ze aan bij Cees volgens mij is ie porno aan het kijken. ‘’  

K ‘’Ze weten het allemaal te omzeilen hoor.’’  

S ‘’Ik weet niet of dat moeten. Als docenten er mee om kunnen gaan.’’Je kunt het niet tegen houden, hè?’’ 

K. ‘’Wat je dan krijgt; dat gebeurt er iets en dan komt er weer een regel en nog een regel. Welke sites ga je blokkeren?  Het 

vraagt wel heel veel aandacht van de docenten.  Ook met die laptops zit ik te denken, ik kan me voorstellen dat deze 

leerlingen dan met het scherm naar de docenten moeten zitten. Zodat hij mee kan kijken.’’ 

21. S. ‘’We zijn bezig met nieuw reglement. Bij functioneel gebruik mogen mobieltjes gebruikt worden in de klas en anders 

uit.’’  

K.’’ Crux er in is dat ze muziek luisteren. Bij  vermoeden van sms’en, afpakken en inleveren. Muziek luisteren via You Tube 

kan hier ook. Mijn advies is; zorg dat je een afspeellijst maakt van te voren. Ze zaten rustig You Tube te luisteren. Dat staan 

of valt dan ook weer met de docent, hoe die daar mee omgaat.’’ 

6. Hoe kijken jullie tegen afschaffen van mobieltjes aan? Mobieltjes in de kluis? 

K. ‘’We hebben hier bewust voor gekozen om niet te doen. Het is een voortschrijdend iets. Leerlingen gaan hun agenda er 

in zetten. Docenten gebruiken em als agenda. Carin gebruikt em in de les.’’ 

Dan zou je em tijdens zo’n les met de klas uit de kluis kunnen halen? 

K. “Ja, dat is ook mogelijk.’’ Leerlingen  luisteren naar muziek. Blijft een terugkerend item.’’  

Een extra MP 3 spelertje aanschaffen?  

K. ‘’Dan moet je van ze vragen om extra kosten te maken om zo’n ding aan te schaffen.’’ 
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K. ‘’Er zijn nieuwe regels.  Je gebruikt je IPod telefoon alleen als dat van de docent mag.’’ 

Dus per docent afhankelijk. Geen 1 regel voor allemaal maar per docent afhankelijk. 

K. ‘’ Dat IS de regel, een uitgangspunt  eigenlijk.’’ 

S.’’Geen discussie erover. Ze weten dat dondersgoed. Wat ze wel en niet mogen bij wie wel en niet. ‘’ 

S .’’Op zich heb ik er niet zoveel moeite mee om bij zich te hebben. Ik kan me nog voorstellen even aan omdat er iemand 

ziek is in de familie of als agenda..Vooraf aanvragen; mijn opa ligt op sterven..’’ 

Is het niet voldoende om via de schooltelefoon te bellen? 

S. ‘Dat mag ook. Maar dan moeten we de klas in. Soms willen de ouders dat liever rechtstreeks doen. Komt niet vaak voor. 

Ik zou dat toestaan.’’ 

Het punt is waar leg je dan de grens tussen iets in je agenda schrijven en je mobiel aanzetten? 

S. ‘’Je kunt gewoon je agenda aanzetten zonder je telefoon aan te zetten.’’ 

K.’’ Ik denk dat het in dit geval meer gaan om goede manieren, hoe ga je ermee om. Voorbeeldgedrag van docenten. ‘’  

Naast agenda zit er ook opnameapparatuur, camera’s etc. in, dat is de andere kant ervan. En het kost een hoop  energie om 

leerlingen steeds te waarschuwen.  

K. ‘’Maar het gaat ook om een stukje veiligheid. Ons kluissysteem is niet veilig genoeg.’’ 

S. ‘’Stel iemand heeft een spelcomputer in zijn tas, moet je die dan ook waarschuwen en zeggen in je kluis want anders 

wordt je uitgedaagd te gaan spelen?’’ 

Ik denk het wel ja. Schoolspullen in je tas en de rest in je kluis. 

K. ‘’En wie gaat dat controleren? Op moment dat je een regel maakt, dan moet je em ook hanteren.’’ 
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Bijlage 7. Klassengesprek “Cyberpesten’’ 

Klas 1-2 

 

1. Voorstellen en doel klassengesprek (5min) 

2. Filmpje (5 min) 

3.  Discussie klassikaal (10 min) Hoe vaak heb je te maken met cyberpesten? Wie wordt er wel 

eens gepest, wie pest er terug? Op welke manieren? Zijn de pesters van in de school of 

daarbuiten? Vecht je een ruzie die ontstaat in de klas verder uit op internet/andersom? Zeg 

je dan dezelfde dingen op het net als in de klas? Wat gaat er dan anders?Blokkeer jij wel eens 

iemand. Wat vind je van blokkeren? Hoe veilig surf jij op internet? Vind je dat school je 

daarover moet voorlichten? Meld je cyberpesten  aan iemand? Wat kan die persoon dan 

voor je doen? Als er de mogelijkheid was om dit anoniem te doen? 

4. Opdracht in groepjes, nadenken en opschrijven 4 vragen op vel karton (15 min) 

5. Nabespreken antwoorden (5min) 

6. Dank en informeren over enquête (5 Min) 

 

 

Vragen op vel papier; 

1. Een leerling wordt door iemand van school op internet of via zijn mobiel gepest, wat 
moet hij/zij doen? 

 
2. Zou jij op school om hulp, informatie of steun vragen als je bijvoorbeeld gecyberpest 

wordt?  
Zo ja, bij wie dan? Zo nee, waarom niet? 

3.  Wat verwacht je van die persoon hoe hij of zij jou zou kunnen helpen? 

4. Vind je dat  cyberpesten en veilig internet onderwerpen moeten zijn in de mentorles? 
Waarom wel?Waarom niet? 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Bijlage 8.Verslag Klassengesprek klas 1 BB  

Datum: 10 maart 2010 

Duur : 45 minuten 

J. ‘’Ja, zeker wel ik kan dan alles zeggen want dan ziet iemand mijn gezicht niet, weet je wel. Bij andere mensen komt dat 

dan weer botter over. Maar ook andersom als je iets aardigs bedoelt, kan het ook weer bot overkomen. Terwijl het niet 

de bedoeling was. ‘’ 

I. ‘’..en dan gaat het op school toch weer door en dan heb ik net zo’n grote mond gehad op MSN en dan denk ik weer 

‘’Had ik toch maar niet moeten doen. Niet dat ik dan bang voor diegene ben ofzo hoor.’’ 

 

7. Voorstellen en doel klassengesprek (5min) 

8. Filmpje (5 min) 

9. Discussie klassikaal (10 min) Hoe vaak heb je te maken met cyberpesten? Wie wordt er wel eens gepest, wie pest 

er terug? Op welke manieren? Zijn de pesters van in de school of daarbuiten? Vecht je een ruzie die ontstaat in de 

klas verder uit op internet/andersom? Zeg je dan dezelfde dingen op het net als in de klas? Wat gaat er dan 

anders?Blokkeer jij wel eens iemand. Wat vind je van blokkeren? Hoe veilig surf jij op internet? Vind je dat school 

je daarover moet voorlichten? Meld je cyberpesten  aan iemand? Wat kan die persoon dan voor je doen? Als er 

de mogelijkheid was om dit anoniem te doen? 

10. Opdracht in groepjes, nadenken en opschrijven 4 vragen op vel karton (15 min) 

11. Nabespreken antwoorden (5min) 

12. Dank en informeren over enquête (5 Min) 

 

 

Bij 1.  

Ik geef mijn doel van het onderzoek aan en zeg dat ik hen hard nodig heb voor mijn onderzoek. Zij zijn de experts! Ik geef 

duidelijk de afspraken aan; Vingers opsteken als je iets wilt zeggen, en luisteren naar elkaar. Als je wel iets hebt 

meegemaakt en je wilt het niet zeggen, dan dwing ik je niet dit te doen.  Jij bepaalt de grens. Wil je iets bij mij kwijt op een 

ander moment dan kan dit altijd. 

 

Bij 3. Reacties op filmpje;  

Leerlingen kijken en moeten in eerste instantie heel hard lachen. Vrijwel alle leerlingen. Met name lachen zij over de manier 

van schrijven en taalgebruik. Opmerkingen als; ‘’Wie gaat dat nou zo zeggen (bv. Het woord  griezel). Over de afzender 

‘Ghost’ zegt een leerling; ‘’Wie heeft er nou zo’n domme naam?’’. Wanneer er in het filmpje gedreigd wordt met de tekst: 

‘’Jij fiets elke dag langs het park’’ en ’’ Ik ga jou opzoeken’’ dan wordt het stiller en vinden ze het spannender worden. Een 

leerling zegt;‘’Das wel eng hoor!’’ en ‘’Dat zou ik wel heel erg vinden’’ . 

Na afloop vraag ik wie er mij kan vertellen wat hij heeft gezien. 

 ‘’Iemand die op MSN wordt bedreigd ‘’, zegt de leerling. Ik vraag wie dat wel eens heeft meegemaakt. Veel leerlingen 

steken hun vingers op. J. geeft aan mensen toe te voegen op Hyves die ze dan eigenlijk niet kent. Ze heeft dan wel al 

gevraagd wie hij of zij is. Het antwoord is dan; ‘’ik ken jou.’’Ze zegt daarover;’’ Ik vind dat echt eng.’’ Of hij/zij antwoord; ‘’Ik 

ben een broer van die en die’’ Mijn  vraag is of zij dan checkt wie dat is. Ze antwoord; ‘’Hoe moet je dat checken dan?’’ 

I. had een jongen op Hyves geaccepteerd en dat was een foto van zijn kont. Hilariteit in de klas, iedereen moet hard lachen. 

Deze persoon zei ook bij haar op school te zitten. Eerst had ze hem verwijderd en daarna dan toch weer toegevoegd. Beetje 

dom dus vindt ze van zichzelf. Haar vriendinnen beamen dat.  
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Het is dus heel lastig als mensen zeggen dat ze je kennen, merk ik op. 

L. vertelt  dat zij vervelende sms’jes kreeg op haar  telefoon. Z ij is toen naar docent gestapt (NIcoline) en samen hebben we 

een oplossing bedacht. Haar moeder heeft s’avonds het nummer gebeld en is heel boos geworden. Daarna hield het op. 

S. kreeg een berichtje via MSN. Zij vroeg; ‘’ Ken ik jou?’’ Het antwoord was; ‘’Ja, jij hebt mij een keer ontmoet.’’ Zij vroeg 

toen; ‘’Ken ik jou van KIKAkamp?’’ Antwoord was; ‘’ Ja , dat ben ik. Ik heet Lindsay’’ Dit bericht had een link naar HYVES en 

dat bleek haar nicht te zijn. S. zegt hierover; ‘’Zij had gewoon naar mijn Hyves gekeken naar iemand die Lindsay heette en 

toen vroeg zij; ‘’ Waar woon je? En toen was ik daar wel pissig om. Dan klopt deze Hyves niet bij jou, jij bent mijn nichtje  

niet. Toen begon zij mij keihard uit te schelden enz.’’ 

Omdat ik opmerk dat de meisjes meer aan het woord zijn dan de jongens en zij degene zijn die steeds hun vingers opsteken 

vraag ik in het algemeen;  

‘’Wie van de jongens heeft er wel eens met cyberpesten te maken gehad?’’ 

M. geeft aan  wel met ‘Hacken’ te maken hebben gehad. ‘’Ik kende hem uit groep 8 en hij zei dat ik dingen had gestolen. Ik 

ga jou hacken, volgende dag kwam ik Hyves niet meer in, MSN niet meer in. Toen heb ik mijn oom gebeld en die heeft hem 

weer teruggehackt. Twee weken later ging het weer door. ‘’ 

Al snel reageert het  volgende meisje in de klas alweer; 

J ‘’Juffrouw,  ik heb nog een ding; Stuurde iemand vorig jaar ‘’vuile bitch, ik wil geen vriendinnen met jou zijn enz. Kreeg ik 

ruzie op school; want ik was dat helemaal niet. (die die berichtjes stuurde)Ging maar door tot aan deze zomervakantie. Dan 

heb je gewoon geen leven, als je andere mensen zo lastig valt. ‘’ 

S; ‘’Dan ben je zo laf. Dat je niet zegt wie je bent. ‘’ 

L. ‘’Er is een ruzie in deze klas op internet begonnen en is in de klas op school toen doorgegaan maar daar ga ik nu geen 

namen over noemen.’’ 

Ik antwoord dat ik dat snap en dat ik het goed vind van haar dat je dat nu niet doet/wil doen. Ik vraag naar melden ; ’’Wie 

zou het melden? Vingers!’’ 

M. ‘’Ik zou het melden bij de mentor. Of een leraar die ik goed vertrouw. Ik zou het niet zomaar bij een leraar doen.’’  

I. ‘’Bij mijn vriendinnen.’’ 

S. ‘’Aan mijn broer. Woont op zichzelf en heb ik een goede band mee. ‘’En tegen Yvon uit de klas’’ 

N. ‘’Ik zou het niet melden op school, Wat kan de school er eigenlijk aan doen?’’ 

Ik vraag aan de klas of het wel eens doorgaat in de klas als iets op internet ontstaat. Of gaat het meer andersom? 

J. ‘’Het begint op MSN en gaat door in de klas. ‘’ 

Ik vraag haar of zich dan anders gedraagt op MSN dan in de klas?  

J. ‘’Ja, zeker wel ik kan dan alles zeggen want dan ziet iemand mijn gezicht niet, weet je wel. Bij andere mensen komt dan 

weer botter over. Maar ook andersom als je iets aardigs bedoelt, kan het ook weer bot overkomen. Terwijl het niet de 

bedoeling was. ‘’ 

I. ‘’..en dan gaat het op school toch weer door en dan heb ik net zo’n grote mond en dan denk ik weer ‘’Had ik toch maar 

niet moeten doen. Niet dat ik dan bang voor diegene ben ofzo hoor.’’ 

S. vertelt dat ze zelf een keer gepest heeft. Er was een ruzie in groep 8 en dat meisje ging op MSN schelden . Dat vond ze 

nog niet zo erg maar daarna zei ze; ‘’ Surinaamse hoer en slet enz. en dat deed toen best wel zeer. Toen hebben een paar 

klasgenootjes en ik een foto van Hyves gepakt haar bewerkt en in de klas rondgestuurd op MSN.’’ De klas moet nu heel 

hard lachen.  “De naakte waarheid’’ stond er onder de foto en ‘’ vind de 5 verschillen,  dan mag je haar slaan.’’   
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Ik zeg; ‘’Oei, ook nog dreigementen dus’’.  

S. gaat verder; ‘’Eerst schold ze ons uit, en had ze alles gewist,toen had ze de foto’s  aan haar vader laten zien. Toen is z ij 

naar de directrice gegaan en moesten we op gesprek komen. ‘’ ‘’We hadden elkaars bewijzen meegenomen. Toen is er 

uitgekomen dat zij is begonnen met de grote boze woorden enz. De directrice heeft daar niet echt iets mee gedaan. Ze zei; 

‘’ Ik vertrouw jullie niet meer en die boze woorden moeten ophouden’’ , maar dat houdt mij niet tegen om het nog een 

keer te doen. ‘’ Ik vraag wat haar dan wel tegenhoudt? S. zegt: ‘’Als zij samen echt met mij was gaan praten, dan was ik wel 

opgehouden. ‘’ 

‘’Het schelden ging door. Toen heb ik het uitgedraaid en samen met mijn vader ben ik naar haar huis gegaan en samen 

hebben we het met haar ouders erbij uitgepraat. 

 

Bij 4. Resultaten groepsopdracht. 

Vragen op vel papier; 

3. Een leerling wordt door iemand van school op internet of via zijn mobiel gepest, wat moet hij/zij doen? 
 
4. Zou jij op school om hulp, informatie of steun vragen als je bijvoorbeeld gecyberpest wordt?  

Zo ja, bij wie dan? Zo nee, waarom niet? 

3.  Wat verwacht je van die persoon hoe hij of zij jou zou kunnen helpen? 

4. Vind je dat  cyberpesten en veilig internet onderwerpen moeten zijn in de mentorles? 
Waarom wel?Waarom niet? 

Groepje 1: 

Vraag 1: Tegen je mentor vertellen of iemand van school of aan je ouders, gewoon iemand die je vertrouwd. 

Vraag 2: Ja , wij zouden het wel doen want misschien kan de directeur erachter komen wie het is en zorgen dat hij/zij straf 

krijgt. 

Vraag 3:  

 Bij meneer Maas, onze mentor. Een docent waar je je veilig bij voelt en tegen zou vertellen en of je beter met een 

jongen of een meisje kan praten. 

 Bewijzen verzamelen en er zo achter komen wie het is. 

Vraag 4: Ja, da kan je erover praten en je weet dan hoe je ermee om moet gaan. 

Groepje 2: 

Vraag 1: Hij /zij zou het moeten melden die hij/zij vertrouwt. 

Vraag 2: Ik zou het altijd melden. Ik zou het bij mijn mentor melden of misschien aan een docent die ik  vertrouw. 

Vraag 3: Ik verwacht dat hij/zij mijn vertrouwen kan teruggeven. 

Vraag 4: Ja, want als het voorkomt in een klas dan zijn ze voorbereid. 

Stop Cyberpesten!!! 

Groepje 3 

Vraag 1: Tegen je vriend zeggen (huilen) 

Vraag 2: Nee, want die kunnen toch niet helpen. 
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Vraag 3:  

 Door het te zeggen tegen de mentor!! 

 Schorsing. 

Vraag 4: Nee, het heeft geen nut/zin. 

Groepje 4. 

Vraag 1:  

 Blokkeren. 

 Praten met mensen die je vertrouwt. 

 Vragen waarom? 

 Overwegen of het mogelijk hacken is. 

Vraag 2: Nee, want de leraren kunnen er toch niks aan doen. 

Vraag 3: Niets, omdat er niet echt veel aan toe te voegen is. 

Vraag 4: Niet elke mentorles want er is niet zoveel info. over. 

 

Groepje 5 

Vraag 1: Gewoon al het bewijs bewaren en naar je mentor of politie gaan. 

Vraag 2: Ja en dan kan je ook naar de politie gaan als school niks doet. 

Vraag 3: Dat het ophoudt! En dat hij voor je opkomt. 

Vraag 4: Nee en ja. De school kan niet alles oplossen. 

 

Groepje 6 

Vraag 1:  

 Vertel het iemand die je vertrouwt. 

 Kijk of diegene een oplossing heeft. 

 Zo niet, vertel het aan je ouders mentor. Die bedenken wel een oplossing. 

Vraag 2: Ja, als het grote problemen zijn zou ik er wel met een docent over praten, met onze mentor, Nicoline of mijn 

ouders. 

Denk ook aan anonieme brieven!!! 

Vraag 3: Wij verwachten die wij hebben toevertrouwd een oplossing weten. Als dat niet het geval is, probeer dan samen 

met Nicoline, papa, mentor of mama. Je kunt ook de kindertelefoon bellen. 

Vraag 4: Als een kind een probleem heeft, moet het wel in een mentorles besproken worden. Maar het hoeft er niet iedere 

les over te gaan. 
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Bijlage 9. Verslag Klassengesprek klas 2 BB  

Datum: 12 maart 2010 Duur : 50 minuten 

‘’Door die poppetjes krijg je keisnel ruzie.’’ ’’Bijvoorbeeld zo’n blij poppetje dan weet je niet of het blij is of juist 

sarcastisch overkomt.’’ ‘’Het is misschien anders bedoeld.’’ 

‘’Het is fijner om het eerst tegen je vriendinnen te vertellen omdat het misschien makkelijker is om met iemand van je 

eigen leeftijd te praten en je ouders gaan er vaak meteen op in.’’ 

“Ja, dat gebeurt dan vaak, meer durven te zeggen bij die vervelende dingen. Er zijn ook andere momenten dat  je soms 

meer durft te zeggen, als je verliefd bent of zo..Word ik nu rood?” 

13. Voorstellen en doel klassengesprek (5min) 

14. Filmpje (5 min) 

15. Discussie klassikaal (10 min) Hoe vaak heb je te maken met cyberpesten? Wie wordt er wel eens gepest, wie pest 

er terug? Op welke manieren? Zijn de pesters van in de school of daarbuiten? Vecht je een ruzie die ontstaat in de 

klas verder uit op internet/andersom? Zeg je dan dezelfde dingen op het net als in de klas? Wat gaat er dan 

anders?Blokkeer jij wel eens iemand. Wat vind je van blokkeren? Hoe veilig surf jij op internet? Vind je dat school 

je daarover moet voorlichten? Meld je cyberpesten  aan iemand? Wat kan die persoon dan voor je doen? Als er 

de mogelijkheid was om dit anoniem te doen? 

16. Opdracht in groepjes, nadenken en opschrijven 4 vragen op vel karton (15 min) 

17. Nabespreken antwoorden (5min) 

18. Dank en informeren over enquête (5 Min) 

Bij 1.  

Ik vertel de klas van het onderzoek aan en geef aan dat ik hen hard nodig heb voor mijn onderzoek. Zij zijn de experts! Ik 

geef duidelijk de afspraken aan; Vingers opsteken als je iets wilt zeggen, en luisteren naar elkaar. Als je wel iets hebt 

meegemaakt en je wilt het niet zeggen, dan dwing ik hen niet dit te doen.  Zij bepalen de grens. Willen zij  iets bij mij kwijt 

op een ander moment dan kan dit altijd. 

Er zijn direct twee vragen; een leerling vraagt of pesten via telefoon ook onder Cyberpesten verstaan wordt. Ik beaam dat 

en geef hem een groot compliment voor het feit dat ik was vergeten het begrip duidelijk te maken voor iedereen. De 

tweede vraag is van een leerling die vraagt wat ik met dit onderzoek wil bereiken. Wederom geef ik een compliment, want 

als zij aan een onderzoek mee gaan werken hebben zij ook recht op het doel achter mijn onderzoek. Ik leg het doel en 

eventuele uitwerking voor de school uit. 

Bij 3. 

Ik vraag aan de klas wie ik kan vragen waar het filmpje over gaat. Leerlingen antwoorden na elkaar . Het gaat over iemand 

die bedreigd werd en toen ging dat een beetje door via de telefoon. Ze blokkeerde de dader. Ik vraag wat zij in dit geval 

hadden gedaan en bijna alle leerlingen antwoorden blokkeren en verwijderen. Op de vraag of  iedereen weet hoe dat moet, 

lacht de klas. Natuurlijk weten zij dat. Dat kinderen uit de eerste dat nog niet allemaal weten vinden zij erg grappig. Ik vraag 

of het blokkeren hielp in het filmpje en allen roepen zij nee. ‘’Het werkt meestal averechts’’; zegt een leerling. ‘’Dan gaan  ze 

bellen of dreigen met je op te zoeken.’’ 

‘’Denk je dat echt dat ze dat doen? ‘’ (reacties van medeleerlingen). 

‘’Het blijft toch vaak bij bang maken’’ 

‘’Het zou best kunnen’’(reacties van medeleerlingen). 

Ik vraag aan de groep; ‘’Wie heeft hier ervaring in? In bedreigd worden?’’ 
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Reactie van een leerling; ‘’In groep 8 voegde iemand mij toe op MSN. Ik vroeg; “’Wie ben  jij en toen begon ie mij een beetje 

te bedreigen van  ik pak je nog wel es. En toen begon ik terug te schelden en toen stopte het. Als jij em gewoon bang 

maakt.’’ 

‘’Zijn die scheldpartijen op internet hetzelfde als je iemand in de klas zou willen bang maken?’’; vraag ik. 

‘’Als je weet wie die is dan gaat het wat minder. Maar als je niet weet wie die is, dag ga je d’r gewoon op los, jongen. Dan 

schrijf je gewoon alles wat je weet.’’ 

Ik vraag door; ‘’Wie gedraagt zich anders in de klas als op internet?’’ 

‘‘Wel anders dan op straat ofzo. Op school anders dan op straat.’’ 

“Op MSN ben ik korter af” 

 ‘’Ja, korter en met MSN taal.’’ 

Ik vraag; ‘’Is er wel eens gepest bij jullie in de klas of op school?’’ 

‘’Ja, ik had een tijdje geen contact meer met een vriendin en toen opeens begon ze op MSN te schelden. Ik schold toen 

terug. Toen zij mijn vriendin dat ze haar wachtwoord aan iemand anders had gegeven. Ik zei toen tegen haar dat zij dat 

moest zijn maar die vriendin zei dat ze dat nooit zou  doen. Uiteindelijk hield het vanzelf op.’’ 

‘’Ik ben een keer gehackt en die begon ineens te schelden tegen iedereen die ik ken en mijn moeder heeft daar een einde 

aan kunnen maken maar dat was wel heel erg want ze begon opeens met ‘Kanker’ te spotten enz. maar iedereen wist wel 

dat ik dat soort woorden niet gebruikte.’’ 

‘’Ik heb in groep 8 meegemaakt, zat ik op MSN, werd ik in een keer uitgescholden enz., had ik em verwijderd. Ging de 

telefoon en toen belde iemand met een hele zware stem, op de luidspreker gezet zeg maar, waarschijnlijk had ie iets voor 

zijn mond ofzo iets” 

‘’Dat is  akelig of niet? ‘’,reageer ik.  

‘’Ja en mijn vriend die flipte helemaal uit. Kom maar op als je durft, kom maar hier en hing ie op en niets meer van 

gehoord.’’ 

‘’ Als je iets tegen iemand zegt op MSN komt het heel anders over. Je kan er wel een poppetje erbij doen, zeg maar , het kan 

toch anders over komen.  

Hoe komt dat?, vraag ik door. 

‘’Aan de toon’’.  

“Hoofdletters , uitroeptekens, poppetjes.’’ 

‘’Door die poppetjes krijg je keisnel ruzie’’ .’’Bijvoorbeeld zo’n blij poppetje dan weet je niet of het blij is of juist sarcastisch 

overkomt.’’ Het is misschien anders bedoeld.’’ 

‘’Of je legt het effe uit of je belt effe.’’  

“Ja, jij doet dat dan gelukkig en zo los jet het weer op’, reageer ik. 

‘’Ik heb ook wel eens in groep 8 gehad, ik weet waar jij woont en ik wacht jou op en ik hoorde gewoon dat dat meerdere 

mensen waren. Steeds iemand anders, bleef gewoon maar bellen. Ik liet de telefoon aan zodat hij zijn beltegoed zou 

verneuken. Ik kreeg toen een vermoeden wie dat was. Ik gaf em aan mijn stiefvader en die lacht ‘em uit. Die zaten allemaal 

in mijn klas.’’ 
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“Vrienden van mij  deden of ze een meisje waren. Wanneer spreken we af en zo, dan op het laatst zeggen dan hun het zijn, 

dat is best wel leuk.’’ 

Ik vraag; ‘’Stel  het gebeurt, aan wie zou je het melden?’’ 

‘’Ouders, school, zo veel mogelijk mensen’’ 

‘’Ouders, ze kunnen met mij mee kunnen rijden, hun afschrikken’’’ 

‘’Eerst even laten, dan klasgenoten waarschuwen.’’ 

‘’Als het op MSN wel hard zou gaan maar op school kom je die tegen en dan niet, dan zou ik het niet serieus nemen’’  

‘’Wat verandert er dan aan je gedrag in de klas?’’vraag ik. 

‘’Je let meer op de ander in de klas’’. 

‘’Schelden zou ik ook niet melden, zoals stomme bitch,  maar opwachten en dreigementen van’’ ik ga jou in elkaar slaan’’, 

wel.’’  

‘’Op MSN durven ze meer, scheld dan ook gewoon zo in de klas, vind ik ook beetje laf”.  

Ik vraag; “het is een lastige vraag maar wie pest er zelf? ‘’ 

‘’Ik ga soms bij mijn vriend kutten, dan weet hij dat het voor de grap is, dan hou je op tijd weer op’’ 

Ik zit al sinds groep 1 in de klas met hem. ‘’ (Kijkt hem lachend aan) 

“Ja, dat gebeurt dan vaak meer durven te zeggen bij die vervelende dingen. Het zijn ook andere momenten dat  je soms 

meer durft te zeggen, als je verliefd bent of zo..Word ik nu rood? 

Hele  klas zegt AAAAAhhhh en lacht.  

Bij 4. Resultaten groepsopdracht 

Vragen op vel papier; 

5. Een leerling wordt door iemand van school op internet of via zijn mobiel gepest, wat moet hij/zij doen? 
 
6. Zou jij op school om hulp, informatie of steun vragen als je bijvoorbeeld gecyberpest wordt?  

Zo ja, bij wie dan? Zo nee, waarom niet? 

3.  Wat verwacht je van die persoon hoe hij of zij jou zou kunnen helpen? 

4. Vind je dat  cyberpesten en veilig internet onderwerpen moeten zijn in de mentorles? 
Waarom wel?Waarom niet? 

Groepje 1 

Vraag 1:  

 Blokkeren 

 Vertellen 

 Omweg nemen 

 Uitzoeken wie het is 

 Bewijs vastleggen 

 Naar de politie gaan 

 Pen meenemen 

 Mezelf opsluiten in de wc. en dan 50 cent aanbieden in ruil voor 1 dag geen pesten. 
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Vraag 2: Ja namelijk; 

 Ouders 

 Politie 

 Ambulance 

 Familie 

 School 

 Vrienden 

Vraag 3:  

 Met zijn allen naar de politie werkt beter. 

 Begeleid worden. 

 Er over praten. 

 Uitzoeken wie het is. 

Vraag 4: Nee, dat vinden wij niet want we vinden het niet belangrijk genoeg omdat het in de meeste gevallen zichzelf al 

oplost. Dat kan je zien aan het gesprek. 

Groepje 2 

Vraag 1:  

 Tegen je ouders zeggen. 

 Naar de docent/mentor gaan. 

 Bewijs verzamelen. 

Vraag 2: Nee, naar vrienden/vriendinnen gaan. 

Vraag 3: Dat je ermee over kan praten en dat hij/zij er iets van zegt tegen diegene die pest. 

Vraag 4: Nee, het is buiten school maar misschien 1 of 2 lessen met tips. 

Groepje 3 

Vraag 1: 

 Ze moeten naar de ouders gaan. 

 En ze moeten school inlichten 

 Foto’s 

 Kopiëren 

Vraag 2: Nee, ik zou eerder naar mijn ouders gaan. En als het echt te ver gaat, zou ik wel naar school gaan. 

Vraag 3:  

 Dat ze je steunen. 

 Dat ze je snel helpen. 

 Dat ze met de pester gaan praten 

Vraag 4:Nee, want in de mentorles moet je het over school hebben. 

Groepje 4 

Vraag 1: Als het effetjes duurt, gewoon om lachen. Maar als het een lange tijd doorgaat, zowel aan je ouders/vriend 

melden. School kan er bijna niks aan doen. 

Vraag 2: Nee, want school kan gewoon bijna niks doen, vinden wij. 
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Vraag 3: Hoeft niet, is zijn eigen keus. 

Vraag 4: Af en toe, niet veel, is zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Groepje 5  

Vraag 1:  

 Tegen iemand vertellen 

 Tegen diegene een grote bek opzetten. 

 Op internet blokkeren. 

 Telefoon niet opnemen (dat nummer onbekend) 

 Terug dreigen bijvoorbeeld dat je er iemand bijhaalt. 

Vraag 2: Ja, bij mentor of leerlingbegeleider. 

Vraag 3.  

 Zeggen dat diegene zijn mond moet houden 

 Tips geven. Vraag 4: Ja, er soms over praten , niet elke les. 

Groepje 6 

Vraag 1: 

 Blokkeren 

 Verwijderen 

 Aan je ouders, leraren melden 

 Als het te ver gaat; politie 

 Vrienden/ vriendinnen waarschuwen. 

 Extra opletten. 

 Melding bij de provider(van mobiel) 

 Op Hyves; ‘Dit is niet o.k.’’ klikken. 

 Hij bleef doorgaan> ander nummer 

 Hij bleef doorgaan> ander MSN 

Vraag 2: Ja, De mentor als het hier op school was, zodat die anderen kunnen waarschuwen. Nee, als het niet van school is, 

maar dan wel aan je ouders, vrienden of familie. 

Vraag 3: Dat degene hem/haar aanspreekt. En andere medemensen/leerlingen kan waarschuwen. 

Vraag 4: Ja, belangrijk voor de rest van de groep en dat je weet waar je voor uit moet kijken en wat je dan moet doen. 

Groep 7 

Vraag 1:  

 Eerst tegen je vriendinnen zeggen en daarna tegen je ouders. 

 Als het te ver gaat en diegene zit bij jou op school dan ook tegen een docent vertellen. 

 Diegene blokkeren/verwijderen. 

 MSN gesprekken opslaan. 

 Het is fijner om het eerst tegen je vriendinnen te vertellen omdat het misschien makkelijker is om met iemand 

van je eigen leeftijd te praten en je ouders gaan er vaak meteen op in. 

Vraag 2: 

 Als het met school te maken heeft wel. 

 Alleen als diegene op je school zit. 

 En als je ergens hulp/steun kan vinden. 
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Vraag 3: 

 Dat die mij steunt en het niet tegen mensen vertelt. 

 Beschermen om bijvoorbeeld mee te fietsen. 

 Iets tegen diegene zeggen die bedreigt. 

Vraag 4: 

Ja, maar niet iedere les. En soms kan het zo erg zijn, dat je wil dat iedereen het niet te horen krijgt. 

Tijdens het werken in de klas, gingen 2 leerlingen met mijn opnameapparaatje de klas rond en deden korte interviewtjes 

met medeleerlingen. Ik vond het een leuk initiatief en liet ze hun gang gaan. Tussen (een hoop!) flauwekul zat een 

gesprekje met het  meisje dat eerder in de discussie aangaf niet verder te willen vertellen. Na de les zei ze tegen me dat ze 

het wel in het opnameapparaatje had verteld aan de 2 jongens. Ook bovenstaand antwoord op vraag 4 van groepje 7 is 

afkomstig van haar. 

Haar mobiele nummer was op een sekslijn op internet geplaatst en zij kreeg allemaal nare telefoontjes. Eerst had ze het 

niet in de gaten. Ze werd gebeld met vragen als ; ‘’Ik wil je lekker horen kreunen’’ etc. Ze was heel erg geschrokken en vroeg 

wie hij was. Het was iemand vanuit Rotterdam. 

‘’Een hele verre cyberpester dus’’’concludeert de interviewer. Daarna stopt de opname. 
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Bijlage 10. Enquête Leerlingen eerste en tweede klassen Montessoricollege 

Kruis aan: Ja of Nee 

 

A. Internet thuis 

 

1. Zit jij per dag minder dan 1 uur thuis achter de computer? 
2. Zijn er afspraken in jullie gezin over het computergebruik? 
3. Heb je wel eens een internetprobleem met je ouders besproken? 
4. Check jij wel eens of iemand echt degene is die hij/zij online zegt te zijn? 
5. Krijg je wel eens een vervelend gevoel door wat iemand tegen je zegt op MSN/SMS/Hyves etc.? 
6. Pest jij wel eens via MSN/SMS/Hyves? 
7. Blokkeer jij pesters of schelders in je email of MSN? 
8. Doe jij je mobieltje uit als je gaat slapen? 
9. Geef jij je privégegevens (naam, leeftijd, geboortedatum etc.) door op internet? 

 

 

B. Internet op school 

 

10. Wordt er door leerlingen uit je de klas wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 
11. Wordt er op school in het SLS wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 
12. Zou jij een docent, een mentor of iemand anders op school om hulp, informatie of steun vragen als je 

bijvoorbeeld gecyberpest (= digitaal pesten via internet of je mobiel) wordt? 
13. Wordt er in de (mentor)les wel eens gesproken over cyberpesten? 
14. Word je op school voorgelicht over veilig surfen op internet? 
15. Ken jij de regels en afspraken over internetgebruik in het SLS? 
16. Is het op school verboden jouw mobieltje mee te nemen tijdens de lessen? 
17. Weet jij wat de straffen zijn als je de regels overtreedt? 
18. Zit je wel eens met een docent op internet? 

 

 

C. Technische aspecten 

 

19. Weet jij hoe je vervelende msn-ers /vervelende mails kunt blokkeren en verwijderen? 
20. Zit er een soort filter bij jou op het schoolinternet die sites afschermt, downloaden onmogelijk maakt? 
21. Heb je een ingewikkeld wachtwoord (met hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers)? 
22. Zorg je ervoor dat jouw nicknames, inlognamen en wachtwoorden helemaal zijn verwijderd als jij uitlogt? 
23. Weet je hoe je vervelende sms’jes of chats kunt bewaren/uitprinten, zodat je bewijs hebt wat er is gebeurd? 

 

 

 

D. Jij bent de expert! 

Geef antwoord op de volgende ‘open’ vragen. Geef aan bij Ja of Nee, waarom je dat dan vindt. 
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1. Als je wel eens te maken hebt gehad met cyberpesten met kinderen uit de klas of van de  school, hoe gaat het dan 
verder op school?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 

2. Gedraag jij je hetzelfde bij je klasgenoten in de klas/op school als op het internet?  
Zo nee, wat doe je dan anders?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Zou jij op school om hulp, informatie of steun vragen als je bijvoorbeeld gecyberpest wordt door iemand van 
school?  
Zo ja, bij wie dan----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

--------------------------------------------------------------------------- 

Zo nee, waarom niet?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Op welke manier zou een persoon op school je kunnen helpen? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. A. Als je dit pesten niet op school wilt melden, zou je het wel doen als je dit anoniem (zonder je naam erbij) kon 
doen?  
Zo ja, waarom wel?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Zo  nee, waarom niet?----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

B. Als je dit pesten niet op school wilt melden, zou je het wel doen als je dit bij iemand van je eigen leeftijd kon 

doen? 

Zo ja, waarom wel?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Zo  nee, waarom niet?----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 

6. Vind je dat  ‘cyberpesten’ en ‘veilig internet’ onderwerpen moeten zijn in de mentorles? 
Waarom wel? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

---------------------------------------------------------------------------Waarom niet?---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 

7. Zie jij nog zaken die de school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten? 

 

 

Voor mijn opleiding tot leerlingbegeleider ben ik bezig met een onderzoek naar Cyberpesten (=pesten via 

internet of je mobiele telefoon) in de eerste en tweede klassen van het Montessoricollege. Graag zou ik jullie 

hierover een aantal vragen willen stellen. De antwoorden op de vragen worden anoniem (= zonder je naam erbij) 

verwerkt. Hoe eerlijker je antwoord geeft, des te meer ik er iets aan heb voor het onderzoek. Alvast heel hartelijk 

dank voor jullie medewerking! Nicoline Smit 



 84 

Bijlage 11 Resultaten enquête leerlingen  Online Rapport ROC Eindhoven 

Algemeen Standaard|Rapport ROCspiegel.nl 

6-4-2010  

 

Dit rapport is automatisch gegenereerd: 

14-4-2010 10:39:36 

DigiDoc Web Hosting 

Analyse: Analyse: Cyberpesten test [24999] 

  

Algemeen 

Enquête 

Nummmer ENQ63574 

Naam Cyberpesten 

Instelling ROC Eindhoven 

Locatie Algemeen 

Datum Gemaakt 22-3-2010 

Datum Begin 22-3-2010 

Datum Einde 6-4-2010 

 

  

1. Zit jij per dag minder dan 1 uur thuis achter de computer? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 188   

Ja 59 31% 

Nee 129 69% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 11 61% 7 39% 

Klas 1B 23 3 13% 20 87% 

Klas 1C 22 11 50% 11 50% 

Klas 1D 23 7 30% 16 70% 

Klas 2A 26 7 27% 19 73% 

Klas 2BB 27 8 30% 19 70% 

Klas 2C 26 7 27% 19 73% 

Klas 2D 23 5 22% 18 78% 
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2. Zijn er afspraken in jullie gezin over het computergebruik? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 96 51% 

Nee 91 49% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 15 83% 3 17% 

Klas 1B 23 8 35% 15 65% 

Klas 1C 22 12 55% 10 45% 

Klas 1D 23 11 48% 12 52% 

Klas 2A 26 10 38% 16 62% 

Klas 2BB 27 13 48% 14 52% 

Klas 2C 26 16 62% 10 38% 

Klas 2D 22 11 50% 11 50% 

 

 

3. Heb je wel eens een internetprobleem met je ouders besproken? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 79 42% 

Nee 108 58% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 5 28% 13 72% 

2. Zijn er afspraken in jullie gezin over het computergebruik? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 51 96 

Nee 49 91 

1. Zit jij per dag minder dan 1 uur thuis achter de computer? 

n % f 0 25 50 75 100 

188 Ja 31 59 

Nee 69 129 
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Klas 1B 23 8 35% 15 65% 

Klas 1C 22 10 45% 12 55% 

Klas 1D 23 13 57% 10 43% 

Klas 2A 26 8 31% 18 69% 

Klas 2BB 27 13 48% 14 52% 

Klas 2C 26 15 58% 11 42% 

Klas 2D 22 7 32% 15 68% 

 

 

4. Check je wel eens of iemand echt degene is die hij/zij online zegt te zijn? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 108 58% 

Nee 79 42% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 13 72% 5 28% 

Klas 1B 23 17 74% 6 26% 

Klas 1C 22 15 68% 7 32% 

Klas 1D 23 12 52% 11 48% 

Klas 2A 26 14 54% 12 46% 

Klas 2BB 27 17 63% 10 37% 

Klas 2C 26 13 50% 13 50% 

Klas 2D 22 7 32% 15 68% 

 

 

4. Check je wel eens of iemand echt degene is die hij/zij online zegt te zijn? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 58 108 

Nee 42 79 

3. Heb je wel eens een internetprobleem met je ouders besproken? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 42 79 

Nee 58 108 
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5. Krijg je wel eens een vervelend gevoel door wat iemand tegen je zegt op MSN/SMS/Hyves etc.? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 42 22% 

Nee 145 78% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 4 22% 14 78% 

Klas 1B 23 10 43% 13 57% 

Klas 1C 22 0 0% 22 100% 

Klas 1D 23 6 26% 17 74% 

Klas 2A 26 6 23% 20 77% 

Klas 2BB 27 4 15% 23 85% 

Klas 2C 26 6 23% 20 77% 

Klas 2D 22 6 27% 16 73% 

 

 

6. Pest jij wel eens via MSN/SMS/Hyves? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 23 12% 

Nee 164 88% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 1 6% 17 94% 

Klas 1B 23 2 9% 21 91% 

Klas 1C 22 4 18% 18 82% 

Klas 1D 23 4 17% 19 83% 

Klas 2A 26 3 12% 23 88% 

Klas 2BB 27 6 22% 21 78% 

5. Krijg je wel eens een vervelend gevoel door wat iemand tegen je zegt op 
MSN/SMS/Hyves etc.? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 22 42 

Nee 78 145 



 88 

Klas 2C 26 2 8% 24 92% 

Klas 2D 22 1 5% 21 95% 

 

 

7. Blokkeer jij pesters of schelders in je email of MSN? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 149 80% 

Nee 38 20% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 15 83% 3 17% 

Klas 1B 23 20 87% 3 13% 

Klas 1C 22 14 64% 8 36% 

Klas 1D 23 18 78% 5 22% 

Klas 2A 26 22 85% 4 15% 

Klas 2BB 27 26 96% 1 4% 

Klas 2C 26 17 65% 9 35% 

Klas 2D 22 17 77% 5 23% 

 

 

8. Doe jij je mobieltje uit als je gaat slapen? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 54 29% 

Nee 133 71% 

 

Spreiding over respondent groepen 

7. Blokkeer jij pesters of schelders in je email of MSN? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 80 149 

Nee 20 38 

6. Pest jij wel eens via MSN/SMS/Hyves? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 12 23 

Nee 88 164 
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Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 9 50% 9 50% 

Klas 1B 23 9 39% 14 61% 

Klas 1C 22 8 36% 14 64% 

Klas 1D 23 5 22% 18 78% 

Klas 2A 26 6 23% 20 77% 

Klas 2BB 27 6 22% 21 78% 

Klas 2C 26 6 23% 20 77% 

Klas 2D 22 5 23% 17 77% 

 

 

9. Geef jij je privé gegevens (naam, leeftijd, geboortedatum etc.) door op internet? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 44 24% 

Nee 143 76% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 2 11% 16 89% 

Klas 1B 23 4 17% 19 83% 

Klas 1C 22 1 5% 21 95% 

Klas 1D 23 5 22% 18 78% 

Klas 2A 26 8 31% 18 69% 

Klas 2BB 27 10 37% 17 63% 

Klas 2C 26 7 27% 19 73% 

Klas 2D 22 7 32% 15 68% 

 

8. Doe jij je mobieltje uit als je gaat slapen? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 29 54 

Nee 71 133 
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10. De volgende vragen gaan over internet op school. Wordt er door leerlingen uit je klas wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves?  

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 38 20% 

Nee 149 80% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 3 17% 15 83% 

Klas 1B 23 5 22% 18 78% 

Klas 1C 22 2 9% 20 91% 

Klas 1D 23 3 13% 20 87% 

Klas 2A 26 7 27% 19 73% 

Klas 2BB 27 9 33% 18 67% 

Klas 2C 26 6 23% 20 77% 

Klas 2D 22 3 14% 19 86% 

 

 

11. Wordt er op school in het SLS wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 19 10% 

Nee 168 90% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 3 17% 15 83% 

10. De volgende vragen gaan over internet op school. Wordt er door leerlingen uit je 
klas wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 20 38 

Nee 80 149 

9. Geef jij je privé gegevens (naam, leeftijd, geboortedatum etc.) door op internet? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 24 44 

Nee 76 143 
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Klas 1B 23 0 0% 23 100% 

Klas 1C 22 0 0% 22 100% 

Klas 1D 23 1 4% 22 96% 

Klas 2A 26 2 8% 24 92% 

Klas 2BB 27 5 19% 22 81% 

Klas 2C 26 4 15% 22 85% 

Klas 2D 22 4 18% 18 82% 

 

 

12. Zou jij een docent, een mentor of iemand anders op school om hulp, informatie of steun vragen als je bijvoorbeeld gecyberpest (=digtaal pesten via internet of je mobiel) wordt? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 124 66% 

Nee 63 34% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 15 83% 3 17% 

Klas 1B 23 19 83% 4 17% 

Klas 1C 22 14 64% 8 36% 

Klas 1D 23 14 61% 9 39% 

Klas 2A 26 16 62% 10 38% 

Klas 2BB 27 18 67% 9 33% 

Klas 2C 26 19 73% 7 27% 

Klas 2D 22 9 41% 13 59% 

 

 

12. Zou jij een docent, een mentor of iemand anders op school om hulp, informatie of 
steun vragen als je bijvoorbeeld gecyberpest (=digtaal pesten via internet of je 
mobiel) wordt? n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 66 124 

Nee 34 63 

11. Wordt er op school in het SLS wel eens gepest via MSN/SMS/Hyves? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 10 19 

Nee 90 168 
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13. Wordt er in de (mentor)les wel eens gesproken over cyberpesten? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 53 28% 

Nee 134 72% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 4 22% 14 78% 

Klas 1B 23 12 52% 11 48% 

Klas 1C 22 4 18% 18 82% 

Klas 1D 23 4 17% 19 83% 

Klas 2A 26 10 38% 16 62% 

Klas 2BB 27 1 4% 26 96% 

Klas 2C 26 16 62% 10 38% 

Klas 2D 22 2 9% 20 91% 

 

 

14. Word je op school voorgelicht over veilig surfen op internet? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 39 21% 

Nee 148 79% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 3 17% 15 83% 

Klas 1B 23 12 52% 11 48% 

Klas 1C 22 2 9% 20 91% 

Klas 1D 23 5 22% 18 78% 

Klas 2A 26 2 8% 24 92% 

Klas 2BB 27 3 11% 24 89% 

13. Wordt er in de (mentor)les wel eens gesproken over cyberpesten? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 28 53 

Nee 72 134 
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Klas 2C 26 11 42% 15 58% 

Klas 2D 22 1 5% 21 95% 

 

 

15. Ken je de regels en afspraken over internetgebruik in het SLS? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 154 82% 

Nee 33 18% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 18 100% 0 0% 

Klas 1B 23 18 78% 5 22% 

Klas 1C 22 22 100% 0 0% 

Klas 1D 23 16 70% 7 30% 

Klas 2A 26 24 92% 2 8% 

Klas 2BB 27 21 78% 6 22% 

Klas 2C 26 22 85% 4 15% 

Klas 2D 22 13 59% 9 41% 

 

 

16. Is het op school toegestaan jouw mobieltje mee te nemen tijdens de lessen? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 142 76% 

Nee 45 24% 

 

Spreiding over respondent groepen 

15. Ken je de regels en afspraken over internetgebruik in het SLS? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 82 154 

Nee 18 33 

14. Word je op school voorgelicht over veilig surfen op internet? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 21 39 

Nee 79 148 
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Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 13 72% 5 28% 

Klas 1B 23 15 65% 8 35% 

Klas 1C 22 19 86% 3 14% 

Klas 1D 23 19 83% 4 17% 

Klas 2A 26 21 81% 5 19% 

Klas 2BB 27 16 59% 11 41% 

Klas 2C 26 21 81% 5 19% 

Klas 2D 22 18 82% 4 18% 

 

 

17. Weet je wat de straffen zijn als je de regels overtreedt? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 143 76% 

Nee 44 24% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 14 78% 4 22% 

Klas 1B 23 19 83% 4 17% 

Klas 1C 22 16 73% 6 27% 

Klas 1D 23 14 61% 9 39% 

Klas 2A 26 21 81% 5 19% 

Klas 2BB 27 25 93% 2 7% 

Klas 2C 26 20 77% 6 23% 

Klas 2D 22 14 64% 8 36% 

 

16. Is het op school toegestaan jouw mobieltje mee te nemen tijdens de lessen? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 76 142 

Nee 24 45 
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18. Zit je wel eens met een docent op internet? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 42 22% 

Nee 145 78% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 3 17% 15 83% 

Klas 1B 23 6 26% 17 74% 

Klas 1C 22 3 14% 19 86% 

Klas 1D 23 4 17% 19 83% 

Klas 2A 26 8 31% 18 69% 

Klas 2BB 27 8 30% 19 70% 

Klas 2C 26 4 15% 22 85% 

Klas 2D 22 6 27% 16 73% 

 

 

19. De volgende vragen gaan over technische zaken. Weet jij hoe je vervelende msn-ers/vervelende mails kunt blokkeren en verwijderen? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 172 92% 

Nee 15 8% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 17 94% 1 6% 

18. Zit je wel eens met een docent op internet? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 22 42 

Nee 78 145 

17. Weet je wat de straffen zijn als je de regels overtreedt? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 76 143 

Nee 24 44 
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Klas 1B 23 19 83% 4 17% 

Klas 1C 22 19 86% 3 14% 

Klas 1D 23 21 91% 2 9% 

Klas 2A 26 25 96% 1 4% 

Klas 2BB 27 27 100% 0 0% 

Klas 2C 26 24 92% 2 8% 

Klas 2D 22 20 91% 2 9% 

 

 

20. Zit er een soort filter bij jou op het schoolinternet die sites afschermt, downloaden onmogelijk maakt? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 102 55% 

Nee 85 45% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 12 67% 6 33% 

Klas 1B 23 14 61% 9 39% 

Klas 1C 22 12 55% 10 45% 

Klas 1D 23 11 48% 12 52% 

Klas 2A 26 12 46% 14 54% 

Klas 2BB 27 16 59% 11 41% 

Klas 2C 26 14 54% 12 46% 

Klas 2D 22 11 50% 11 50% 

 

 

20. Zit er een soort filter bij jou op het schoolinternet die sites afschermt, downloaden 
onmogelijk maakt? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 55 102 

Nee 45 85 

19. De volgende vragen gaan over technische zaken. Weet jij hoe je vervelende msn-
ers/vervelende mails kunt blokkeren en verwijderen? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 92 172 

Nee 8 15 
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21. Heb je een ingewikkeld wachtwoord (met hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers)? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 102 55% 

Nee 85 45% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 9 50% 9 50% 

Klas 1B 23 12 52% 11 48% 

Klas 1C 22 15 68% 7 32% 

Klas 1D 23 9 39% 14 61% 

Klas 2A 26 17 65% 9 35% 

Klas 2BB 27 17 63% 10 37% 

Klas 2C 26 13 50% 13 50% 

Klas 2D 22 10 45% 12 55% 

 

 

22. Zorg je ervoor dat jouw nicknames, inlognamen en wachtwoorden helemaal zijn verwijderd als jij uitlogt? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 138 74% 

Nee 49 26% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 14 78% 4 22% 

Klas 1B 23 19 83% 4 17% 

Klas 1C 22 17 77% 5 23% 

Klas 1D 23 13 57% 10 43% 

Klas 2A 26 22 85% 4 15% 

Klas 2BB 27 16 59% 11 41% 

21. Heb je een ingewikkeld wachtwoord (met hoofdletters, kleine letters, leestekens en 
cijfers)? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 55 102 

Nee 45 85 
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Klas 2C 26 22 85% 4 15% 

Klas 2D 22 15 68% 7 32% 

 

 

23. Weet jij hoe hoe je vervelende sms'jes of chats kunt bewaren/uitprinten, zodat je bewijs hebt wat er is gebeurd? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 154 82% 

Nee 33 18% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 12 67% 6 33% 

Klas 1B 23 19 83% 4 17% 

Klas 1C 22 14 64% 8 36% 

Klas 1D 23 18 78% 5 22% 

Klas 2A 26 24 92% 2 8% 

Klas 2BB 27 25 93% 2 7% 

Klas 2C 26 24 92% 2 8% 

Klas 2D 22 18 82% 4 18% 

 

 

25. Gedraag jij je anders bij je klasgenoten in de klas/op school als op het internet? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 187   

Ja 35 19% 

Nee 152 81% 

 

Spreiding over respondent groepen 

23. Weet jij hoe hoe je vervelende sms'jes of chats kunt bewaren/uitprinten, zodat je 
bewijs hebt wat er is gebeurd? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 82 154 

Nee 18 33 

22. Zorg je ervoor dat jouw nicknames, inlognamen en wachtwoorden helemaal zijn 
verwijderd als jij uitlogt? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 74 138 

Nee 26 49 
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Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 2 11% 16 89% 

Klas 1B 23 7 30% 16 70% 

Klas 1C 22 3 14% 19 86% 

Klas 1D 23 3 13% 20 87% 

Klas 2A 26 5 19% 21 81% 

Klas 2BB 27 4 15% 23 85% 

Klas 2C 26 8 31% 18 69% 

Klas 2D 22 3 14% 19 86% 

 

 

29. Als je op school bij iemand hulp zou willen vragen, zou je dat bij iemand van je eigen leeftijd willen doen? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 186   

A. Ja 62 33% 

B. Nee 25 13% 

C. Dat maakt mij niet uit 99 53% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

A. % B. % C. % 

Klas 1A 18 2 11% 5 28% 11 61% 

Klas 1B 23 7 30% 2 9% 14 61% 

Klas 1C 22 7 32% 3 14% 12 55% 

Klas 1D 23 9 39% 4 17% 10 43% 

Klas 2A 26 6 23% 4 15% 16 62% 

Klas 2BB 27 11 41% 3 11% 13 48% 

Klas 2C 25 10 40% 2 8% 13 52% 

Klas 2D 22 10 45% 2 9% 10 45% 

Test 0 0 0% 0 0% 0 0% 

 

25. Gedraag jij je anders bij je klasgenoten in de klas/op school als op het internet? 

n % f 0 25 50 75 100 

187 Ja 19 35 

Nee 81 152 
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30. Als je op school hulp zou willen vragen, zou je dat dan anoniem (zonder je naam erbij) willen doen? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 186   

A. Ja 43 23% 

B. Nee 76 41% 

C. Dat maakt mij niet uit 67 36% 

 

Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

A. % B. % C. % 

Klas 1A 18 5 28% 9 50% 4 22% 

Klas 1B 23 4 17% 14 61% 5 22% 

Klas 1C 22 3 14% 12 55% 7 32% 

Klas 1D 23 6 26% 8 35% 9 39% 

Klas 2A 26 9 35% 11 42% 6 23% 

Klas 2BB 27 5 19% 8 30% 14 52% 

Klas 2C 25 7 28% 9 36% 9 36% 

Klas 2D 22 4 18% 5 23% 13 59% 

Test 0 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

31. Vind je dat 'cyberpesten' en 'veilig internet' onderwerpen moeten zijn in de mentorles? 

Numeriek Algemeen 

Respondenten 186   

Ja 104 56% 

Nee 82 44% 

30. Als je op school hulp zou willen vragen, zou je dat dan anoniem (zonder je naam 
erbij) willen doen? 

n 

186 

% f 0 25 50 75 100 

Ja 23 43 

Nee 41 76 

Dat maakt mij niet uit 36 67 

29. Als je op school bij iemand hulp zou willen vragen, zou je dat bij iemand van je 
eigen leeftijd willen doen? 

n 

186 

% f 0 25 50 75 100 

Ja 33 62 

Nee 13 25 

Dat maakt mij niet uit 53 99 
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Spreiding over respondent groepen 

Groep 
 

Ja % Nee % 

Klas 1A 18 10 56% 8 44% 

Klas 1B 23 17 74% 6 26% 

Klas 1C 22 10 45% 12 55% 

Klas 1D 23 6 26% 17 74% 

Klas 2A 26 19 73% 7 27% 

Klas 2BB 27 15 56% 12 44% 

Klas 2C 25 17 68% 8 32% 

Klas 2D 22 10 45% 12 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Vind je dat 'cyberpesten' en 'veilig internet' onderwerpen moeten zijn in de 
mentorles? 

n % f 0 25 50 75 100 

186 Ja 56 104 

Nee 44 82 
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Bijlage 12. Antwoorden op de open vragen 

 

Klas Vraag 24 Vraag 26 Vraag 27 Vraag 28 Vraag 32 

2C 

Ik heb het nooit mee gemaakt met 

iemand van school. Wel buiten school 

maar op school zelf nooit eigenlijk. - 

Mijn mentor, mvr de Kloe, of Nicolien 

bijvoorbeeld. 

Door diegene van school aan te spreken, 

en als je bewijs hebt is het al helemaal 

fijn, dus eigenlijk altijd vervelende 

berichten uitprinten. 

Nee, ze zijn er nooit persoolijk bij, dus 

ja... Nee denk het niet, meer opletten 

misschien? 

2C 

Ik heb het niet echt mee gemaakt, maar 

ik denk dat als er op school niks meer 

gebeurt het gewoon een grapje was, of er 

iemand dom deed. 

Je praat anders, en je ziet elkaar niet, dat 

is het verschil. Je praat korter af, en met 

afkortingen. Leerlingbegeleider(ster). 

achter hem staan, en als er iets gebeurt 

hem helpen. 

De school kan er niks aan doen, tenzij het 

gezecht wordt door de leerling die wordt 

gepest... 

2C 

IK HEB HET NOG NOOIT GEHAD OF 

MEEGEMAAKT in de klas ben ik rustiger als op msn mentor 

door met mijn ouders te gaan praten of 

met die persoon (als hij hier op school zit) 

gaan praten nee 

2C 

DAN ZEG IK HET TEGEN MIJN MANTOR, 

MIJN OUDERS EN IEDEREEN DIE MIJ DAR 

MISSCHIEN MEE ZOU KUNNEN HELPEN. 

ALS HET TEVER GAAT NAAR DE POLITIE. - 

CARIN MIJN MENTOR, NICOLIEN DIE MIJ 

HEEFT GEHOLPEN MET MIJN FAALANGST. 

MET KIJKEN HOE HET GAAT MAILTJES 

BEKIJKEN EROVER PRATEN DAT SOORT 

DINGEN. 

NEE IK DENK DAT ZE ZOVEEL MOGELIJK 

HEBBEN GEDAAN 

2C 

ja, dat zou ik niet echt weten. heb ik nog 

nooit meegemaakt. 

Beetje meer bot, kortaf. meer dignen 

zeggen die ik anders niet echt zou 

zeggen. 

Nee, niet iemand van school. of myn 

ouders, of een maat. Ja, contakt opnemen met je ouders ofso, Hmm, nee niet echt. 

2C 

het wordt dan met diegenen besproken 

samen met de mentoor - bij mijn metor of bij vrienden(inen) over diegenens gevoelens te praten er vaker in de metoor lessen over hebben 

2C ik ben nog nooit gepest 

ik doe op internet niet anders want ik zit 

nooit op hyves/msn mentor 

door er over te praten en samen een 

oplossing bedenken nee 

2C Weet ik veel joh, XD - Mentor, denk ik. 

Praten ofzo, ik zou verder niks kunnen 

verzinnen. nope 

2C IK heb er helemaal geen laast van - 

als eert naar mijn mentor die zegt met 

wie ik het beste kan praten 

Als je het weet niet zomaar doorvertellen 

en hem steunen en als het niet overgaat 

hem overhalen om tegen ouders te 

zeggen of tegen schoolbegeleiding. 

Nee, alleen de kinderen zeggen las ze het 

willen dat ze het op school kunnen 

zeggen 

2C moeten de kinderen zelf oplossen. - bij vriendinnnen er over praten of er iets van te zeggen. nee 

2C 

dan gebeurt er niks meer op school, want 

op internet durf je meer te zeggen dan in 

het echt. die mensen doen dan stil op 

school tegen je! - 

door mijn vriendinnen, die staan altijd 

voor mij klaar en kan ik er makkelijk mee 

over praten. 

door veel te praten en zo ook iets op te 

proberen te lossen 

je kunt praten over cyberpesten en of het 

wel eens gebeurt is 

2C 

ik heb eigenlijk niet met cyberpesten te 

maken gehad, nouja, een keertje heeft 

iemand mijn msn gehacked, en dat was 

wel vervelend. maar dat was (voor zover 

ik weet)niemand uit de klas - mijn mentor, of een leerlingbegeleider 

tips geven wat ik allemaal zou kunnen 

doen, of misschien met die cyberpesten 

gaan praten, bijvoorbeeld als diegen 

weer op msn is of weer een sms'je stuurt, 

dan zou de 'helper' met hem/haar gaan 

praten. 

nee, niet echt, ik kan opzich niet snel iets 

bedenken. 

2C 

als ik gecyberpest werd dan zou ik het 

eerst tegen een van mijn beste vrienden 

zeggen en dan naar de mentor gaan. als 

eerst zeg ik het natuurlijk tegen mijn 

ouders. - 

als eerst bij mijn mentor dan naar de 

directeur. 

door je me steunen, en met me er over 

praten om me te steunen 

gewoon zorgen dat het niet gedaan 

wordt. 
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2C 

Ik zeg het dan tegen iemand op school en 

ik denk dat het dan wel opgelost word 

door de school. - Mijn mentor 

Helpen hoe hij iemand moet verwijderen 

en blokkeren 

Nee, alleen als iemand problemen heeft 

en die pester zit op deze school moet je 

hem hard aan pakken dat hij het zijn 

levenlang niet meer doet. 

2C - - - - - 

2C 

al het bij mij was zou ik dat aan carin 

vertelllen . - dan zou ik hulp vragen aan Carin 

om eerst uit te zoeken wie dat is, en 

daarna met die gene er over praten en als 

het erger wordt naar de politie nee. 

2C ze gaan dan met die mensen praaten. gewoon normaal doen op internet. 

ik denk als ik het al zou doen dat ik het bij 

meneer schoormans zou doen. met die andere gaan praten. nee 

2C 

Ik heb het niet mee gemaakt maar als dat 

wel was dan zou school me wel helpen - Mentor, Directeur, Nicolin persoon aanspreken In de mentoruur bespreken. 

2C nee weenie - vrienden kweenie nee 

2C 

Dan kan je er op school mee terecht 

komen, zodat er iets tegen gedaan kan 

worden. Je bent al sneller zelfverzekerder op msn. Ouders Een oplossing zoeken. Nee. 

2C ik ben nog nooit gecyberpest - bij onze mentor geen idee? nee 

2C 

dat weet ik niet want ik word nooit 

gepest. - dan vraag ik het aan mijn beste vriend bijvoorbeeld dat hij mij goeden tips geeft 

mij doet het er niet toe ik geef niets om 

pesten. 

2C 

Ik heb daar nog nooit mee te maken 

gehad. 

op internet doe ik korter af dan op school 

of in de klas ik zou mijn vriendinnen om hulp vragen. door tips te geven. Nee. 

2C - - - - nee 

2C - ko kl l l lll l l l thg 

2A 

dat weet ik niet heb ik nooit mee 

gemaakt en heb het ook niet van iemand 

anders gehoord - 

ik zal met mijn mentor praten maar eerst 

met me ouders 

zeggen wat die moet doen als die gepest 

wordt via je internet 

straf geven en tegen de ouders zeggen 

ofzo iets 

2A - - Niemand Niet Nee niet echt 

2A dat heb ik nooit gehad - ik zal mijn mentor vragen zeggen wat die moet doen ja verbieden of straffen ofzo 

2A 

Het word opgelost. (bijv. door de 

leraar/lerares) - Naar mijn mentor gaan de gene die je pest en jij bij elkaar roepen nee 

2A Weet ik niet. - 

Bij zo'n maatschappelijk werker of met 

mijn mentor. 

Door met me te praten, me tips te geven 

hoe je die mensen kunt verwijderen of 

kunt blokkeren. Nee. 

2A 

Ik heb het een keer mee gemaakt, ik ben 

naar de docent toegegaan en heb er over 

gepraat wat er gebeurd is. Mijn docent 

heeft het gelijk onderhandeld met andere 

docenten! Die hebben het ook besproken 

met de mensen die het hebben gedaan. 

Ik heb altijd lol met mijn vriendinnen, dus 

ik ben altijd vrolijk op msn & hyves Bij vriendinnen en mijn docent(mentor) 

Mensen erbij halen om mee te helpen 

met het probleem en dat proberen op te 

lossen. Misschien in een les er meer over praten. 

2A 

Dan gaat diegene naar de mentor of 

vertrouwens persoon en die doet er 

(hopelijk) iets aan. - Mijn mentor, Chris Hofman. 

Door naar diegene die pest heen te gaan 

en er iets van te zeggen, maar hij moet 

geen ruzie zoeken. 

Degene die pesten hun acount 

verwijderen of blokeren. 

2A 

Ik denk dat de meeste kinderen meestal 

op msn durven te pesten en niet in het 

echt. - Bij m'n vrienden Door erover te praten Nee 

2A Dan pesten ze je daar ook. - De mentor. Praten met de pester. Nee. 

2A 

Dat wordt besproken in de klas, als de 

mentor er iets van weet dan. 

Ik heb een jongen in mijn klas die verliefd 

is op mij, daar doe ik op het internet heel 

lief en leuk tegen. In het echt niet echt 

want ik mag hem eigenlijk niet. Vriendinnen en mijn mentor. 

Misschien met die gene praten, als hij/zij 

hier op school zit. Anders misschien met 

mij praten over hoe ik er mee om kan 

gaan. Of als nog die persoon opzoeken 

Misschie er iets meer persoonlijk over 

praten. 
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2A met vechten en ruzie weet ik niet mijn mentor praten met de andere persoon en jou internet verbieden 

2A Gewoon precies hetzelfde - Mevrouw de Kloe Zeggen wat hij moet doen Nee 

2A ik heb het niet meegemaakt - de mentor door me ermee te steunen nee 

2A - - m'n vriendinnen Door tips te geven Nee, niet waar ik zo op kan komen 

2A geen ide? meer leiding gevend gedoe mentor door straf te geven? 

kunne straffen van Cyberpesters op 

school 

2A nee dat heb ik niet - Mentor Degene aanspreken. nee 

2A WEET IK VEEL - NIEMAND WETE NIET NEE 

2A Nee. - Mentor. Aan de mentor vertellen. Nee. 

2A GOED EN NEGEER HEM OF HAAR aardiger mijn mentor naar de gene toegaan 

ja meerr voorligting over dat onderwerp 

maar ik weet niet wat jullie doen 

2A Weetniet. - Mentor. 

Door tegen de gene die het doet zeggen 

dat ie stopt Nee. 

2A nee - de mentor weet ik niet nee 

2A 

dan wordt het besproken in de klas. en 

zoeken we samen een oplossing. - mijn eigen mentor. 

vragen of dat ze hulp nodig hebben. 

anders gewoon steunen. en als het heel 

erg wordt de ouders inlichten. 

nee, ik vind dat er daar goed mee om 

wordt gegaan. 

2A heb ik nooit mee te maken gehad. - mentor weet ik niet. nee. 

2A 

Nee nog niet meegemaakt iemand die ik 

ken hier op school wel. En die mensen die 

dat deden kregen straf. - Mijn mentor 

als je nog niet weet wie het is helpen 

zoeken wie het is. en laten zien hoe ik het 

beste kan reageren bijv. 

Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is 

dat die gene er spijt van krijgt en sorry 

zegt. 

2A Heb ik nog nooit meegemaakt. - Weet ik niet. Weet ik niet. Verbieden, anders straf. 

2A Het oplossen. - Mentor 

Door de twee die ruzie bij elkaar te halen, 

en helpen met oplossen nee 

2D 

weet ik niet ik heb cyberpesten niet 

meegemaakt - 

niemand ik zal het aan mijn ouders 

vragen om hulp ofzo weet ik niet neee 

2D ze worden geholpen ofzo. niks aan een docent die ik vertrouw 

door,die persoon aan te spreken die jou 

pest ja 

2D 

dAN WORDT ER GEPRAAT, & KRIJG JE 

STRAF OF JE WORDT GESCHORST. 

IK ZEG BV GEEN SCHATJE TEGEN ME 

VRIENDINNEN OP SCHOOL, & OP MSN 

WEL. MENTOR PRATEN, JA, VEEL HELPEN, EN MEEKIJKEN 

2D - - - - - 

2D - - - - - 

2D krijgt straf en kan geschorst worden - dementor die anderen slaan nee 

2D alalalalalalal - kljsdfjkghb hfg ik zou het egt niet weeten simon-xxx- 

ja ik zou willen dat er geen cp op school 

zijn wand op school is geen toezicht. ik 

word altijd gepest via internet de genen 

noemd zichzelf de master 

2D 

Ik weet het niet, ik heb het nooit 

gemerkt. - Bij mijn mentor of mij ouders. 

Naar de mentor gaan, of iemand anders 

inlichten. Nee eigenlijk niet. 

2D ik heb dat nog nooit meegemaakt - bij een vriendin die ik vertrouw door hem in elkaar te slaan die mensen helpen 

2D 

Dan word er eerst gepraat en dan word je 

geschorst. (soms) 

Anders praten en anders met elkaar om 

gaan. Bij mijn mentor. Door met degene die je pest te praten Nee. 

2D snap het niet - mijn vrienden door te praten straf geven 

2D 

meestal doen ze dan normaal daarna op 

school. - bij mijn mentor. 

door die persoon aan te pakken die dat 

doet. nee op dit moment niet. 

2D 

Dan praat ik met diegene en houd ik het 

geheim denk ik - Bij mijn vriendinnen 

Door te kijken wat er aan de hand is ,en 

zo iemand waarschuwen 

voorlichting geven tijdens awt 

bijvoorbeeld 
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2D nee - weet niet mentor ofzo ik weet niet nee 

2D - - - DOOR MET DAT ANDERE KIND TE PRATEN - 

2D 

Ik heb er zelf mee te maken gehad, in 

groep 8. We hebben er wel over gehad 

op school - 

niemand, misschien mijn mentor, anders 

bespreek ik het met me ouders ? nee niet echt 

2D 

ik zal het tegen de vertrouwings persoon 

op school zeggen om te proberen dat hij 

diegene te helpen met een 

vertrouwingspersoon. - 

door mijn ouders of de 

vertrouwingspresoon op school 

door de vertrouwingspersoon op de 

school in te lichten want meestal kan 

hij/zij er iets aan doen nee 

2D Ik heb da nie - Niemand school mensjes zijn dom Weet ik niet nee 

2D 

nou dan gaat het niet net zo erg door 

maar wel erg maar dan doen ze er zoveel 

aan om het onder de radar uit te houden - 

nou niet aleen op school maar ook aan 

ma en pa miscien zelfs mijn zus maar als 

ik het op school zou vragen miscien 

iemand van de klas. bof een 

goede/aardige leerkracht denkik 

door mijn gewoon adviezen enzo te 

geven 

nou ze kunen er op handelen op mijn 

voorige school handelden ze ook ik 

bedoel bv praten metdegenedie word 

gepest 

2D ik heb er geen last van. - Meneer Maas Door iemand te beschermen XD 

Iemand uitnodigen die is gecyberpest of 

die het heeft gedaan 

2D nee - weet niet weet niet eindhoven 

2D 

Dat maakt mij totaal niks uit ik weet het 

niet eens ik ben zelf een grote 

cyberpester en ik hack iedereen ze 

telefoon omdat in geen leven heb - 

Niemand, ik zorg er wel voor dat de 

slachtoffer geen hulp krijgt Ik ben The 

Master - 

Nee doe maar niks anders verklik je mij 

The master 

1B 

Vertellen tegen docenten en die helpen 

je dan. 

ik doe gewoon heel normaal. vind ik ze 

niet aardig zeg ik gewoon niks. 

nicoline heel veel kinderen hebben al iets 

aan haar veteld en ik zou dat zo ook 

doen. 

door te vragen wat er aan de hand is en 

samen naar een docent gaan en naar een 

oplossing zoeken. nee niet echt. 

1B 

ik heb het nog nooit echt gehad ofso, 

maar als je het zo hebben zouden de 

'pesters'er op school wel verder overgaan 

denk ik. - 

ik denk ik op school naar de mentor gaan 

die kunnen dan uitzoeken wie het is en 

dan zorgen dat het cyberpesten stopt. 

door uit te zoeken wie het is en dan 

zorgen dat het stopt door met die gene 

gaan praten. 

nou , als iemand gepest word het grondig 

aanpakken en er in mentorlessen over 

praten. 

1B 

ik heb dat nog nooit gehad maar als dat 

zou gebeuren zoud ik naar een leraar 

gaan of naar mijn mentor - 

je mentor of iemand die veel van 

computers en een leraar die ik kan 

vertrouwen 

als het iemand van school uitzoeken wie 

het was als het iemand buiten school zou 

zijn zoud de school niet kunnen helpen 

nee alleen als het iemand van deze 

school is 

1B 

nee ik heb geen iede want ik heb het nog 

nooit meee gemaakt - 

mijn mentor want hij kan me goede raad 

geven 

door me goeden raad te geven en me 

dan met die persoon moet laten pratten nee ik zie er geen 

1B 

Ik heb het nog niet meegemaakt, dus ik 

heb geen idee - 

Vooral bij m'n mentor, of een leraar die ik 

vertrouw, omdat ik het niet durf te 

vertellen tegen anderen 

Weet ik eigenlijk niet, als het gepest van 

iemand van school zou diegene kunnen 

helpen, is dat niet zo, dan zou die 

persoon niet kunnen helpen, omdat die 

persoon diegene niet kent 

nee, niet echt, omdat je het nooit 

helemaal tegen kan gaan 

1B weetikniet - Niemand weet ik niet nee 

1B 

Ik heb er zelf erg weinig te maken gehad 

en dit is de eerste keer dat we het over 

cyberpesten hebben gehad - 

Mijn ouders en mijn broertje weten het 

dan als eerste en daarna mijn mentor 

door die iemand vam school 

aantespreken op zijn gedrag en het 

misschien wel uitpraten 

ik hoor eigelijk heel weinig van cyber 

pesten en ik ben er ook geen deel van 

dus aleen als er veel andere kinderen zijn 

die er last van hebben 

1B 

Ik heb één keer ruzie met een vriendin 

gehad, maar op school zijden we niks 

tegen elkaar en dus hadden we het er 

niet over, na school, op msn gingen we 

weer gewoon door met ruzie maken. - 

Ik zou naar meneer maas gaan want dat 

is mijn mentor en anders naar nicoline 

smidt, zei weet al meer over dit en ik 

vertrouw haar 

Door te praten en als je weet wie het is 

dan met diegene praten. Als het heel erg 

is, wat we in het filmpje hadden gezien, 

dan denk ik wel dat ze het hier in de 

gaten houden 

In de mentorles misschien bespreken 

en/of posters ophangen? 
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1B 

dan word er gepraat met degene die die 

sms jes stuurt en de mentor weet er dan 

van - 

de mentor want die geeft me veel 

vertrouwen 

door met die andere peroon te praten en 

proberen het op telossen er over hebben in de lessen 

1B 

Het is bij mij nog nooit gebeurd dus weet 

ik niet wat de gevolgen zijn - Aan mijn vrienden,ouders of mentor Door een oplossing te zoeken ' Nee 

1B 

moeilijk je voelt je dan gewoon niet 

helemaal goed je denkt dan dat niks leuk 

meer is en ik kan het weten 

ik doe dan veel aardiger maar alleen als 

zij ook aardig tegen mij doen 

ik zou naar mijn mentor of meneer 

schoormans gaan 

door erachter te komen wie het is en 

hem te schorsen ja uitzoeken wie er aan het pesten is 

1B nog nooit gehad nee mentor dat zouw ik zo niet weten nee 

1B ik denk dat het gewoon verder gaat - 

aan leraren die goed vertrouw en bv me 

mentor 

die zou bv als iemand die bij mij op 

school zit dan zou die hem kunnen 

straffen nee 

1B 

je gaat je afvragen door wie. of dat 

iemand anders het mischien ook heeft 

gehad - aan de mentor meneer maas 

mischien weet hij hoe je hem moet 

blokkeren nee 

1B nee ik heb het nog nooit meegemaakt - je mentor of iemand die je vertrouwt 

door een oplossing th vinden voor het 

probleem 

ja alles goed nakijken wat hij/zij op de 

computer doet 

1B 

die vertellen het aan de mentor en er 

word dan over gepraat. 

nou,niet anders maar dingen komen 

anders over,en ik durf meer via internet 

te zeggen dan in het gezicht mentor,vriendinnen 

die kan er over praten en wat de 

oplossing zou kunnen zijn en wie het zou 

kunnen zijn 

nou,ik vind als het kind gepest word door 

iemand die op dezelfde school zit en dat 

kind voelt zich niet meer veilig dat er dan 

wel iets gedaan aan moet worden 

1B 

er word over gepraat en zo snel mogelijk 

opgelost - Aan mijn mentor of nicoline Door te steunen en raad geven Nee 

1B 

ik zou naar je mentor of naar een andere 

meeste of juf gaan om er over te praten 

en ik zou het ook tegen mijn ouders 

vertellen. 

als ik bijv. ruzie heb op msn/hyves ik durf 

dan meer te zeggen, op school duyrf ik 

zelf ook voor me eigen op de komen 

maar op msn/hyves durf ik wat meer. 

bij mijn mentor of een andere juf of 

meester waar ik me het fijnst mee vind 

praten. 

door er over te praten mischien kan 

iemand uitvogelen wie het doet bij mij . ja 

1B 

aan mijn vriendinnen vertellen en aan 

mijn ouders en mischien aan mijn mentor 

en kijken of zij mij kunnen helpen - 

als eerst mijn ouders en vriendinnen en 

daarna op school 

als mentor kan je die kinderen straf 

geven als ze van school zijn nee neit echt 

1B 

nee, ik heb het nooit meegemaakt en dat 

probeer ik zo te houden - mijn metor of een leraar die ik vertouw 

door ze naar een leraar of lerares te 

sturen die wij vertrouwen 

ze moeten blijven zorgen dat het niet 

gebeurt 

1B 

ik ben zelf een keer onderdeel 

geweestvan cyberpesten maar er is toen 

niet zo hard op gepraat . ik vond dat ze 

harderen maatregelen moesten nemen . 

mensen denken dat ik botter ben enzo 

ook reageer ik bij een ruzie feller dan 

normaal 

bij mijn metor meneer maas en mijn 

vriendinnen en nicolien van k&c 

je meer zelfetrouwen inpraten en er met 

mij mee naar de meestergaan bijv 

ze zouden eigelijk meer met dit 

onderwerp doen en uitleggen hoe je het 

voorkomt xxx shaydi :P 

1B 

Het ging op school door en toen werd het 

erger en weer op msn nog erger en toen 

is het de volgende dag op school 

uitgepraat. anders reageren meer durfen zeggen Vriendinnen en leraar. 

Zeggen dat zij/hij de persoon moet 

vewijderen en op school proberen uit te 

praten 

Meer uitleg er over hoe we het kunnen 

verkomen. 

1B 

Ja, toen hebben we het op school 

uitgepraat en nu is het weer goed. - Ik zou hulp vragen aan de mentor. Door de ruzie uit te gaan praten. Nee. 

2BB 

op school gaan ze dan gemeen tegen je 

doen en je uitschelden enzo. maar ik trek 

me er niets van aan. ik ben wie ik ben en 

ik ga mezelf n iet veranderen. ik vind het 

wel laf dat ze het via msn doen. zeg het 

dan recht in iemands gezicht! - 

eerst bij vriendinnen maar ik weet dat ik 

er met mijn ouders ook over kan praten. 

door op de pesters af te stappen of te 

laten merken dat je het niet goedkeurt 

wat ze doen. 

wel als een klasgenootje je pest. maar als 

het buiten school is vind ik dat ze er niet 

mee moeten bemoeien 

2BB 

op school gaan ze dan gemeen tegen je 

doen en je uitschelden enzo. - mentor 

door tegen de pesters te zeggen dat ze 

moeten kappen wel als een klasgenoot word gepest 

2BB 

Het wordt niet besproken met de mentor 

, maar het gepest gaat wel vder door op 

school zelf. - Bij de mentor 

Door tijdens mentoruur te vertellen over 

het cybergepest en degene als voorbeeld 

nemen hoe hij/zij zich voelt. Nee 
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2BB 

niemand zegt het tegen de leeraar maar 

als het tegen de leraar wordt gezegt dan 

geeft ze ons een preek dat het niet mag 

maar niemand luistert daar echt naar 

ik ben vriendelijker op internet tegen 

mensen die ik niet zo mag niemand meschien bij een vriendin niet nee dat is een zaak buiten school 

2BB 

Niet echt iets over hebben want ik ben 

noog nooit gecyberpest - Leraar Tegen iemand zeggen en dan oplossen Nee 

2BB geen idee praten mentor vragen wie en wat hij doet beter or op ingaan 

2BB - - niemand naar de persoon toe gaan die het doet - 

2BB - - ik zou gewoon terug schelden zijn internet blokkeren hkjhujvhv 

2BB 

er woord niet veel gezecht over 

cyverpesten. je weet eigenlijk niet 

wanneer er iemand word gepest. - mentor 

nier degene gaan die hem of haar aan het 

pesten is. meer er over hebben. 

2BB - - ja zeggen dat hij het moet aangeven nee 

2BB - - Bij mijn mentor , ouders,jaarleider door voor hem op tekomen nee 

2BB - - - weetnie - 

2BB - - 

eerst bij mn beste vriendin daarna aan 

mijn mentor door te praten nee 

2BB Weet ik niet (nog nooit meegemaakt). - Mijn moeder Weet ik niet Nee 

2BB 

Het is bij mij nooit zo iets geweest.. Of 

een klasgenootje, denk ik.. - Vrienden, Familie, Leraren Praten met die gene.. Nee.. Alleen helpen als er zo iets is.. 

2BB 

ik zou eerst vragen of hij/zij er mee op 

houd. en anders zeg ik het tegen mijn 

ouders - pieter die weet zo veel van pc's praten nee 

2BB Nee,het is nooit bij mij gebeurt - Directuer geen idee Nee 

2BB Nee - Weet ik niet. 

door je te vertellen hoe het beste is om 

af te handelen. Nee. 

2BB Nooit gebeurt - weet ik niet praten Nee, weet ik niet 

2BB Nooit gebeurt, geen idee.? - 

Geen idee, zal niet zop snel gebeuren bij 

mij Door ermee te gaan praten Nee niet echt geen idee,? 

2BB - - 

Me moeder en me zus, en een trouwe 

docent/docente. Door ermee te praten 

Ja, je kan daarmee een workshop 

beginnen daarover. Dat is dan intressater 

voor de leerlingen 

2BB 

ze praten er over op school en ze nemen 

je apart uit de klas - mijn vriendin en dan de mentor 

door hem/haar te steunen en zeggen 

tegen hem/haar dat ie er niks van aan 

moet trekken. 

ik vind dat ze onder de les niet op hyves 

mogen maar na de les wel en gewoon 

strenger zijn als iemand op hyves zit 

2BB Ik heb da nog nooit meegemaakt. - de directeur 

diegene die pest kan hij of zij schorsen en 

straf geven ofzo. neee 

2BB 

dat weet ik niet heb ik nog nooit 

meegemaakt 

mijn karakter op msn tegen mensen die 

ik nie ken zit ik allemaal dom te praten en 

als die persoon is die mij lastig valt dan 

verwijder ik hem. mentor 

weet ik niet mischien contact laten 

verbreken Nee 

2BB weet ik niet bij mij is het niet gebeurd - sifas er over praten nee 

2BB niks - Mentor 

die kan bewijs zijn dat die het ook het 

gezien Nee 

2BB Er worden maatregelen getroffen veel vrolijker mentor of persoonlijke begleider weet ik niet betere afscherming 

1A ik heb het nog nooit meegemaakt . - bij mijn vrienden . en bij mijn mentor . 

door te laten kijken mischien met die 

geenen te kunnen gaan praten . of 

helpen die persoon te blokkeren of te 

verwijderen . 

ik vind dat de school soms 1 x in de 2 

maanden is een x met iedereen moet 

praten apart of samen kijken of er 

iemand word gepest 
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1A 

weet ik niet want ik heb het nog nooit 

meegemaakt. 

op het internet dan durf je veel meer 

want dan heb je afstand met diegene 

maar pesten vind ik wel overderven. doraine pulley naar de andere persoon toe te stappen. die leerling schorsen 

1A 

die mensen verwijderen of blokeren. En 

als je ze kent er over praten met degene 

die dat bij jouw deed. En wel aan je 

ouders of andere mensen vertellen wat 

ze dan hebben gezegt of het gesprek 

kopieren en dan uitprinten ofzo. - 

aan vriendinnnen (ouders) en als het heel 

erg word aan onze mentor vertellen. of 

aan je oma dat die misschien mee naar 

school gaat. of gewoon aan de mensen of 

school die veel van computers weten. 

gewoon helpen met tegen die persoon te 

zeggen waar hij/zij mee bezig is,en dat 

dat echt niet niks is. En voor haar/hem 

eigen bestwil aan ouders vertellen als het 

erger wordt. geen idee 

1A 

heb ik nooit mee te maken gehad. lijkt 

me niet leuk. - 

mentor want die kent de kinderen het 

beste. met die kinderen gaan praatte. 

als het gebeurt vindt ik dat je er met de 

klas over moet gaan praten met de 

mentor erbij 

1A nooit mee gemaakt - mijn mentor of mvr. de kloe met mij praten 

er zijn wel veel kinderen die worden ge 

cyberpest dus zou wel fijn zijn voor die 

kinderen die dat wel worden 

1A 

niemand dat ik weet word gecyberpest in 

de klas. - mentor 

diegene aanspreken en vragen of ie op 

wil houden zorgen dat het niet gebeurd. 

1A gaan ze door met uitschelden - floris,feije mee lopen naar de directeur nee 

1A heb ik niet - bij vriendinnen en mijn mentor. 

door te helpen achter te komen wie het 

doet en aan de ouders van die gene 

vertellen er over praten in de mentor les 

1A 

je kan naar de leraar gaan of naar je 

mentor en die kan het dan met je 

bespreken en er voor zorgen dat het 

stopt. - 

door de mentor of een leraar die ik 

vertrouw 

die kan contact nemen met je ouders of 

zelf naar die persoon toestappen 

je kan er meer over praten en vertellen 

wat je moet doen en hoe je het stopt. 

niet iedreen weet wat het is en hoe je het 

stopt! 

1A Dat weet ik echt niet - Fhillip van M&N 

hij kan goed met mij praten en mij 

begrijpen. ik zou het niet weten 

1A ik heb het nog nooit gehad - ik denk mijn mentor niet ik weet al hoe het moet :) 

ik niet ik pest de gene die mij pesten gwn 

dubbel zo hard terug 

1A 

De pester(s) krijgt op zijn donder en word 

een paar dagen van school gestuurd 

totdat er een oplossing is. - 

Ik zou hulp vragen aan mijn mentor en 

mijn leerlingenbegleider verder zou ik 

misschien hulp vragen aan de 

computerdocent wat ik allemaal kan 

doen met zo iemand. 

Om dat ene mens aan te pakken als hij/zij 

op school zit, anders tips om van er van 

af te komen. 

Degene die gepest word veel tips geven 

en in deg gaten houden wat er met die 

persoon gebeurd. Degen die pest moeten 

ze van school sturen voor een paar dagen 

en ze moeten met hem/haar praten en 

met de ouders van dat kind. 

1A 

Meestal bespreken ze het met de 

mentors van beide klassen , teminste als 

het verschillende klassen zijn. In dezelfde 

klas kan de mentor het makkelijker 

bespreken met wat er fout ging op 

internet. 

Meestal doe ik wel eens vervelend op de 

internet bij mij thuis. Maar dat doe ik 

meestal , omdat mensen mij niet zien. En 

als ik later op een goede manier aandacht 

vraag gaan ze me toch nog negeren. 

Het grootste hulp is de informatica leraar. 

En dan kan de informatica leraar het met 

mijn mentor over deze problemen op 

internet bespreken. 

Door mij advies te geven over berichtjes 

krijgen en sturen. Misschien vertelt hij/zij 

ook wel hoe ik personen op MSN of 

internet enz. moet blokkeren of 

verwijderen. 

Ja , de school kan dan extra lessen geven 

voor informatica zodat de lessen over 

cyberpesten wordt onderhandeld. Zo 

helpen ze ons hoe je cyberpesten moet 

stoppen. 

1A 

dan gaan we er met de mentor over 

praten denk ik - Mr Maas 

om er over te praten en het te 

behandelen meer uitleg geven over cyberpesten 

1A 

dan vertel ik het tegen de mentor of 

juffruow die kan me daarmee misschien 

helpen en anders zeg ik het tegen mijn 

vrienden die m kunnen mij messchien 

troosten. - bij de mentor, juffrouw, diricteur 

door er met dat kind er over te praten of 

op te lossen 

er moeten meer mensen tijdens de pauze 

rondlopen zodat ze kunnen horen of dat 

er gescholden of andere dingen gebeuren 

1A nou weet ik niet nooit meegemaakt - mentor geen idee niet bij mij tenminste 

1A 

ik heb daar nog nooit te maken mee 

gehad - vrienden 

door hem te vragen of hij er wat aan kan 

doen nee 

1A 

gewoon uit de buurt blijven bij die 

- de mentor of mijn ouders weet ik niet nee 
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persoon 

1C nooit gehad - me ouders of mentor om tips te geven nee 

1C Ik ben nog nooit ge cyberpest! - Aan mijn Mentor (Sifas). Door erover te praten. Nee 

1C 

Ik heb dat zelf nooit gehad, dus ik weet 

niet hoe het is - Bij mijn mentor 

Om dat diegene aan te spreken, zodat 

hij\zij op houd Nee mij valt verder niks op 

1C 

weet niet, ik ben zelf nog nooit 

gecyberpest - 

de mentor die is iemand waar je het echt 

tegen kunt zeggen 

hem helpen om zich niets aan te trekken 

van het pesten of ik zeg hem dat hij naar 

zijn leraar of mentor moet gaan andere mensen je tips laten geven 

1C 

Nee, ik denk dat je dan veel hulp kan 

krijgen van je docent en mentor. En dat je 

dan samen tot een oplossing komt. 

Ik zeg meer. want in de klas denken veel 

jongen dat ik nooit iets zeg omdat ik vaak 

voorin de klas zit en zacht praat tegen 

mijn vriendinnen. 

Mijn mentor. Omdat ik denk dat hij mij 

dan wel wil en kan helpen. 

Door een oplossing te zoeken hoe het 

kan stoppen en het dat uit te praten. 

Ja, het er vaker over te hebben in de 

mentor les. 

1C Nee, niet dat ik me kan herinneren... - 

Ik denk bij mentor of bij vrienden of 

vriendinnen... Met tips om het te voorkomen. Ik denk gewoon helpen 

1C ik heb dat nog niet gehad ;) 

ik weet niet echt, meschien durf ik meer 

te zeggen over het internet (msn) 

enzo,inplaats van tegen iemand in het 

gezigt te zeggen ! maar ik weet het niet 

echt goed,meschien kom ik iets anders 

over op internet,ik weet niet goed,IK BEN 

ZO ALS IK BEN 

umh,ik denk bij sifas (mijn mentor ) of bij 

chris hofman,hij is gewoon een top 

docem !!!!!! + begripvol!!!! 

meschien als die gene ruzie heeft dat ik 

dan met hem of haar kan praaten ! 

voor meisjes seksueel gebruik ofzo,ik 

weet niet egt ;) 

1C 

IK HEB NOG NOOIT MET CYBERPESTEN TE 

MAKEN GEHAD DUS IK HEB EIGELIJK 

GEEN IDEE - DE MENTOR EN MENEER MAAS 

MET ER OVER TE PRATEN EN ER 

OPLOSINGEN VOOR TE BEDENKEN 

NEE IK HEB GEEN LAST VAN 

CYBERPESTEN DUS IK LET ER EIGENLIJK 

OOK NIET OP. 

1C ik heb het nooit mee gemaakt - aan niemand proberen zelf op te lossen. 

weet ik niet heb er nooit mee te make 

gehad. nee?. 

1C 

ik heb dat nog nooid mee gemaakt maar 

als dat zo is dan ga ik eerst naar me 

ouders of vrienden/inen en dan als het 

nog nie goed gaat naar me mentor. - sifas schouten mijn mentor 

proberen mij te snappen en er iets aan 

gaan doen. 

ik heb geen idee wat ze er aan kunnen 

doen misschien dat ze dan meer opletten 

in de sls ofzo of er zo iets is 

1C 

ik praat gewoon niet tegen hun, hun 

zoeken problemen kunnen ze krijgen - 

ik vraag aan niemand ik los het zelf wel 

op 

gewoon dat hij/zij moet leren om er niks 

om te geven wat ze zeggen nee 

1C weet niet, ik ben zelf nog niet gepest. - aan mijn vrienden. om me tips te geven. nee niet echt. 

1C het wordt opgelost - Mentor - Nee 

1C 

weet ik niet ik ben nog nooit gecyberpest 

dus dat weet ik niet en ik ken ook 

niemand die dat wel is. - bij mijn vriendinnen en vrienden 

door je te steuen ofzo of door 

bijvoorbeeld je te helpen 

ik vind van niet want ik denk niet dat er 

veel mensen worden gepest op deze 

school en ik weet er al genoeg vanaf. 

1C 

dan denk ik dat ik het met mijn mentor 

bespreek - mijn mentor zeggen wat je kunt doen er over praten 

1C word opgelost - bij mijn mentor zeggen wat hij moet doen nee nie echt 

1C ik ben nog nooit gecyberpest - 

decocent als het egt moet en als het egt 

erg is weet ik niet? nee niet egt 

1C Niet zo goed - Bij niemand heb ik nog nooit gehad. 

ja, heel goed omdat dit een school is 

waar pesten heel erg is 

1C 

ik heb het nog nooit meegemaakt maar ik 

denk als er iets is gebeurt en iedereen 

wete het dat je dan nog meer gepest 

wordt en uitgelachen - 

Zoiezo vriendinnen, of Melanie (stagere) 

Of mr maas Dat zou ik echt niet weten sorry !! 

maybe dat ze 1 x keer in de week gwn ff 

kunnen hebben of er wat er die weet is 

gebeurt (voor meer info ) 

1C Geen flauw idee - Melanie ???? Nee ik zou het niet weten 
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1C 

Ik heb dat zelf nooit meegemaakt maar 

volgens mij wordt er dan wel iets mee 

gedaan soms iets stoeder of socialer mentor 

zeggen dat hij naar zijn mentor of 

directeur moet gaan 

ja, voorlichting over wat en waneer je 

moet ingrijpen 

1C 

niet leuk je gaat met een rotgevoel naar 

school - de mentor,leraar of een goede vriend iets tegen degene zeggen die jou pest nee 

1D nee dat heb ik nog nooit gehad - bij mijn mentor er over praten nee 

1D nog nooit mee te maken gehad - mentor geen idee nee 

1D Nog nooit mee te maken gehad =D - mimount mentor Geeen idee Nee 

1D 

heb ik niet gehad maar als dat zo was zou 

ik ze op internet en ook op school 

gewoon negeren 

ik praat over hele andere dingen dan op 

school andere onderwerpen enz en ben 

veel spontaner op het internet mijn mentor de pesters aanspreken 

zeggen dat als er mensen gepest worden 

ze dat moeten melden bij de mentor? 

1D - - - NEE WEET IK NIET 

1D 

nee volgens mij wordt dat niet zo veel 

gedaan bij ons op school - mentor 

zeggen dat het de mening van de 

cyberpester een ander vind dat misschien 

wel/niet ????? 

1D 

ik vertel het eerst tegen mij vrienden en 

als het dan verder gaat ga ik naar mijn 

mentor - 

aan vrienden en als het te erg wordt 

mentor iest tegen die gene zeggen neej 

1D 

normaal praat hij of zij niet meer tegen je 

of doet of er niets aan de hand is - Aan de docent die in de buurt is 

zeggen tegen die mensen dat ze moeten 

ophouden 

Zeggen tegen die mensen dat ze moeten 

ophouden en anders straf geven 

1D 

ik heb dat niet gehad maar als dat zo was 

dan zou het op school ook verder gaan , 

ik zou ze dan negeren(op internet en 

school) - bij mijn mentor met hem of haar praten nee, ik zou het niet weten 

1D heb ik nooit meegemaakt - mentor er over praten nee 

1D Nee,heb ik nooit gehad - Mentor Praten Nee 

1D Nee niet echt - 

vriendinnen of docenten die ik kan 

vertrouwen Door te praten Nee 

1D Nee , heb ik nog nooit gehad - Mentor, vrienden praten nee, want het kan ook thuis gebeuren 

1D heb ik niet gehad en noit meegemaakt - mentor er over praten nee 

1D 

Ik probeer het dan tegen iemand te 

vertellen. - Bij mijn vriendinnen. Helpen om de pester te laten stoppen. Ja zeggen dat diegene moet ophouden. 

1D Ik heb het niet echt gehad . . . 

Normaal ben ik iets stiller, nu doe ik er 

smilies bij 

Niemand, ik word het ook niet, ik heb het 

wel soms op Habbo maar daar is het 

gewoon verwijderen persoon en hotel 

opnieuw opstarten en dan ben je klaar 

Steunen en tips geven zoals: trek het je 

niet aan, verwijder hem gewoon blok 

hem en start het opnieuw op. Nee 

1D 

ik heb dat nog nooit op deze school 

gehad - mijn mentor geen idee 

je moet kunnen achterhalen wie aan het 

cyberpesten is 

1D IK BEN NOOIT GESYBERPEST - BIJ NIEMAND GELD LENEN NEE 

1D Ik word niet gecyberpest - 

NIEMAND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Effe geld lene nee 

1D 

weet ik niet want dit is bij mij nog nooit 

gebeurd - aan mijn mentor 

door het er over te hebben hoe je het 

moet oplossen nee 

1D heb ik niet meegemaakt - vrienden praten info geven Weet ik niet 

1D IN DE KLAS WEL BUITEN KLAS NIET - MENTOR EN MR MAAS GESPREKJES NEE 
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Bijlage 13. Interview penningmeester (ouder kind bovenbouw) en voorzitter (ouder kind 

onderbouw)ouderraad.  

Maandag 8 maart 2010 Duur: 30 minuten 

‘’Dat wat op school verteld wordt en wat het kind in de les te horen krijgt, welke regels er gelden over veilig internet en 

cyberpesten, dat deze inhoud van de regels ook bekend is bij ouders zodat er geen verschillende verhalen verteld worden. 

Duidelijk regels op internet en schoolgids, duidelijke vermelding wie de vertrouwenspersonen zijn op school bij wie 

kinderen kunnen melden.’’  

‘’Informatieavond voor ouders en leerlingen. Ondersteund door de ouderraad. Als opstap om met leerlingen aan de slag 

te gaan in de les en thuis.’’ 

1. Kishna; Minder dan een uur. Ze hoeven in de eerste ook nog niet zoveel op de computer thuis te doen. 

Mw. Kuijs; meer dan een uur, hangt er ook van af moeten er werkstukken gemaakt worden. Dat zal anders zijn bij een 

eerste klas. 

2. Kuijs; ja, er zijn afspraken maar het is soms moeilijk om je eraan te houden maar zijn er wel.’’Ik moet nog even vlug op de 

MSN, nog even, dat krijg je dan’’ 

Kishna : de oudste (in de eerste klas, doet nog niet veel MSN, vindt het niet zo leuk. Zij is nog zo strikt dat ze eert iets vraagt 

voordat ze op een website gaat waarvan ze niet weet of dat mag. Er staat een laptop op haar kamer. 

3. Kishna; O ja hoor, over downloaden maar ook allerlei technische probleem. 

Kuijs; Wat betreft het cyberpesten wel. Daar is hij een aantal keer voor bij mij gekomen. Wat moet ik ermee. ‘’Sla het op, 

print het uit, Ik heb ook al een paar keer ingegrepen,, nu gaat het veel te ver. En toen heb ik dus teruggetypt, nou moet je 

ermee ophouden want…ik ben de moeder van.. dan ga ik er wel mee naar mevrouw de Kloe,, en toen was het in een keer 

over.. Dat heeft dus toch blijkbaar de invloed van school en die ging heel erg ver. 

Eind tweede jaar begon dat. Wat doe ik hier nou mee. Alleen maar terugtypen geloven ze me niet natuurlijk. 

Is het taalgebruik niet anders? 

Kishna; Het is natuurlijk alleen maar tekst. ik denk niet dat kinderen dat verschil in tekst ziet. 

Kuijs; Het pesten dat hier op school is geweest dit jaar in de derde klas. Paar leerlingen hebben een Hyvespagina 

aangemaakt. Dat is bij ons thuis ook binnen gekomen. Dat hebben ze nog een keer geprobeerd en toen is onze zoon naar 

Mw. De Kloe gegaan om het te melden. 

5. Ik weet niet of het met leeftijd te maken heeft maar als ze nog heel jong zijn hebben ze misschien niet eens in de  gaten 

dat er gepest wordt. Meer als een geintje zien en dan denken , laat maar zitten. Het taalgebruik is sowieso heel raar op zo’n 

ding. 

Kishna; Dat zou best kunnen ja,  

6. Kuijs; Ik denk wil je daar een beetje grip op hebben , moet de computer in de huiskamer staan,dat is met schoolwerk wel, 

maar als het gaat om wat er boven o die laptop gebeurd dat weet ik niet. Dat komt ie het wel melden maar ik vind ook niet 

dat je iedere keer in dat geheugen terug moet gaan om te controleren wat er gebeurt. Ik denk dat je dat niet moet doen. 

Maar ik denk dat er bij kinderen nog veel en veel te weinig bekend is over wat kan wel en wat niet bij dat cyberpesten. 

Kishna; wanneer is het een geintje en wanneer niet meer. 

Kuijs; Daar zou op school best meer tijd aan besteed worden. In een KWT ofzo. spenderen Alleen dat thema en ik denk niet 

alleen 1 en 2 maar ook de rest van de school. 

Kishna; Dat denk ik zelf ook wel hoor. 
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7. Kishna, ik denk het wel Ik heb er nog niet veel evaring mee maar als ze iets raars tegen komt of een raar mailtje dan zegt 

ze dat wel. 

8. Ja dat is duidelijk. Bij Peter Schoormans, bij Mw. De Kloe. Heeft de kinderen van het telefoon pesten bij zich geroepen, 

zijn gesprekken mee geweest,excuus aangeboden, Wij hebben aangifte proberen te doen, politie zei maak maar een 

melding want hier doen we niks mee. Er zit te veel tijd in, . Nou dat schiet ook niet op. Zijn leerlingen van school, laat de 

school het verder maar uitzoeken. 

Is er een vraag van ouders aan de ouderraad? Vier jaar gelden is eer een informatieavond geweest over Cyberpesten en dan 

krijg je daar telefoontjes over; is dit iets om naar toe te gaan en dan geeft je daar uitleg over. Wel een reden geweest dat er 

dan mensen meer bewust zijn gekomen. Het is heel moeilijk om mensen te motiveren om naar zo’n ouderavond te komen.  

9. Kuijs; Goed. 

11. Kuijs:Het contact loopt vrij vlug omdat we alles op papier hadden gezet. Leerlingen erbij, onze zoon erbij, snel 

uitgezocht en uitgepraat. Dat gaat op zich vrij snel. 

Leerlingen onderling; heeft het weinig zin als ouders onderling dat gaan oplossen. Welles nietes.  

Kishna, zo zou het dus moeten blijven. 

Kuijs; Ik denk de kinderen die het thuis niet melden maar wel op school willen doen, dat daar nog werk voor school ligt om 

dat duidelijker te krijgen. Bij wie moet het kind terecht. Sowieso duidelijker in de schoolgids, welke personen zijn er de 

taken van hen. 

13.Kishna; volgens mij wel, dat het niet aanstaat tijdens de les e.d. Dat heeft mijn dochter mij wel verteld. 

Kuijs;?Dat geloof ik dus niet helemaal, dat ie dan uit is. Op trilstand zozo, ik krijg op de meest vreemde momenten sms’jes 

van; ‘’Yes,  ik heb een 8. !”’ 

14.Kishna; dan wordt het ingenomen. 

15. Kishna; Dat lijkt me erg ver gaan denk ik, praktisch gezien, ieder kind heeft zo’n ding dan moet je ze apart afnemen. 

Kuijs; Mag van mij best. Liever in je kluis dan afpakken en 2 weken niet bij je. Daar om heb ik hem ten aangeschaft. 

Kishna, ja dat is de vraag , moet je dat op voorhand gaan doen of kun je de leerlingen vertrouwen en dan als nog afpakken. 

Als blijkt dat het niet werkt dan toch maar niet. Ik denk dat de jongere kinderen nog wel netter zijn dan de ouderen.  

Kuijs; Meer en kwestie van wennen aan toch?Als je ouders weten dat je daar zit dan is het toch goed?  

Kishna; ik denk als de regel er was dat je  er mee moet leren leven. 

17. Kishna; ja, ik vind dat ook een taak voor school. 

Kuijs; Cyberpesten ja, voor de hele school. Ze hebben niet in de gaten dat ze gewoon verkeerd bezig zijn.  

Kishna; dat ze alles erop zetten en misbruik. Als je nooit geleerd hebt wat er allemaal mis kan gaan. 

18. Ik wist wel dat er afspraken waren maar wat die precies inhouden dat weet ik niet 

Kuijs; Ik weet wel dat ze vanaf geloof ik vier uur met een spelletje in het SLS mochten beginnen maar verder weet ik niets 

van internetregels.  

20. Wat Op school verteld wordt en wat het kind in de les te horen krijgt, welke regels en dat deze inhoud ook bekend is bij 

ouders zodat er geen verschillende verhalen verteld worden. Duidelijk regels op internet en schoolgids, duidelijke 

taakomschrijving van vertrouwenspersonen binnen de school als meldpersonen, 

Kuijs;  informatieavond voor ouders en leerlingen. Ondersteund door de ouderraad. Als opstap om met leerlingen aan de 

slag te gaan. 
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Bijlage 14. Enquête voor ouders/verzorgers van leerlingen van het Montessoricollege 

Eindhoven 

A. Internet thuis. 

24. Zit uw kind per dag minder dan 1 uur thuis achter de computer?  JA NEE 

25. Zijn er afspraken in uw gezin over het computergebruik? JA NEE 

26. Heeft u sancties n.a.v. deze afspraken? JA NEE 

27. Heeft uw kind wel eens een internetprobleem met u besproken? JA NEE 

28. Heeft uzelf wel eens ge -msn’t? JA NEE 

29. Denkt u dat uw kind naar u toe komt als hij/zij gepest wordt via MSN? JA NEE 

30. Denkt u dat uw kind zelf anderen pest? JA NEE 

31. Weet u hoe uw kind reageert als het via MSN chat? JA NEE 

32. Heeft uw kind een profiel op bijvoorbeeld Hyves? JA NEE 

33. Heeft u dit profiel wel eens bekeken? JA NEE 

34. Heeft u binnen het gezin afspraken over wat je wel en niet weggeeft via internet zoals 
telefoonnummers, adressen en voor en achternamen? 

JA NEE 

35. Heeft uw kind wel eens meegemaakt dat iemand heel anders was dan hij/zij had verteld op 
internet? 

JA NEE 

36. Praat u als gezin over de voor en nadelen van anonimiteit op internet? JA NEE 

   

37. Heeft uw kind een mobieltje? JA NEE 

38. Kent u alle technische mogelijkheden van het mobieltje van uw kind? JA NEE 

39. Krijgt uw kind wel eens vervelende sms’jes of telefoontjes? JA NEE 

40. Heeft u afgesproken met hem /haar hoe er dan op kan/moet worden gereageerd? JA NEE 

41. Weet u dat uw kind pest/dreig sms’jes moet bewaren als bewijs van aangifte?  JA NEE 

 
B. Internet op school. 
 

42. Kent u de afspraken op school over internetgebruik en mobieltjes? JA NEE 

43. Krijgt u als ouder voldoende voorlichting hierover? JA NEE 

44. Kent u de straffen als uw kind de regels overtreedt? JA NEE 

45. Is uw kind wel eens door school/klasgenoten gecyberpest?  JA NEE 

46. Weet u waar uw kind naartoe kan als klasgenoten elkaar cyberpesten? JA NEE 

 

C. Technische aspecten. 

24.Weet u hoe u vervelende msn-ers /vervelende mails kunt blokkeren en verwijderen? JA 
 

NEE 
 

25. Heeft uw kind een ingewikkeld wachtwoord  
(met hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers)? 

JA 
 

NEE 
 

26. Weet u hoe u vervelende sms’jes of chats kunt bewaren/uitprinten,  
zodat u bewijs heeft wat er is gebeurd? 

JA 
 

NEE 
 

 

D. U bent de expert! 

8. Zou u op school om hulp, informatie of steun vragen als uw kind bijvoorbeeld gecyberpest wordt door iemand 
van school?  
Zo ja, bij wie dan?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------------------------------------------------------------------------- 

Zo nee, waarom niet?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

9. Wat voor hulp, steun of informatie verwacht u van de school? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. Wat verwacht u van de aanpak op school aangaande de cyberpesters en degene die gepest wordt?--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. Vindt u dat  ‘cyberpesten’ en ‘veilig internet’ onderwerpen moeten zijn in de (mentor)les? 
Waarom wel? ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Waarom niet?---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.  Wat vindt u van de afspraak: mobieltjes mogen mee naar school maar tijdens de les gaan deze in het kluisje van 
de leerling? 
Mee eens want-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------Mee oneens want----------------------------------------------------
------------------------------ ------- 
 

13. Heeft u behoefte aan meer voorlichting vanuit school over ‘cyberpesten’?  
Zo ja, op welke manier wilt u op de hoogte gehouden worden?:  
(kruis uw voorkeur(en) aan) 
 

o Voorlichtingsavond met PowerPoint presentatie 
o Workshop door leerlingen ‘surfen en chatten’ 
o Interactieve theatervoorstelling 
o Voorlichting middels brief per email 
o Anders nl. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zo nee, waarom niet?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

 
14. Ziet u nog zaken die de school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten?-----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Eindhoven, 29 maart 2010 

Betreft: ouderenquête Cyberpesten 

Geachte ouders/verzorgers van leerlingen van de eerste en tweede klas van het Montessoricollege, 

Voor mijn masteropleiding tot leerlingbegeleider op de Fontys Hogescholen, ben ik bezig met een 

onderzoek naar Cyberpesten (=pesten via internet of je mobiele telefoon) in de eerste en tweede 

klassen van het Montessoricollege. Graag zou ik u hierover een aantal vragen willen stellen. De 

resultaten zullen anoniem worden verwerkt. Wilt u de enquête de eerste volgende mentorles weer 

aan uw kind meegeven?  

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Montessoricollege 

Nicoline Smit   Docent K&C/ leerlingbegeleider Montessoricollege 
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Bijlage 15. Ouder enquête verwerking resultaten 

A. Internet thuis. 

47. Zit uw kind per dag minder dan 1 uur thuis achter de computer?  8xJA 7xNEE 

48. Zijn er afspraken in uw gezin over het computergebruik? 13xJA 2xNEE 

49. Heeft u sancties n.a.v. deze afspraken? 11xJA 4xNEE 

50. Heeft uw kind wel eens een internetprobleem met u besproken? 9xJA 6xNEE 

51. Heeft uzelf wel eens ge -msn’t? 8xJA 7xNEE 

52. Denkt u dat uw kind naar u toe komt als hij/zij gepest wordt via MSN? 15xJA NEE 

53. Denkt u dat uw kind zelf anderen pest? JA 15xNEE 

54. Weet u hoe uw kind reageert als het via MSN chat? 10xJA 5xNEE 

55. Heeft uw kind een profiel op bijvoorbeeld Hyves? 14xJA 1xNEE 

56. Heeft u dit profiel wel eens bekeken? 14xJA 1xNEE 

57. Heeft u binnen het gezin afspraken over wat je wel en niet weggeeft via internet zoals 
telefoonnummers, adressen en voor en achternamen? 

13xJA 2xNEE 

58. Heeft uw kind wel eens meegemaakt dat iemand heel anders was dan hij/zij had verteld 
op internet? 

4xJA 11xNEE 

59. Praat u als gezin over de voor en nadelen van anonimiteit op internet? 14xJA 1xNEE 

   

60. Heeft uw kind een mobieltje? 15xJA NEE 

61. Kent u alle technische mogelijkheden van het mobieltje van uw kind? 11xJA 4xNEE 

62. Krijgt uw kind wel eens vervelende sms’jes of telefoontjes? 5xJA 10xNEE 

63. Heeft u afgesproken met hem /haar hoe er dan op kan/moet worden gereageerd? 14xJA 1xNEE 

64. Weet u dat uw kind pest/dreig sms’jes moet bewaren als bewijs van aangifte?  9xJA 6xNEE 

 
B. Internet op school. 
 

65. Kent u de afspraken op school over internetgebruik en mobieltjes? 7xJA 8xNEE 

66. Krijgt u als ouder voldoende voorlichting hierover? 5xJA 10xNEE 

67. Kent u de straffen als uw kind de regels overtreedt? 3xJA 12xNEE 

68. Is uw kind wel eens door school/klasgenoten gecyberpest?  3xJA 12xNEE 

69. Weet u waar uw kind naartoe kan als klasgenoten elkaar cyberpesten? 12xJA 3xNEE 

 

C. Technische aspecten. 

24.Weet u hoe u vervelende msn-ers /vervelende mails kunt blokkeren en verwijderen? 11xJA 
 

4xNEE 
 

25. Heeft uw kind een ingewikkeld wachtwoord  
(met hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers)? 

3xJA 
 

12xNEE 
 

26. Weet u hoe u vervelende sms’jes of chats kunt bewaren/uitprinten,  
zodat u bewijs heeft wat er is gebeurd? 

12xJA 
 

3xNEE 
 

 

D. U bent de expert! 

15. Zou u op school om hulp, informatie of steun vragen als uw kind bijvoorbeeld gecyberpest wordt door iemand 
van school?  
Zo ja, bij wie dan? 

a. Bij de mentor (14) 

b. Schoolleiding (3) 

c. Politie (1) 
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2.Wat voor hulp, steun of informatie verwacht u van de school? 

 Gesprek met betreffende kinderen, afspraken hierover en vervolgbeleid op de gemaakte afspraken. (5 

 Contact ouders (1) 

 Probleem bespreken (1) 

 Aandacht ervoor in de klas (1) 

 Aanpakken pester (1) 

 Steun gepeste  (2) 

 Preventieve informatie (1) 

 Informatie,tips/advies (1) 

 Sancties(1) 

 Openheid (1 

 Mee een oplossing vinden (3) 

 Alles wat mogelijk is.(2) 

 
3.Wat verwacht u van de aanpak op school aangaande de cyberpesters en degene die gepest wordt? 

 Stevig aanpakken met strafsanctie (7) 

 Gesprek(3) 

 Contact ouders(1) 

 Uitzoeken dader(1) 

 Excuses(1) 

 Na-controle (2) 

 Een actief open beleid om dit zo goed mogelijk te voorkomen.(2) 

 Erover praten met de klas, voorbeelden aanbrengen.(3) 

 Dat het probleem opgelost wordt.(1) 

  

4.Vindt u dat  ‘cyberpesten’ en ‘veilig internet’ onderwerpen moeten zijn in de (mentor)les? 
Waarom wel?  

-Ja (15 ), hoort bij de huidige omgangsnormen en daar zijn regels bij, samen bespreken!,omdat de jeugd hiermee 

opgroeit en er meer van weten dan de ouders, omdat het blijkbaar toch meer en vaker voorkomt dan wij denken, 

zowel school als ouders hebben daarin een pedagogische taak, Van deze tijd, Hij kent de kinderen goed en heeft 

vertrouwen, zodat kinderen weten waar het om gaat, niet alleen ouders maar ook docenten moeten hier aandacht 

aan schenken. De kinderen kunnen het niet vaak genoeg horen. Het voorkomt en laten zien hoe het werkt en erover 

praten heeft altijd nut. Om de kinderen te laten zien hoeveel pijn je de ander aan kan doen. Zodat iedereen op de 

hoogte is hoe te handelen. Als het aan de orde is in de klas. Altijd goed, alert zijn! 
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5.Wat vindt u van de afspraak: mobieltjes mogen mee naar school maar tijdens de les gaan deze in het kluisje van de 

leerling? 

Mee eens (14)want 

Prima, hoort niet tijdens de les. Teveel afgeleid. Prima afspraak, anders leiden ze alleen maar af. Tijdens de les zijn ze 

overbodig. Hinderlijk. Ze kunnen in de pauze wel kijken of ze ge-sms’t zijn. Geen gebel of gems in de les! Uit ervaring 

blijkt dat er in de klas veel ge-sms’t wordt! Teveel verstoring/afleiding. De lessen worden anders verstoord door 

mobieltjes. Aandacht moet gericht zijn op de lessen/activiteiten. Prima afspraak, leidt teveel af. Tijdens de les zijn ze 

overbodig. Ja, want dat zijn de afspraken helder en eenduidig. Rust tijdens de les, concentratie en straling is schadelijk 

voor kinderen. Prima, hoort niet tijdens de les. 

Mee oneens(1) want 

Er zou zomaar een dringend sms’je gestuurd of ontvangen kunnen worden. 

 
6.Heeft u behoefte aan meer voorlichting vanuit school over ‘cyberpesten’? 

Zo ja, op welke manier wilt u op de hoogte gehouden worden?:  
(kruis uw voorkeur(en) aan) 
 

o Voorlichtingsavond met PowerPoint presentatie 2X 
o Workshop door leerlingen ‘surfen en chatten’ 8X 
o Interactieve theatervoorstelling   2X 
o Voorlichting middels brief per email   4X 
o Anders nl. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zo nee, waarom niet? (3x) 
Omdat het volgens ons nu in de klas van onze zoon niet aan de orde is. Mocht dit wel het geval blijken te zijn dan 
verwachten wij daar door de mentor van op de hoogte gebracht te worden en kan bekeken worden wat de beste 
manier van voorlichting is. 
Nu niet aan de orde. 
Nu nog niet maar wel wanneer het voor ons actueel is. 

 
7.Ziet u nog zaken die de school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten 

-Nee (3X) 

- -- (7x) 

 Nee, mijn inziens ligt de verantwoording grotendeels bij de ouders. Vanaf dag 1 toen ze zijn gaan internetten 

hebben wij ze hierover voorgelicht. 

 Er is een protocol geschreven. Dit op de website zetten en hiervan bekendheid geven aan de ouders. 

 Bureau Halt vragen om voorlichting te geven. M. Steegh 

 Met leerlingen bespreken wat de effecten zijn en wat je eraan moet doen. 
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Bijlage 16. Vragenlijst Docenten 
Beste docenten onderbouw, 
 
Voor mijn masteropleiding aan de Fontys Hogescholen onderzoek ik Cyberpesten (=pesten op internet en mobiele 
telefoon) in de onderbouw van het Montessoricollege. Graag verneem ik jullie mening over een aantal zaken. De gegevens 
zullen anoniem worden verwerkt. Willen jullie de vragenlijst dinsdag as. in mijn postvak doen? Alvast hartelijk dank voor 
jullie tijd! Nicoline Smit 
 

1.Ben je zelf op de hoogte van de recente problematieken en manieren van cyberpesten (=pesten via internet of 
mobiele telefoon)?  

o Ja, ga door naar vraag 3 
o Nee, ga door naar vraag 2 

 
2.Heb je behoefte aan meer voorlichting vanuit school over ‘cyberpesten’? 

Zo ja, op welke manier wil je op de hoogte gehouden worden?:  
(kruis je voorkeur(en) aan) 
 

o Voorlichtingsavond met PowerPoint presentatie 
o Workshop  ‘surfen en chatten’ begeleid door leerlingen  
o Interactieve theatervoorstelling 
o Voorlichting middels brief per email 
o Anders nl. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zo nee, waarom niet?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

3.Vind je dat  ‘cyberpesten’ en ‘veilig internet’ onderwerpen moeten zijn in de (mentor)les? 
Waarom wel? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Waarom niet?---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

4.Wat is je standpunt t.a.v. toelaten van mobieltjes op school; 
 
o Mobieltjes toelaten in de klas maar deze staan uit. 
o Mobieltjes toelaten in de school maar tijdens de les gaan deze in het kluisje van de leerling. 
o Elke docent bepaalt voor zichzelf wel of niet toelaten van mobieltjes in zijn les. 
o Mobieltjes niet toelaten in de klas en in de school. 
o Anders nl.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.Wat vind je  van een Internetprotocol (met daarin gedragsregels en afspraken over mobiel en internetgebruik.) voor 
leerlingen en docenten?  

o Mee eens want----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
--------------------------------- 

o Mee oneens want-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
--------------------------------- 

 
 
 

6.Wat is je standpunt t.a.v. docenten en leerlingen samen op Hyves/MSN/Facebook? 
o Mee eens want----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

o Mee oneens want--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
--------------------------------- 

 
7. Zie je nog zaken die de school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten?------------------------------------------------ 
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Bijlage 17. Uitslag docenten enquête 

Vraag 1. Zelf op de hoogte? 

 Ja (7X) 

 Blanco (1X) 

 Nee,( 1 X) 

 

Vraag 2. Voorlichting? 

 PowerPoint (2X) 

 Workshop (2X) 

 

Vraag 3. Cyberpesten en veilig internet onderwerp mentorles? 

 Ja, zelfde lijn trekken regels, grenzen aangeven( 2X) 

 Ja, mentor vertrouwen l.l.n. meer(1) 

 Ja, besef oorzaak/gevolgen aangeven (4X) 

 Ja, leren omgaan /voorlichting (2X) 

 Nee, taak ouders/opvoeding (2X) 

 

 

Vraag 4. Eigen standpunt Mobieltjes? 

 Mobieltjes in de klas maar uit (2X) 

 Mobieltjes in de kluis (6X) 

 Mobieltjes niet in de school (1X) 

 

Vraag 5. Internetprotocol? 

 Ja, behoefte aan nieuwe regels /handhaving/duidelijkheid (7X) 

 Nee, geen internet op school/(1X) l.l.n handhaven regels niet (1X) 

 

Vraag 6. Standpunt Docent en leerling samen op Hyves? 

 Oneens; afstand behouden/privé en werk scheiden/nare situaties voorkomen (8X) 

 Geen mening (1X) 
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Bijlage 18. Interview Giralis (schoolbegeleidingsdienst) 

‘’Als kinderen het mogen gebruiken als agenda, dan werk je jezelf wel in een lastige positie. Ik vind het nog een 

verschil wat je kinderen oplegt en wat je afspreekt met collega’s. Als je er vanuit gaat dat iets een ongeschreven 

regel is, is het maar de vraag of dat voor anderen ook een ongeschreven regel is. En hoe kunnen nieuwe mensen 

achter die regel komen. Als je het op die manier bekijkt is het natuurlijk wel makkelijk als je er iets van op papier 

hebt staan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een boekwerk met dingen die niet mogen overhoudt. Ik denk 

dat je je als school ook moet beschermen, en ook iets van internetgebruik van leerkrachten erbij moet zetten want 

anders gebeuren er van die gekke dingen als in Veenendaal en dat wil je gewoon niet. Dat is niet goed voor de 

leerkracht en de relatie leerkracht- leerlingen.’’  

Nicole is van origine ontwikkelingspsycholoog, werkt binnen de leerlingenzorg, komt op veel scholen in de omgeving van 

Eersel,  Veldhoven, kleine dorpjes. Voor consultatieve gesprekken met leerkrachten , ouders, ook voor onderzoek bij 

kinderen. Daarnaast werkt ze op sociaal emotioneel gebied, een deel pesten en cyberpesten maar ook voeren van leerling-

gesprekken. Coachen van leerkrachten, in gespreksvaardigheden in het algemeen. Sinds een jaar is zij betrokken bij 

Preventie Machtsmisbruik. Contactpersonen binnen school opleiden, behoort tot haar taken. Pesten valt daar ook onder. 

Sinds haar afstuderen verdiept zij zich al in het ‘pesten’. Interessant vindt ze de processen hoe dat pesten ontstaat. Het 

sociaal emotionele  deel daarvan boeit haar zeer. ‘’Als het niet goed gaat met kinderen dan moeten we daar wat mee. 

Pesten blijft een natuurlijk verschijnsel maar je kunt het schoolklimaat zo investeren dat het zo veilig mogelijk is en er 

weinig kansen zijn om te pesten. ‘’Daar is zij van overtuigd.  Scholen hebben steeds meer door dat het pesten zich 

verplaatst en verspreid van het schoolplein naar internet en thuis. Zij geeft direct aan dat de ontwikkelingen zo snel 

verlopen dat het moeilijk is om als dit school bij te houden. Nieuwe spelletjes, nieuwe manieren van pesten. Er zijn nog 

steeds leerkrachten, vaak oudere,  die zich afvragen wat het is. Een voorbeeld van een docent die zich afvroeg of we het 

over Hiffis (Hyves) gingen hebben.. ‘’dus ook die mensen zijn er nog’’, concludeert ze. Dat maakt het voor kinderen lastig 

om te denken dat school er iets aan kan doen. Ook zij schrikt nog van wat er allemaal al los komt vanuit een kringgesprek. 

Ik bespreek met Nicole het melden n.a.v. de volgende uitspraak die ik tegenkwam in een van de kringgesprekken; 

‘’Schelden zou ik ook niet melden, zoals stomme bitch,  maar opwachten en dreigementen van’’ ik ga jou in elkaar slaan’’, 

wel.’’  

Ik geef de tegenstelling aan in uitspraken van school- leerlingen: Leerlingen zeggen;’’ik zou pas gaan  melden op school als 

‘’het te ver gaat’’’. School zegt; ‘’We willen dat er eerder gemeld gaat worden om het pesten in de kiem te kunnen 

smoren.’’ 

Ik breng meerdere antwoorden van de leerlingen bij Nicole ter sprake; 

‘’Nee, dat vinden wij niet want we vinden het niet belangrijk genoeg omdat het in de meeste gevallen zichzelf al oplost. Dat 

kan je zien aan het gesprek.’’ 

‘’Als het met school te maken heeft wel. Alleen als diegene op je school zit.’’ 

Ik geef aan dat ik merk dat veel leerlingen het in eerste instantie een zaak van buiten school vinden die dus niet door school 

is op te lossen. Bovendien vragen zij zich ook af; Wat kán een school er eigenlijk aan doen? 

Nicole vat dit samen. Leerlingen vinden melden wel belangrijk als het iemand is van school die pest en dan moeten dit 

dreigementen zijn maar schelden vinden zij niet van belang om te melden. Ook is het voor de leerlingen dus belangrijk om 

te weten wat een school kan doen om hen te helpen in het sneller melden. 

Een manier kan zijn , vul ik aan,  is door de meldpunten duidelijk maken, een duidelijke namenlijst van 

vertrouwenspersonen in de schoolgids en het smoelenbord bij binnenkomst in de school. 

Ik leg haar nog een uitspraak voor die mij opviel; 

‘’Het is fijner om het eerst tegen je vriendinnen te vertellen omdat het misschien makkelijker is om met iemand van je eigen 

leeftijd te praten en je ouders gaan er vaak meteen op in.’’ 
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Leeftijdsgenoten geeft  Nicole aan, kunnen beter samen met de leerling bekijken hoe het op te lossen want die zitten in 

dezelfde fase en situatie. Meestal komen leerkrachten per toeval erachter of ouders komen naar school met MSN 

uitdraaien. Hang ergens een brievenbus, of maak een  

e-mailadres aan voor de vertrouwenspersoon. Ze geeft aan dat zij dit als idee heeft geopperd bij een school maar dat zij 

hier nog niets op terug heeft gehoord. Ze merkt dat scholen nog heel erg zoekende zijn op dit terrein. Ze merkt wel dat 

scholen een keer in de zoveel tijd het digitaal pesten bespreken in de klas en een keer per jaar in het begin van het jaar 

samen de regels opstellen van wat vinden wij als klas o.k. op internet en wat absoluut niet. En wat zijn de stappen die we 

nemen als het niet door de beugel kan. Er wordt niet veel over gesproken onder de kinderen, denkt ook Nicole. Schaamte 

onder de kinderen die heel erg gepest worden. En als je elkaar verlinkt dan ben jij de volgende die gepest worden. ‘’Je kunt 

nooit zeggen als leraar of mentor; kom maar bij mij dan praten we erover en zeggen het tegen niemand. Dat kun je nooit 

beloven. Je moet dat bespreken in de klas, er moet iets mee gebeuren.’’ Er gaan veel lesmaterialen over. Ze noemt 

voorbeelden van Kinderconsument, Technika Tien, Diploma Veilig Internet. 

Ik geef aan dat het voor sommige mentoren best lastig is om zo’n gesprek te voeren. Ik spreek uit ervaring en vertel haar 

dat ik de twee klassengesprekken ook best lastig vond. Je hebt veel oren en ogen nodig. Nicole geeft aan dat dit het best 

met zijn tweeën gedaan kan worden. Een leerlingbegeleider inzetten is wel een idee maar deze moet alleen blijven 

ondersteunen en het niet overnemen want ze moeten in eerste instantie naar die mentor blijven komen. 

 

Ik zeg dat ik merk dat docenten best meer van dit onderwerp af willen weten. ‘’Zo’n presentatie als in het Gemeentehuis in 

Eindhoven ‘’;vertelt Nicole, ‘’vinden docenten al vaak heel waardevol als informatie. ‘’ De prijs- kwaliteit verhouding van 

workshops van de Kinderconsument zijn erg duur. Ik leg Nicole mijn volgende bevindingen en zaken die aangepakt kunnen 

worden op onze school wat betreft aanpak Cyberpesten en ben benieuwd naar haar mening: 

 Preventieve cyberpest lessen in het mentoruur/AWT uur van de eerste en tweede klassen. 

‘’Ook is dit handig om een in een teamvergadering aan de orde te brengen’’, zegt Nicole, ‘’niet alleen voor 

kinderen is voorlichting over veilig Internet nodig maar ook voor leerkrachten.’’ Zij noemt het recente nieuws over 

een school in Veenendaal waarbij er naaktfoto’s van een docent van Hyves geplukt zijn en via de mobieltjes 

verspreid zijn onder de leerlingen van school.  

 Doel; Bespreekbaar maken onder leerlingen. Zowel het gedrag als tips voor veilig internet. 

Bijvoorbeeld het bespreken van ‘icoontjes’. Nicole zegt dat dit hierin best het schelden ook aan de orde mag laten 

komen, anders ga je er zelf in mee. ‘’Dan zeg je zelf dat is dus o.k. wat er gebeurd. Als je zo’n MSN gesprek uitprint 

en hardop laat lezen wat er staat dan is het opeens heel anders. Het is heel hard maar het werkt wel. Het helpt 

wel bij de bewustwording van kinderen; wat ik allemaal zo makkelijk schrijf, dat klinkt hardop gewoon heel 

anders. De klas ziet de reactie en letterlijk iemand kleiner worden. Daar leren ze wel van.’’  

 Personeel cursus geven (door leerlingen?) en bijvoorbeeld Giralis om op de hoogte te zijn/blijven.  

Wat vindt Nicole hiervan? Zij geeft ook workshops, ‘’Ga maar eens MSN en, ga maar eens Hyves op, zoek naar je 

klas, bezoek de spelletjes sites van je leerlingen. Dezelfde presentatie als in Eindhoven, en daarna deze workshop 

op school. Misschien leerlingen daaraan te koppelen. Zij kunnen de docenten op weg helpen, met het aanmelden 

gaat al zoveel tijd verloren. Leerlingen als assistent om geen tijd verloren te gaan. 

 In een teamvergadering cyberpest-zaken bespreken en voorbeelden van oplossingen/aanpakken laten zien aan de 

rest van het team. 

‘’Bespreek eens onderling: wat zijn de regels onder docenten, hoe zit je op Hyves. Niet om te bespreken dat wat 

niet mag, maar om erachter te komen hoe staan wij daar als school in. Dat met elkaar op tafel te leggen, zie je dat 

er heel verschillend over gedacht wordt.’’ 

 Ouderinformatieavond geven begin van het jaar. 
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Nicole; ‘’Hoe betrek je ouders er meer bij. Je merkt gewoon dat veel ouders er niet op af komen. Je kunt ze niet 

verplichten. Ik zou de vraag er in zetten hoe zou jij op de hoogte gehouden willen worden. De grens waar begint 

school en waar eindigt school en start de thuissituatie is zo vaag vooral met digitaal pesten. Misschien hebben ze 

zelf wel een idee.’’ 

 Internetprotocol maken en inpassen in het pestprotocol. Met daarin gedragsregels docenten/leerlingen. Ook 

afspraken mobiel gebruik en internetgebruik. 

Dit moet zelfs ingepast worden in het pestprotocol,volgens Nicole, en niet een apart document. Het pesten is niet 

iets anders, het is een vorm die erbij gekomen is. 

 Deze regels kenbaar maken aan ouders/leerlingen/personeel op schoolsite, in schoolgids etc. 

 Meldpunten duidelijk maken, namenlijst van vertrouwenspersonen in gids en smoelenbord. Zie eerder in gesprek.  

 Theatervoorstelling WEB voor de onderbouw. 

Nicole heeft hier zeer positieve reacties opgehoord van scholen en begeleidingsdiensten 

Technische Aspecten  

Ik vraag Nicole hoe zij denkt over mobieltjes tijdens klassenactiviteiten? Over het positief inzetten ervan tijdens de K&C 

lessen, Hotmail, Hyvespagina’s maken, foto’s met mobiel maken en uitprinten, telefoons in de klas als agenda. 

‘’Als kinderen het mogen gebruiken als agenda, dan werk je jezelf wel in een lastige positie. Ik vind het nog een verschil wat 

je kinderen oplegt en wat je afspreekt met collega’s. Als je er vanuit gaat dat iets een ongeschreven regel is, is het maar de 

vraag of dat voor anderen ook een ongeschreven regel is. En hoe kunnen nieuwe mensen achter die regel komen. Als je het 

op die manier bekijkt is het natuurlijk wel makkelijk als je er iets van op papier hebt staan. Het is natuurlijk niet de 

bedoeling dat je een boekwerk met dingen die niet mogen overhoudt. Ik denk dat je je als school ook moet beschermen, en 

ook iets van internet gebruik van leerkrachten erbij moet zetten want anders gebeuren er van die gekke dingen als in 

Veenendaal en dat wil je gewoon niet. Dat is niet goed voor de leerkracht en de relatie leerkracht leerlingen.  

Wat is het doel van een IPod in de klas? Vraagt zij zich af. Ik geef aan dat muziek luisteren mag in de lessen bij een aantal 

docenten en dat sommige leerlingen zich beter kunnen concentreren. Nicole geeft aan dat leerlingen misschien wel weten 

bij wie ze dat wel en niet mogen doen maar het kan ook heel verwarrend zijn voor leerlingen. ‘’Ik kan me voorstellen dat 

kinderen zich beter kunnen afsluiten, maar geen stampend geluid dat naast je zit. ‘’De ander storen dat ziet ze niet zitten. 

Het geeft je als nieuwe docent ook houvast en structuur als deze regels eenduidig zijn.  

Prima om met de klas een Hyves pagina aan te maken maar verwar je privé-leven niet met je werkleven. Pas op met wat je 

schrijft, het kan mogelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Of als jij je net toevallig onhandig uitdrukt. Een directie zal 

uiteindelijk een knoop moeten doorhakken. 

‘’Kent zij good practises van andere scholen? ‘’vraag ik haar. 

Nicole geeft niet echt bruikbare voorbeelden. Ze heeft scholen adviezen gegeven en weet niet precies waar zij nu zitten met 

de aanpak. Pius X in Bladel, praktijkschool, is aan de slag geweest maar zij weet niet wat zij er nu mee doen. Op ‘’vreedzame 

scholen ‘’(basisscholen) daar zit het in je les verweven, in de lessen Leefstijl. ‘’Bespreekbaar maken en structureel op de 

agenda zetten zoals je nu doet, dan houd je de bewustwording fris. Het verschil in aanpak tussen basisscholen en 

middelbare scholen is dat in het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen al reflecteren op hun eigen handelen en daar moet 

je gebruik van maken. Het heeft twee poten; 1, omgaan met het digitaal pesten 2, leren omgaan met gedrag op internet. 

Op die manier denk ik dat je een heel goed plan hebt.’’ 

Mijn laatste vraag aan Nicole; ‘’Wat zou jij een kind antwoorden op de vraag; ‘’ Wat heeft  school ermee te maken?’’Nicole 

zou zeggen; ‘’Natuurlijk heeft school ermee te maken want jij bent nu verdrietig hier!’’Dat willen wij niet, niet als docent, 

niet als mentor. Het gebeurt thuis maar ook op school en daar moeten wij dus wat mee. Je staat daar niet alleen in. Het 

voelt wel zo achter je computertje. Onze regels zijn dat we dat niet zo doen, daar hebben we het pas over gehad dus 

moeten we daar wat mee. En niet jij, wij! ‘’ 
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Bijlage 19. Vragenlijst 2 College Ruiven 

Van: igor [mailto:info@sch.speedlinq.nl]  

Verzonden: donderdag 22 april 2010 13:53 

Aan: Bastings, (Ingrid) 

Onderwerp: Cyberpesten 

 

Geachte mevrouw Bastings, 

Via Mw. Holtzheimer heb ik uw naam gekregen omdat u mij meer zou kunnen vertellen over de aanpak van cyberpesten op 

uw school. Ook op de site Mijn kind online werd de naam van uw school genoemd als zijnde een school waar men op de 

goede weg is met de aanpak tegen cyberpesten. Zelf doe ik dit jaar onderzoek naar cyberpesten op het Montessoricollege 

in Eindhoven. Hoofdvragen zijn; 

1. Hoe vaak en in welke vorm komt cyberpesten voor in de eerste en tweede klassen van het Montessoricollege? 
2. Hoe kan het Montessoricollege een bijdrage leveren aan een anti –cyberpest beleid? 

Ik heb geprobeerd u een aantal keren telefonisch te bereiken maar dit is niet gelukt. Vandaar dat ik het nu probeer via de 

mail met daarin een aantal vragen; 

U zou mij enorm helpen als u deze vragen voor mij beantwoordt. 

Met vriendelijke groeten, 

Nicoline Smit 

Montessoricollege Eindhoven 

040-2694300 

 

Hallo Nicoline 

Ik zal je vragen in het groen beantwoorden. (zie onder) 

Vervelend dat je me niet aan de lijn hebt gekregen. Ik ben inderdaad nogal druk maar ik hoop dat ik je zo wat heb kunnen 

helpen. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. I.C.H. Bastings, 

Teamleider onderbouw 

2C Ruiven. 

T.: 013 - 5339006 

E.: bastings.i@2college.nl 

 

 

 

mailto:bastings.i@2college.nl


 124 

1. Bent u als school goed op de hoogte van de recente problematieken en manieren van cyberpesten (=pesten via 
internet of mobiele telefoon)? Zo ja, hoe blijft u dat?Wij blijven op de hoogte via de nieuwsbrieven die we blijven 
ontvangen vanuit het ministerie, vanuit Ouders Online en de normale media. 

2. Hoe vaak wordt cyberpesten gemeld door leerlingen/ouders en waar (bij wie) wordt dit gemeld? Pestgedrag 
wordt over het algemeen niet in eerste instantie door ouders en leerlingen gemeld. Aangezien het cyberpesten 
meestal een vervolg krijgt op school, merken docenten en mentoren vaak op dat er iets aan de hand is. Zij 
spreken leerlingen op incidentjes aan en zo horen we dan vaak dat het probleem thuis achter de computer is 
ontstaan. Bij heftige pestgevallen kan het wel eens tot huiluitbarstingen e.d. komen waardoor de leerling wel 
direct bij de schoolleiding terecht komt.  

3. Doet u als school aan voorlichting over ‘cyberpesten’ voor docenten en ouders? Zo ja, in welke vorm? Wij hebben 
4 jaar op een rij de mensen van Ouders Online uitgenodigd om workshops te geven over cyberpesten en 
internetgebruik. (Justine Pardoen en Remco Pijpers.) Na vier jaar hadden we genoeg materiaal om tijdens de 
begeleidingsuren die de leerlingen krijgen regelmatig aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Nu geven de 
mentoren dus die voorlichting zelf. 

4. Zijn  ‘cyberpesten’ en ‘veilig internet’ onderwerpen in de (mentor)les? Zie vorig antwoord. 
5. Zijn er op uw school internetfilters, kunnen leerlingen tijdens computergebruik op HYVES/MSN etc.? Er zijn 

inderdaad sites geblokkeerd. Hyves, MSN, Facebook maar ook spelletjessites en de echte sekssites bijvoorbeeld. 
Dat laatste is wel moeilijk omdat het woord seks bij diverse onderwerpen in de lessen natuurlijk toch aan de orde 
komt. 

6. Wat is het standpunt van de school t.a.v. toelaten van mobieltjes op school; 
 

o Mobieltjes toelaten in de klas maar deze staan uit. 
o Mobieltjes toelaten in de school maar tijdens de les gaan deze in het kluisje van de leerling. 
o Elke docent bepaalt voor zichzelf wel of niet toelaten van mobieltjes in zijn les. 
o Mobieltjes niet toelaten in de klas en in de school. 
o Anders nl. Ons standpunt is hierin veranderd. Je zou kunnen spreken van voortschrijdend inzicht. 

Mobieltjes mogen niet in de klas. (=> kluisjes) In de overblijfruimtes mag wel gebeld worden. Leerlingen 
kunnen dan bijvoorbeeld ook foto’s maken. Mochten wij een signaal krijgen dat een leerling een foto 
foutief gebruikt op internet dan zijn we meteen klaar met die leerling en zijn telefoon. ?Die telefoon 
komt er dan niet meer in en daar wordt zo’n leerling dan ook goed op in de gaten gehouden. (Onze 
school telt maar 230 leerlingen dus ze zijn allemaal nogal snel in beeld.) 
 

7. Heeft u een Internetprotocol (met daarin gedragsregels en afspraken over mobiel en internetgebruik.) voor 
leerlingen en docenten? Hoe ziet deze eruit? Is dit onderdeel van het pestprotocol? Wordt deze besproken met 
ouders/leerlingen/docenten? Cyberpesten wordt in wezen niet anders behandeld dan ander pestgedrag. We 
hebben een pestprotocol op school. Wanneer plagen omslaat in pesten kan het zijn dat leerlingen een 
pestcontract moeten ondertekenen. Zij conformeren zich daarmee dan aan de regel dat er binnen en buiten 
school en via het internet niet gepest mag worden. Zo’n contract wordt ondertekend in het bijzijn van de 
wijkagent. Mocht het pestgedrag aanhouden volgt er een zgn. “halt”-procedure. Dit wordt besproken met ouders 
en leerlingen. 

 

8. Wat is het standpunt van de school t.a.v. docenten en leerlingen samen op Hyves/MSN/Facebook? Docenten 
worden gewaarschuwd dit niet te doen omdat dit tot onverkwikkelijke zaken kan leiden. Er staan echter geen 
sancties op. 
 

9. Ziet u nog zaken die onze school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten? Ben in ieder gaval alert, ook bij 

computerlessen. Stel gesprekken over gedrag dat niet kan, niet uit maar handel meteen. Laat ook aan andere 

leerlingen merken hoe je reageert. Daar gaat dan hopelijk een domino-effect van uit. Er moet iets ontstaan van: o, 

dat wordt niet normaal gevonden en geaccepteerd. 

10. Wat gaat er in de aanpak goed/niet goed/hiaten/valkuilen/verbeterpunten/tips? Het blijft moeilijk om de daders 

aan te wijzen. Vaak is er in het begin een wisselwerking geweest tussen dader en slachtoffer. Laat daarom altijd 

MSN/Hyves e.d. uitprinten. Met bewijsmateriaal sta je richting ouders ook sterker in je schoenen. 
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Bijlage 20. Vragenlijst Rushcliffe school Engeland 

 Date: Mon, 26 Apr 2010 15:52:59 +0200 

 From: nfm.smit@roceindhoven.nl 

To: petravandervelden@hotmail.com; pvandervelden@rushcliffe.notts.sch.uk 

 Subject: cyberpesten onderzoek 

 

 He die Petra, 

Hoe is het met je? Ik, Nicoline, die met die krullen weet je nog, heb een aantal vragen voor je. Ik werk natuurlijk nog steeds 

op het Montessoricollege en studeer dit jaar af op leerlingbegeleiding. I.v.m. mijn master onderzoek doe ik onderzoek naar 

Cyberpesten (=pesten op internet en via je mobiele telefoon)bij ons op school in de onderbouw. Heel graag verneem ik van 

een buitenlandse school hoe zij daar dit probleem aanpakken en hoe zij omgaan met veilig internet en voorlichting t.a.v. 

cyberpesten. Zou je de onderstaande vragen voor me in willen vullen? Alvast super bedankt! 

> Hoofdvragen onderzoek; 

> 1. Hoe vaak en in welke vorm komt cyberpesten voor in de eerste en tweede klassen van het Montessoricollege? 

> 2.Hoe kan het Montessoricollege een bijdrage leveren aan een anti/cyberpest beleid? 

 

1. Ben je zelf op de hoogte van de recente problematieken en 

 manieren van cyberpesten (=pesten via internet of mobiele telefoon)? Hoe blijven jullie als school/docenten op de hoogte? 

 2 Hoe vaak en bij wie wordt melding gedaan van cyberpesten? 

 3. Vind je/jullie school dat ‘cyberpesten’ en ‘veilig internet’ onderwerpen moeten zijn in de (mentor)les?Wordt dit reeds 

gedaan? 

 4. Wat is je standpunt /regel t.a.v. toelaten van mobieltjes op school; 

  o Mobieltjes toelaten in de klas maar deze staan uit. 

 o Mobieltjes toelaten in de school maar tijdens de les gaan deze in het kluisje van de leerling. 

 o Elke docent bepaalt voor zichzelf wel of niet toelaten van mobieltjes in zijn les. 

 o Mobieltjes niet toelaten in de klas en in de school. 

 o Anders> nl.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Is er een Internetprotocol (met daarin gedragsregels en afspraken over mobiel en internetgebruik.) voor leerlingen en 

docenten op school?  

 6. Heeft jullie school een filter die sites afschermt of een  monitoringsysteem waarbij de ICT medewerker meekijkt met de 

leerlingen? 

6. Wat is je standpunt t.a.v. docenten en leerlingen samen op 

Hyves/MSN/Facebook? Zijn hier afspraken over?                                                                                                                                      

7. Zie je nog zaken die de school kan of moet doen als het gaat om cyberpesten? Tips/valkuilen/verbeterpunten? 

 Heel veel groeten van Nicoline en hoop dat je even tijd kunt vrijmaken. Ik ben zeer benieuwd! 

Hey Nicoline! 

 

Natuurlijk weet ik nog wie je bent! Ik  help je graag met je onderzoek, al zal ik wel een en ander moeten uitzoeken bij 

verschillende mensen op school.  

We hebben toevallig ook net een flink geval van cyberpesten op school gehad door leerlingen gericht op een docent dus de 

afspraken nav Facebook etc. zijn weer duidelijk gemaakt. 

 

5. Het is verboden voor docenten en leerlingen contact te hebben met elkaar via mobiel of internet. Er is hier geen 

uitzondering op. Op school zijn mobieltjes niet toegestaan en wij mogen ze innemen wanneer leerlingen er wel mee rond 

lopen. Deze worden ingeleverd en mogen pas aan het eind van de dag weer afgegeven worden. 

6. Op school zijn bepaalde websites afgeschermd voor zowel leerlingen als docenten. Zo kunnen we niet op Facebook, MSN 

of Hyves. Ook bepaalde zoektermen zijn geblokkeerd.  

We hebben ook net allemaal te horen gekregen dat we onze Facebook accounts moeten afschermen zodat leerlingen geen 

informatie kunnen oppikken. 

Ik ga je nog verder informeren maar ik moet nu gaan rennen...... Ik wilde je alleen even laten weten dat ik je informatie wil 

geven. Ik zal zo snel mogelijk alle andere informatie voor je opvragen bij collega's! 

Groetjes! Petra 

 


