
Enquête Cyberpesten 

1) Klas: ….. 
2) Ik ben: 

o 1. een meisje  
o 2. een jongen 

 
3) Leeftijd: …. 

 
Definitie: Cyberpesten is het lastig vallen, bedreigen en beledigen van anderen 
via internet en/of GSM. 

 
4) Hoe vaak gebruik je internet? 

o nooit 
o alleen op school 
o minder dan 1 keer per week 
o iedere week 
o iedere dag 

 
5) Welke van volgende sites gebruik je op internet ? 

o MSN 
o Facebook 
o Netlog 
o andere:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..  
 

6) Heb je dit schooljaar al  pestberichten ontvangen via je GSM? 
o ik heb geen GSM 
o nee 
o één-tweemaal 
o ongeveer éénmaal per week 
o verschillende malen per week 

 
7) Heb je dit schooljaar al pestberichten ontvangen via internet? 

o ik gebruik geen internet 
o nee 
o één-tweemaal 
o ongeveer éénmaal per week 
o verschillende malen per week 

 
8) Hoe vaak ben je al met cyberpesten in aanraking gekomen ? 

o nooit 
o één-tweemaal 
o ongeveer éénmaal per week 
o verschillende malen per week 

  



 
 

9) Wanneer krijg je pestberichtjes ? 
o voor school 
o na school 
o tijdens school  
o tijdens weekends/vakanties 
o constant 
o nooit  
 

10)  Van wie krijg je pestberichten ? 
o ik ben dit schooljaar niet gepest 
o iemand buiten school 
o iemand uit een andere klas 
o Iemand uit mijn klas 
o leerlingen uit verschillende klassen 

 
11)  Waarmee word je gepest? 

o ik word niet gepest 
o met schoolresultaten 
o met mijn uiterlijk 
o met iets anders: 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

12)  Door wie ben je gepest? 
o Ik ben dit schooljaar niet gepest 
o Iemand buiten school 
o Iemand uit een andere klas 
o Iemand uit mijn klas 
o Leerlingen uit verschillende klassen 

 
13)  Wat doe je met de pestberichtjes? 

o ik krijg geen pestberichten 
o bijhouden als bewijs 
o wissen 
o terugsturen/ op antwoorden 
o niet op reageren 

 
14)  Heb je dit schooljaar zelf al aan pestberichten verstuurd? 

o ja  
o nee 

 
15)  Ken je kinderen in de klas die in aanraking komen met cyberpesten?  

o ja 
o nee 

 
16)  Ken je kinderen in de klas die aan cyberpesten doen? 

o ja 
o nee 



 
17)  Heb je op school al eens gemeld dat je wordt gepest?  

o ja, soms  
o ja, altijd als er iets gebeurt 
o nee, ik word niet gepest  
o nee, ik vertel dit liever niet  
o nee, ik ben bang om iets te vertellen  
o nee, maar ik vertel het aan mijn ouders 
o nee,………………………………………………………………………… 
 

18)  Ik laat anderen foto’s van mij maken via hun GSM? 
o nooit 
o meestal niet 
o meestal wel 
o altijd 

 
19)  Ik deel mijn geheimen online mee 

o nooit 
o meestal niet 
o meestal wel 
o altijd 

 
20)  Ik heb een Facebook account? 

o ja 
o nee 

 
21)  Ik gebruik mijn echte naam op Facebook 

o ja 
o nee 

 
22)  Hoeveel uren per week zit je op Facebook? 

o 0-2 uur 
o 2-4 uur 
o 4-6 uur 
o meer 

 
23)  ik vind Facebook leuk omdat: 

o Ik met vrienden kan praten 
o Ik huiswerk kan uitwisselen 
o Ik leuke filmpjes kan bekijken 
o Ik mij verveel 
o Andere:…………………………. 

 
24)  Hoeveel vrienden heb je op Facebook? 

o 1-50 
o 50-100 
o 100-200 
o 200-400 
o Meer dan 400 

 



25)  Praat je op Facebook met mensen die je in het echt niet kent? 
o ja 
o nee 

 
26)  Als je ruzie hebt met iemand, wat doe je dan? 

o Ik praat op Facebook met iemand 
o Ik praat in het echte leven met iemand 
o Ik negeer de persoon met wie ik ruzie heb 
o Andere:………………………………………….. 

 
27)  Heb je al gemerkt dat iemand iets slechts over jou zegt op Facebook? 

o ja 
o nee 

 
28)  Ik vertel al eens mijn wachtwoord door aan mijn beste vriend(in) 

o nooit 
o meestal niet 
o meestal wel 
o altijd 

 
29)  Ik gebruik een wachtwoord dat niemand kan raden 

o nooit 
o meestal niet 
o meestal wel 
o altijd 

 
30)  Waarom zou iemand cyberpesten volgens jou? 

o Om stoer te willen zijn 
o Omdat de pester dit fijn vindt  
o Omdat de pester zich niet goed in zijn vel voelt 
o Omdat de pester zelf ooit gepest is geweest 
o Andere:……………………………………………… 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


