
 

 

 

Media,  Informatie en Communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe vormen van pesten via social media onder 

jongeren  

Een onderzoek in opdracht van Stichting Media Rakkers 
 

 

 

 

Afstudeeronderzoek 

Jolanda van der Veen 

Studentnummer: 500235329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste begeleider : Marjolein L’Ortye 

Tweede begeleider: Dirk Ouwehand 

Studieloopbaanbegeleider: Aimeé Kersten 

 

 

 

Redactie & Mediaproductie 

2 april 2013 

 



 

 

 

Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie. Dit onderzoek is tot stand gekomen binnen het Instituut 

van Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit 

onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van stichting Media Rakkers. In deze laatste 

fase van mijn studie heb ik voor stichting Media Rakkers onderzocht wat de nieuwe vormen 

van pesten via social media onder jongeren tussen 12 en 16 jaar oud zijn, hoe vaak deze 

voorkomen en wat volgens jongeren de beste manier is om het online pestprobleem aan te 

pakken. De hulp van een aantal mensen hebben bijgedragen in de totstandkoming van dit 

onderzoek. Allereerst wil ik mijn begeleidster Marjolein L’Ortye bedanken voor haar 

begeleiding en goede tips. Ook wil ik Simone Machiela, Loes Siedenburg en Gina Bruijne 

bedanken voor hun hulp bij het afnemen van de enquêtes. Tot slot bedank ik de 

respondenten van de interviews en mijn opdrachtgever Media Rakkers. Ik hoop dat dit 

adviesrapport bruikbaar is voor hen.  

 

Jolanda van der Veen 

Amsterdam, 2 april 2013 

 

 

 



Scriptie Jolanda van der Veen 3 

 

 

Inhoud 

 

Management samenvatting 6 

Summary  8 

1 Inleiding 10 

1.1 Probleemomschrijving 11 

1.2 Begripsafbakening 11 

2 Verantwoording methoden en technieken 13 

2.1 Onderzoeksopzet 13 

2.1.1 Deskresearch 13 

2.1.2 Fieldresearch: enquête 13 

2.1.3 Fieldresearch: interview 15 

2.2 Conclusie 15 

3 De opdrachtgever 16 

3.1 Stichting Media Rakkers 16 

3.2 Onderzoeken en campagnes 16 

3.3 Financiering Mediarakkers 16 

3.4 Samenwerkingen 17 

3.4.1 De Nationale Academie voor Media & Maatschappij 17 

3.5 Conclusie 17 

4 De doelgroep 18 

4.1 Generatie Z: netgeneratie 18 

4.1.1 Kenmerken generatie Z 18 

4.1.2 Kansen en risico’s 19 

4.2 Conclusie 20 

5 Pesten via social media 21 

5.1 Definitie: pesten 21 

5.1.1 Verschil tussen plagen en pesten 21 

5.2 Cyberpesten 22 

5.2.1 Kenmerken 23 

5.2.2 Cijfers cyberpesten in Nederland en de rest van Europa 23 

5.3 Social media 25 

5.3.1 Social media: de definitie 25 

5.3.2 Tien kenmerken van social media 25 

5.3.3 Geschiedenis social media 26 

5.3.4 Verklaring populariteit social media 28 

5.3.5 Social media gebruik in Nederland 29 

5.3.6 Surfgedrag Nederlandse jongeren 30 



Scriptie Jolanda van der Veen 4 

 

 

5.4 Vormen van pesten via social media 33 

5.4.1 Direct pesten 33 

5.4.2 Indirect pesten 34 

5.5 Profiel: dader en slachtoffer 35 

5.5.1 Verschil pestgedrag allochtone en autochtone jongeren 36 

5.6 Conclusie 36 

6 Aanpak van het probleem 37 

6.1 Interventies gericht op schoolniveau 37 

6.2 Klassikale interventies 38 

6.3 Individuele interventies 38 

6.4 De schoolbrede aanpak 39 

6.4.1 Bullying prevention program 39 

6.5 Situatie in Nederland 40 

6.5.1 PRIMA-methode 41 

6.5.2 KIVA anti-pestpogramma 41 

6.6 Wat kunnen kinderen en ouders zelf doen tegen cyberpesten? 42 

6.7 Conclusie 44 

7 Resultaten 45 

7.1 Bevindingen enquête 45 

7.1.1 Categorie 1 – Algemeen 45 

7.1.2 Categorie 2 – social media & pesten 47 

7.1.3 Categorie 3 – aanpak van het probleem 52 

7.2 Bevindingen interviews 54 

8 Conclusie 59 

9 Advies 62 

10 Evaluatie 64 

10.1 Verloop onderzoeksproces 64 

10.2 Validiteit en generaliseerbaarheid 65 

10.3 Mogelijkheden vervolgonderzoek 65 

11 Literatuurlijst 66 

Bijlagen  73 
 

 

 

 

 

 

 

 



Scriptie Jolanda van der Veen 5 

 

 

 

 



Scriptie Jolanda van der Veen 6 

 

 

Management samenvatting 

In dit rapport is onderzocht wat de nieuwe vormen van pesten via social media onder 

jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn, hoe vaak deze voorkomen en wat volgens jongeren de 

beste manier is om het probleem aan te pakken. Daarnaast is Media Rakkers een advies 

gegeven over de inhoud van een handboek waar zij momenteel aan schrijven. Dit boek richt 

zich op ouders, docenten en scholen en gaat over social media, online pesten en de aanpak 

daarvan. Er is onderzoek gedaan in de vorm van een literatuuronderzoek, kwantitatief 

onderzoek door het afnemen van 414 enquêtes onder jongeren en kwalitatief onderzoek 

door het houden van 5 semigestructureerde interviews met jongeren.  

 

De groep jongeren die op dit moment een leeftijd heeft tussen 12 en 16 jaar oud wordt 

Generatie Z genoemd. Deze generatie omvat alle jongeren die geboren zijn tussen 1992 en 

2010. Zij zijn opgegroeid met internet en social media en kunnen zich geen wereld zonder 

voorstellen. Social media brengen vele voordelen met zich mee, zo zorgen ze voor een 

betere maatschappelijke ontwikkeling en vormen ze een platform voor ontelbare 

mogelijkheden tot zelfexpressie en communicatie. Ondanks deze voordelen brengen social 

media ook nadelen met zich mee, een daarvan is cyberpesten. Maar liefst zestien procent 

van de Nederlandse jongeren wordt online gepest, en van de jongeren die zelf niet gepest 

zijn heeft bijna een derde wel gezien of gemerkt dat een ander kind online gepest werd. Het 

meeste online pestgedrag vindt plaats op Twitter, Facebook, Whatsapp en MSN. Jongeren 

zien deze sites ook als vervangend communicatiemiddel en realiseren zich vaak niet dat de 

hele wereld kan lezen wat zij op hun vaak niet afgeschermde social media pagina’s 

plaatsen.  

Pestgedrag kon voorheen sneller gesignaleerd worden door docenten en ouders. Maar de 

resultaten van dit onderzoek laten zien dat de ‘klassieke’ pestvormen zoals buitensluiten, 

uitschelden, roddelen en negeren zich verplaatst hebben naar het internet. Daarbij zijn er 

heftigere nieuwe vormen van pesten bijgekomen zoals het aanmaken van haatprofielen en 

het verspreiden van bangalijsten of blootfoto’s. Allemaal vormen waar ouders en docenten 

minder zicht op hebben en die vaak ernstige, langdurige gevolgen kunnen hebben vanwege 

de vele online toeschouwers.  

 

Het is belangrijk om te weten wat een kind online ‘uitspookt’. Het onderzoek laat namelijk 

zien dat veel kinderen die online gepest worden makkelijk zijn in het geven van persoonlijke 

informatie en veel online pesters vaak niet de gevolgen van hun daden inzien. Daarbij zijn 

de daders van online pesten in veel gevallen kinderen die niet gecontroleerd worden door 

een volwassene. Kinderen moeten daarom goed voorgelicht worden over hoe ze het beste 

met social media om kunnen gaan en welke gevaren ermee gepaard gaan. Ouders, 

docenten en scholen hebben de verantwoordelijkheid hiervoor. Scholen kunnen pesten het 

beste aanpakken door het hanteren van een effectief bewezen schoolbrede aanpak zoals 

het programma van KIVA. Er zijn geen specifieke programma’s ontwikkeld voor 

cyberpesten, echter vormt dit geen probleem want een programma als KIVA pakt pesten in 
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zijn geheel aan: zowel offline als online. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is er een 

vijf-stappenplan ontwikkeld waarmee ouders, docenten en scholen handvatten worden 

gegeven voor het beter begrijpen van de leefwereld van jongeren en het herkennen en 

terugdringen van online pesten. Het plan bestaat uit de volgende vijf stappen: 

  

1. Wees positief over social media 

Wees ondanks de gevaren die social media met zich mee brengen positief. 

Verdiep u in de social media sites waar jongeren zich bevinden. Gebrek aan kennis 

zorgen ervoor dat jongeren u weinig vertellen omdat zij denken dat u het toch niet 

begrijpt.  

2. Praat met de jongeren 

Praat met de jongeren over wat zij online meemaken. Als u openheid creëert en 

interesse toont in hun online activiteiten zullen zij ook sneller tips van u aannemen 

met als gevolg dat zij het waarschijnlijk eerder accepteren als u bepaalde grenzen 

stelt.  

3. Bevind u waar de jongeren zich ook bevinden 

Word lid van de social media sites waar de jongeren zich bevinden. Zo weet u wat 

zij online meemaken, met wie zij online contact hebben en zo krijgt u inzicht in de 

gevaren die de sites met zich meebrengen waarover u hen voor kan lichten.  

4. Bespreek de online do’s en dont’s  

Bespreek met de jongeren wat zij beter wel en niet online kunnen zetten. Hoewel 

jongeren vaak eigenwijs en betweters lijken, zijn zij vaak nog wel gevoelig voor de 

adviezen van volwassenen.  

5. Pleit voor een schoolbrede aanpak 

Pleit als docent maar ook als ouder voor een schoolbrede aanpak op de school 

waar u lesgeeft of waar uw kind les krijgt. Deze bewezen effectieve manier van 

preventie en aanpak van pesten werkt echt en werpt zijn vruchten af bij de aanpak 

van zowel offline als online pesten.  

 

Dit stappenplan biedt Media Rakkers voorbeelden en handvatten waarmee ouders, 

docenten en scholen voorgelicht kunnen worden over hoe online pesten voorkomen en 

bestreden kan worden. Tevens bieden deze handvatten tips om meer inzicht te krijgen in de 

leefwereld van jongeren.  
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Summary 

In this report research has been done to find out what the new ways of bullying through 

social media are amongst kids between the ages of 12 and 16, how often it occurs and 

what, according to them, is the best approach to this problem. Besides that an advice has 

been given to Media Rakkers about the content of a manual /handbook that they have been 

working on at the moment. This book is focussing on parents, teachers and schools and is 

about social media, online bullying and the approach to it. Research has been done in terms 

of literature, in terms of quantity by conducting 414 inquiries amongst youngsters and in 

terms of quality by taking 5 semi-structurized interviews with youngsters. 

  

The youngsters that are now between the ages of 12 and 16 are called Generation Z. 

This generation covers all youngsters that have been born between 1992 and 2010. They 

have grown up with internet and social media and are unable to imagine a world without 

them. Social media have a lot of advantages, such as giving people a better chance to 

develop themselves in society and being a stage for numerous possibilities of self-

expression and communication. Despite these advantages social media carry many 

disadvantages, one of them is cyberbullying. As much as 16 percent of the Dutch youth is 

being bullied online and from the youngsters that are not bullied one third has seen or 

noticed that another child has been bullied online. Most bully behavior occurs on 

Twitter,Facebook, Whatsapp and MSN. Youngsters often see these sites as 

replacing means of communication and often do not realize that the whole world can 

see what they post on their usually unblocked social media pages.  

Previously, bully behavior could be recognized much quicker by teachers and parents. But 

the results of this research show that the "classic" ways of bullying like excluding, name 

calling, gossiping and ignoring have all shifted to the internet. Along with these ways, new, 

more intens ways have occurred, such as making hate-profiles, spreading banga lists or 

nude pictures. Ways of which parents and teachers are less aware of and which can have 

serious consequences due to the high number of online spectators.  

 

It is important to know what a child is up to when he or she is online. The research 

specifcally shows that many children who are bullying online are easy at giving away 

personal information and often many online bullies do not forsee the consequences of their 

actions. Plus, in many cases the perpetrators of online bullying are not being supervised by 

an adult. Children should therefor be very well informed about how to deal and live with 

social media and about the dangers that they bring. Parents, teachers and schools are 

responsible for this. The best way for schools to handle bullying is to use an approach like 

the KIVA-program, which has been proven to be an effective, schoolwide approach. There 

are no specific programs that have been developed for cyberbullying, however this should 

not be a problem, because the KIVA-program handles bullying in its whole, both offline and 

online. Using the research results a five-steps-plan has been developed to give parents, 

teachers and schools more grip on how to better understand the world children are living in 
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and how to recognize and decrease online bullying. The plan contains the following five 

steps: 

  

1. Be positive about social media 

Be positive about social media, despite the dangers that they bring. Find out which social 

media sites are being used the most by youngsters. Lack of knowledge will result in the fact 

that youngsters will not tell you very much because they think you will not understand them 

anyway. 

  

2. Talk with youngsters 

Talk with youngsters about what they experience online. When you create openness and 

show interest in their online activities they will accept tips from you faster which will result 

in easier accepting certain boundries that you set. 

  

3. Be there where youngsters are as well 

Become a member of the social media sites that are being used by youngsters. That way 

you will know what they experience online, who they are in contact with online and it will give 

you a view of the dangers that these sites bring with them in order to inform youngsters. 

  

4. Discuss the online do's and dont's 

Discuss with youngsters what is better to put online and what is better not to put online. All 

though youngsters are headstrong and know-it-alls they are also sensitive for an adults 

advice. 

  

5. Plead for a school-wide approach 

As a teacher but also as a parent you should plead for a school-wide approach on the 

school where you teach or where your child goes to. This proven to be effective way of 

preventing and handling bullying really works and that shows in the approach of both offline 

and online bullying. 

  

This step-plan offers Media Rakkers examples and grips which parents, teachers and 

schools can be informed with about how online bullying can be prevented and fought. These 

grips also give tips to get a better view on the world youngsters are living in. 
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1 Inleiding 

Voor de huidige generatie kinderen, de zogeheten Generatie Z, zijn internet en sociale 

media niet meer weg te denken uit hun leven. Deze generatie omvangt alle kinderen die 

geboren zijn tussen 1992 en 2010 (Ahlers & Boender, 2011). Generatie Z is een echte 

netwerkgeneratie, de jongeren van Generatie Z zijn gewend om constant online te zijn en 

alles met elkaar te delen via internet. De komst van internet en sociale media brengt vele 

voordelen met zich mee, zo zorgt het voor een betere prestatie op school en een grotere 

sociale betrokkenheid (Haan, de, 2010). Echter brengt het internet ook een vervelend 

probleem met zich mee: cyberpesten. Vooral social media blijken voor jongeren populaire 

plaatsen te zijn waar ze elkaar het leven zuur maken. De afgelopen tijd leeft het online 

pestprobleem enorm in Nederland, mede door het tragische nieuws van een aantal kinderen 

die suïcide pleegden, omdat ze gepest werden. Naar aanleiding hiervan zijn er meerdere 

reclamecampagnes gevoerd over (online) pesten en de gevolgen hiervan.  

 

Opdrachtgever Stichting Media Rakkers ziet al tijden in dat het pestgedrag via social media 

een groot probleem vormt. Media rakkers is een educatief initiatief voor jongeren, opvoeders 

en docenten en ontwikkelt middelen en activiteiten om het commerciële bewustzijn bij 

kinderen tot en met 16 jaar te vergroten. Momenteel zijn zij bezig met het schrijven van een 

handboek (genaamd ‘Onder Vuur’) voor ouders, docenten en scholen over social media, 

jongeren en online pesten. Met dit boek willen zij ouders, docenten en scholen inzicht geven 

in de huidige situatie op online pestgebied en social media. Zij krijgen tips hoe zij het beste 

met jongeren om kunnen gaan, wat zij zelf kunnen doen in het geval een kind online wordt 

gepest en welke preventieve maatregelen zij zelf kunnen nemen. Voor dit boek misten zij 

recent onderzoek naar de nieuwe vormen van pesten via social media onder jongeren van 

12 t/m 16 jaar.  

 

Door middel van desk- en fieldresearch zal dit rapport in kaart brengen welke nieuwe 

vormen van pesten via social media er zijn en wat (volgens jongeren) de beste aanpak van 

dit probleem is. In hoofdstuk 2 t/m 7 kunt u alle deskresearch vinden: allereerst in hoofdstuk 

2 de opzet van dit onderzoek. Alles over de opdrachtgever is te lezen in hoofdstuk 3. Een 

heldere omschrijving van de doelgroep en al hun kenmerken worden gegeven in hoofdstuk 

4. In hoofdstuk 5 wordt een definitie gegeven van klassiek pesten en cyberpesten. Omdat er 

specifiek onderzocht wordt wat de nieuwe vormen van pesten via social media zijn, vind u in 

dit hoofdstuk ook een definitie hiervan. Daarbij worden de kenmerken van social media 

genoemd, de geschiedenis en wordt er een verklaring gegeven van het succes van deze 

nieuwe media. Tevens kunt u lezen wat het surfgedrag van de doelgroep is en welke 

vormen van pesten via social media er zijn. Tot slot kunt u in hoofdstuk 6 lezen welke anti-

pestprogramma’s er wereldwijd ontwikkeld zijn, wat de effectiviteit hiervan is en wat 

Nederlandse scholen doen op het gebied van pesten.  
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Ter versterking van dit onderzoek is er naast deskresearch ook fieldresearch gedaan door 

middel van het afnemen van interviews en enquêtes onder de doelgroep. De resultaten 

hiervan kunt u teruglezen in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 en 10 worden de resultaten van 

zowel de desk- als fieldresearch samengevoegd tot een conclusie en een advies. Tot slot 

kunt u in hoofdstuk 11 een evaluatie van dit onderzoek lezen.  

1.1 Probleemomschrijving 

De rol van social media in onze samenleving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 

Inmiddels maakt 8 op de 10 Nederlandse internetgebruikers gebruik van een of meerdere 

social media kanalen (dutchcowboys, 2012). Verwacht wordt dat dit aantal de komende 

jaren alleen maar zal toenemen, het is daarom raadzaam te onderzoeken welke nieuwe 

vormen van pesten deze nieuwe media met zich mee brengt en hoe dit probleem het beste 

aangepakt kan worden. Er zijn al vele anti-pestprogramma’s ontwikkeld echter wordt er 

weinig aan de jeugd gevraagd wat volgens hen de beste aanpak van het probleem is. Dit 

resulteert in de volgende probleemstelling:  

 

Wat zijn de nieuwe vormen van pesten via sociale media onder jongeren van 12 t/m 16 jaar, 

hoe vaak komt het voor en wat is volgens jongeren de beste aanpak van dit probleem?  

 

Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is Media Rakkers inzicht verschaffen in het pest gedrag 

via social media onder jongeren van 12 t/m 16 jaar door middel van een adviesrapport. Dit 

rapport zal Media Rakkers inzicht geven in de verschillende vormen van online pesten, hoe 

vaak deze voorkomen, via welke social media kanalen dit gebeurt en wat volgens jongeren 

de beste manier is om dit probleem aan te pakken.  

1.2 Begripsafbakening 

In dit rapport zullen verschillende begrippen aan bod komen, onderstaand de definitie van 

deze begrippen: 

 

Jongeren: als er in dit onderzoek over jongeren gesproken wordt dan betreft het hier de 

doelgroep: jongens en meisjes van 12 t/m 16 jaar oud.  

 

Applicaties (apps): zijn kleine programma’s die draaien op een smartphone of tablet. 

Hiermee is het mogelijk om extra functies aan een mobiel apparaat toe te voegen. Een 

voorbeeld van een app is Whatsapp: een gratis chatdienst voor op je mobiele telefoon 

(Wikipedia, 2013).  

 

Social network sites: zijn sociale media sites zoals Facebook en Hyves. Op deze websites 

kan men informatie met elkaar kan uitwisselen in de vorm van tekst, beeld of geluid.  



Scriptie Jolanda van der Veen 12 

 

 

 

Cyberpesten: de elektronische vorm van het klassieke pesten. Deze vorm van pesten 

gebeurt via internet en dan vooral op social media sites.  

 

Slachtoffer/dader: in dit onderzoek wordt gesproken over slachtoffers en daders, 

slachtoffers betreffen hier de kinderen die gepest worden. De daders zijn de personen die 

pesten.  
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2 Verantwoording methoden en technieken 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet besproken. Daarnaast worden de keuzes voor 

enquêtes en interviews verantwoord.  

2.1 Onderzoeksopzet  

Naast deskresearch is dit onderzoek versterkt door het gebruik van fieldresearch. Er is 

gekozen voor het afnemen van enquêtes en het houden van interviews.  

2.1.1 Deskresearch 

Een aantal van de deelvragen zijn beantwoord door middel van deskresearch. In bijlage1 

kunt u de deelvragen terug vinden. Voor de deskresearch is er gebruik gemaakt van de 

volgende type bronnen:  

- Internet 

- Boeken  

- Onderzoeken 

- Krantenartikelen  

Daarnaast heb ik in de opstartfase van dit onderzoek een masterclass over digitaal pesten 

bijgewoond van jeugdtrendwatcher Bamber Delver, een zakelijke partner van stichting 

Media Rakkers. Door hier met meerdere docenten van de middelbare school te hebben 

gesproken, heb ik inzicht gekregen in de ernst van het cyberpestprobleem en de 

moeilijkheid in de aanpak hiervan.  

 

Voor dit onderzoek zijn vele onderzoeken, boeken en theorieën gebruikt. Een aantal van 

deze, in het bijzonder, vormden belangrijke bouwstenen voor dit rapport:  

- Boek: Generatie Z – Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven, van: 

Ahlers & Boender (2011) 

- Theorie: Abraham Maslow’s (1943) ‘Hierarchy of Needs’  

- Dossier van het Nederlands Jeugd Instituut: ‘Wat werkt tegen pesten?’ (Rooijen –

Mutsears, van, 2012) 

- Het onderzoek: ‘Monitor Internet en Jongeren 2010 – 2012: het (mobiele) gebruik 

van social media en games door jongeren’ van het onderzoeksinstituut IVO (2013) 

 

2.1.2 Fieldresearch: enquête 

Om inzicht te krijgen in het social media gebruik en het pestgedrag van jongeren is er een 

anonieme enquête afgenomen. Jongeren vinden het over het algemeen lastig om 

geconfronteerd te worden met hun eigen gedrag, een anonieme enquête zal daarom 

waarschijnlijk meer eerlijk ingevulde vragen opleveren. Er is voor een enquête gekozen, 

omdat hier een grote groep respondenten mee bereikt kan worden en er gerichte informatie 

kan worden gevraagd (Verhoeven, 2011).   
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Er is gekozen om eerst enquêtes af te nemen en daarna interviews te houden, omdat de 

resultaten van de enquêtes invloed zullen hebben op de inhoud van de interviewvragen. De 

enquête is afgenomen onder de doelgroep: jongeren tussen 12 en 16 jaar oud. Het doel van 

de enquête is inzicht verschaffen in het social media gebruik van de doelgroep. Tevens is 

het van belang om erachter te komen hoe vaak pestgedrag via social media voorkomt, wat 

de reden van de pesterijen is, via welke platformen dit gebeurt en wat volgens de doelgroep 

de meest effectieve aanpak is van het pestprobleem. De enquête bestaat uit 18 vragen en 

de invultijd bedraagt ongeveer 5 minuten. De enquête kunt u terug vinden in bijlage 2.  

 

Onderzoekspopulatie 

Volgens het CBS (2013) telt Nederland momenteel ongeveer 3,8 miljoen generatie Z’ers, dit 

zijn alle jongeren geboren na 1992. Dit onderzoek richt zich specifiek op jongeren tussen 12 

en 16 jaar oud. Volgens het CBS (2012) telt Nederland momenteel 988.217 jongeren uit 

deze leeftijdscategorie. Hiervan zijn 505.904 man en 482.313 vrouw (CBS, 2012).  

 

Steekproef 

Om te berekenen hoeveel respondenten er nodig zijn om een betrouwbaar resultaat te 

verkrijgen, is er gebruik gemaakt van een steekproefcalculator. Voor een ideale situatie 

moeten er 384 enquêtes worden afgenomen. Er is dan uitgegaan van een foutmarge van 

5%, een populatie van 988.217, een spreiding van 50 procent en een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 procent (Corpos, z.j.).  

 

Verspreiding 

De enquêtes zijn schriftelijk afgenomen op drie Middelbare scholen in Nederland.  Bij 

spreiding van de enquêtes is er bewust gekozen voor verschillende opleidingsniveaus en 

drie verschillende leefomgevingen: een dorp, een middelgrote stad en een grote stad in de 

Randstad. Zo is er gekozen voor de hoofdstad van Nederland:  Amsterdam. Op deze school 

zitten veel allochtone jongeren en is het opleidingsniveau VMBO en MAVO. De tweede 

school waar enquêtes zijn afgenomen is een grote middelbare school in het Noord-

Hollandse dorp Grootebroek. Op deze school zitten voornamelijk autochtone kinderen en is 

het opleidingsniveau VMBO, MAVO en HAVO. Tot slot is er geënquêteerd op een school in 

de middelgrote stad Leeuwarden, gelegen in de provincie Friesland. Ook op deze school 

zitten voornamelijk autochtone kinderen en is het opleidingsniveau HAVO en VWO.  

 

Tijdsbestek & verwerking 

Het afnemen van de enquêtes is gedaan in een tijdsbestek van ongeveer een maand. De 

enquêtes zijn handmatig verwerkt door middel van een online enquête tool 

(enquetesmaken.nl). Deze handmatige verwerking bracht een groot voordeel met zich mee. 

Zo kon ik namelijk zien of er significante verschillen te zien waren tussen antwoorden van 

bijvoorbeeld allochtone of autochtone jongeren of dat pesten bijvoorbeeld meer voorkomt bij 

leerlingen van lagere opleidingsniveaus. Deze bevindingen kunt u terug lezen in het 

hoofdstuk resultaten.  
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2.1.3 Fieldresearch: interview 

Aan de hand van enquêteresultaten zijn vervolgens de interviewvragen opgesteld. Er is 

gekozen voor het houden van semigestructureerde interviews omdat de interviewer hierbij 

de vragen  zo kan sturen dat er een gericht antwoord wordt gegeven. Bij deze vorm  kan de 

interviewer doorvragen en krijgt de geïnterviewde de mogelijkheid om bepaalde diepte aan 

zijn antwoorden te geven (Bryman & Bell, 2011). Deze vorm van interviewen kent wel een 

nadeel: vanwege het kleine aantal personen dat geïnterviewd wordt,  is het niet mogelijk om 

generalisaties te maken over de gehele populatie (Saunders, Lewis & Hornhill, 2011).  

De interviews worden oog-in-oog gehouden. Het voordeel hiervan is dat het contact 

completer is dan bijvoorbeeld bij telefonische interviews. Omdat de geïnterviewde een kind 

betreft, zorgt dit er zeker voor dat het makkelijker is om door te vragen en er zo dus een 

grotere kans is op het verkrijgen van de gewenste informatie (Luttik, M.L & E. van ’t Verlaat, 

2008). 

Er zijn vijf interviews gehouden met kinderen in de leeftijdscategorie van 12 t/m 16 jaar. De 

interviews zijn gehouden in een vertrouwde omgeving: met twee kinderen op de school waar 

zij les krijgen en met de andere drie kinderen bij hun thuis. De interviews vonden plaats in 

een afgesloten ruimte waar voldoende privacy was.    

 

Bij aanvang van het interview kregen de kinderen het volgende te horen:  

“We gaan praten over social media en pesten. Ik ga je een aantal vragen stellen omdat ik 

graag meer te weten wil komen over het gebruik van social media door jongeren en het 

pestgedrag op social media. Wees alsjeblieft zo eerlijk mogelijk, je kunt helemaal niks fout 

zeggen, ik ben juist blij met alle informatie die jij mij wilt vertellen”.  

 

Het afnemen van de interviews nam ongeveer 20 minuten in beslag en zijn opgenomen met 

een recorder. Het voordeel hiervan is dat het de interviewer in staat stelt om goed naar de 

geïnterviewde te luisteren en zich zodoende kan richten op het stellen van de juiste vragen. 

Daarnaast geeft het de mogelijkheid om het interview nog eens terug te luisteren en er een 

nauwkeurig verslag kan worden gemaakt zonder vertekening  (Lewis, Saunders & Thornhill. 

2004). De interviewvragen kunt u terugvinden in bijlage 3.  

2.2 Conclusie 

Om de probleemstelling te beantwoorden is er voor dit onderzoek gebruik gemaakt van 

internet, boeken, onderzoeken en krantartikelen. Ter versterking van het onderzoek zijn er 

interviews en enquêtes afgenomen onder de doelgroep. Er zijn eerst enquêtes afgenomen 

op drie middelbare scholen in Nederland. De enquêtes zijn schriftelijk afgenomen en 

vervolgens handmatig verwerkt d.m.v. een online enquête tool. Voor een betrouwbaar 

resultaat moesten er minimaal 384 enquêtes worden afgenomen, dit aantal is gehaald met 

414 ingevulde enquêtes. In totaal zijn er 5 interviews afgenomen met kinderen van 

verschillende leeftijden uit de doelgroep (12 t/m 16 jaar).  

  



Scriptie Jolanda van der Veen 16 

 

 

3 De opdrachtgever 

In dit hoofdstuk wordt besproken wie de opdrachtgever is, wat het doel van de onderneming 

is en welke verdere diensten zij levert.  

3.1 Stichting Media Rakkers 

De opdrachtgever is Stichting Media Rakkers, in 2004 opgezet door Liesbeth Hop. Media 

Rakkers  is een educatief initiatief voor jongeren tot en met 16 jaar, hun ouders en 

leerkrachten met als onderwerp 'Media en Reclame'. Het doel van Media Rakkers is het 

ontwikkelen van middelen en activiteiten die het commerciële bewustzijn  (mediawijsheid) bij 

kinderen en jongeren tot en met 16 jaar vergroot. Media Rakkers beoogt het thema 'Media 

en Reclame' een plek te geven in het onderwijs op Nederlandse basisscholen, maar richt 

zich ook op de thuissituatie met educatieve middelen voor kinderen en ouders.  

3.2 Onderzoeken en campagnes 

Om de mediavaardigheid en het commerciële bewustzijn van kinderen te vergroten, biedt 

Media Rakkers een ruim aanbod aan onderzoeken, campagnes en activiteiten. Zo bieden ze 

onder andere het volgende:  

 Een educatieve website 

 Meerdere zelfgeschreven boeken en artikelen  

 Periodiek marktonderzoek 

 Lesmateriaal voor scholen 

 Opleidingen voor het bedrijfsleven 

 Het geven van ouderavonden en workshops voor leerkrachten 

 Diverse voorlichtingscampagnes 

 Een interactief informatiepakket voor kinderen en ouders 

 Diverse programma’s om mediavaardigheden en het commerciële bewustzijn bij 

basisschoolkinderen en middelbare schooljongeren te vergroten 

 Jaarlijkse evenementen en congressen 

3.3 Financiering Mediarakkers 

In Den Haag is Media Rakkers inmiddels een zeer waardevolle stichting geworden en heeft 

de Tweede Kamer al meerdere keren adviezen en vragen gesteld over de door Media 

Rakkers uitgevoerde onderzoeken en publicaties. Ook neemt de stichting deel in het 

Expertisecentrum Mediawijsheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Daarom heeft Media Rakkers sinds 2008 een aanzienlijke subsidie toegekend gekregen 

door de Europese Commissie vanuit het Leonardo da Vinci programma.  

http://www.mediarakkers.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=73
http://www.mediarakkers.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=60
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3.4 Samenwerkingen 

Liesbeth Hop heeft de stichting opgezet met behulp van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur & Wetenschap en in samenwerking met 32 Nederlandse organisaties. Denk hierbij 

aan Universiteiten, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de reclame- en 

mediabranche.  Al deze participanten hebben de verantwoordelijkheid opgepakt educatieve 

middelen te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat kinderen, ouders en docenten worden 

geïnformeerd over de gemedialiseerde wereld om hen heen.  

 

3.4.1 De Nationale Academie voor Media & Maatschappij 

Liesbeth Hop werkt veel samen met jeugdtrendwatcher Bamber Delver (oprichter van 

stichting De Kinderconsument). Samen richtten zij De Nationale Academie voor Media en 

Maatschappij op. Deze academie biedt trainingen en opleidingen aan specifieke 

beroepsgroepen zoals docenten met als doel de mediaontwikkelingen te herkennen, 

begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Hun visie is als volgt: 

 

(Delver & Hop, 2007):  

“De Nationale Academie voor Media & Maatschappij komt voort uit onze persoonlijke missie. 

Wij vinden dat de jeugd recht heeft op opvoeding en educatie over de wereld die wij als 

volwassenen voor hen creëren. Onze maatschappij is inmiddels doorspekt met media, 

waardoor de invloed op de jeugd enorm toeneemt. Dat brengt soms hun authenticiteit in 

gevaar. Wij willen de jeugd helpen zich te ontwikkelen tot bewuste en kritische 

mediaconsumenten. Dat doen wij door onze kennis en ervaring over te dragen aan 

opvoedprofessionals in Nederland”. 

 

Delver en Hop hebben samen meerdere onderzoeken gedaan en boeken geschreven. Zo 

hebben ze in 2009 het boek ‘De WIFI-Generatie’ uitgebracht en zijn ze momenteel bezig 

met het schrijven van hun nieuwe boek ‘Onder vuur’. Dit wordt een handboek voor 

opvoeders en docenten om inzicht te krijgen in het pestgedrag van jongeren in de digitale 

wereld met als doel leren hier mee om te gaan en dit te herkennen.  

3.5 Conclusie 

De opdrachtgever van dit onderzoek is stichting Media Rakkers. Deze stichting is opgezet in 

samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en een groot aantal 

andere ondernemingen met als doel het commerciële bewustzijn bij kinderen tot en met 16 

jaar te vergroten. Media Rakkers ziet een probleem in het toenemende pestgedrag via 

social media onder jongeren. Daarom schrijven ze momenteel een boek over dit groeiende 

verschijnsel. Dit boek moet opvoeders, docenten en scholen handvatten bieden voor het 

herkennen van digitaal pestgedrag bij kinderen met als doel het voorkomen en terugdringen 

hiervan. Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan de inhoud van het boek.  
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4 De doelgroep 

In dit hoofdstuk wordt besproken wie de doelgroep is, wat hun surfgedrag is en wat de 

online gevaren voor deze groep zijn.   

4.1 Generatie Z: netgeneratie 

We kunnen er niet meer omheen: jongeren lijken te zijn vergroeit met hun smartphones en 

tablets. Whatsappen, Twitteren, Pingen, allemaal dagelijkse kost. De huidige generatie 

kinderen weet niet beter dan dat er internet en mobiele telefoons zijn. Deze generatie 

kinderen wordt Generatie Z genoemd. Deze generatie omvangt alle kinderen die zijn 

geboren tussen 1992 en 2010 (Ahlers & Boender, 2011). Deze generatie is een echte 

netwerkgeneratie, ze zijn gewend om constant online te zijn. Volgens het CBS (2013) telt 

Nederland momenteel ongeveer 3,8 miljoen generatie Z’ers. De doelgroep voor dit 

onderzoek vormt niet gehele generatie Z, maar alleen de groep van 12 t/m 16-jarigen, 

volgens het CBS (2012) zijn dit 988.217 kinderen.  

 

Generatie Z staat bekend onder meerdere namen. De meest gebruikte en invloedrijke is de 

door John Prensky bedachte naam ‘Digital Natives’ (Prensky, 2001). Hij stelt dat dat deze 

generatie geboren is in een tijd waarin de aanwezigheid van digitale technologie de norm is. 

In tegenstelling tot haar voorgaande generatie; Generatie Y (geboren tussen 1980 en 1995), 

die zijn opgegroeid met internet, mobiele telefoons en email, maar zich nog wel een wereld 

zonder kan herinneren. De Z’ers kennen geen wereld zonder internet, mobiele telefoons en 

social networks. Voor velen van hen is de behoefte aan internet net zo groot als de primaire 

levensbehoeften; schoon drinkwater, eten, slaap en een dak boven hun hoofd.  

Deze generatie voelt de behoefte om alles online met elkaar te delen en de hele dag in 

contact te staan met elkaar. Internet is voor jongeren een platform voor ontelbare 

mogelijkheden tot zelfexpressie en communicatie (Zwanenburg & Pardoen, 2010). 

Onder de jongeren lijkt zelfs te opvatting te ontstaan dat je eigenlijk alles met elkaar moet 

delen, zolang het maar geen persoonlijke financiële informatie is. Voor de Z’ers is privacy 

niet langer een standaard, maar een optie (Ahlers, 2010).  

 

4.1.1 Kenmerken generatie Z 

In opdracht van het Expertisecentrum ‘ICT in het Onderwijs’ is het rapport 

‘Netgeneratiestudent: nieuwe media, nieuw onderwijs’ (Prozee, 2006) geschreven. Hierin 

worden zeven kenmerken van de netgeneratie beschreven. Deze kenmerken zijn 

samengesteld met behulp van diverse onderzoeken. De kenmerken worden als volgt 

beschreven: 
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1. Snel & ongeduldig – De netgeneratie werkt met een hoge snelheid en verwacht dit ook 

van anderen. Ze hebben meer oog voor snelheid dan nauwkeurigheid (Oblinger & Oblinger, 

2005)   

2. Leren door doen – leren hoe iets werkt, door middel van experimenteren  

3. Resultaatgericht – de netgeneratie wil met doen iets bereiken 

4. Sociaal & interactief – ze hechten grote waarde aan het onderhouden van contacten en 

werken graag samen  

5. Simultane bezigheden – met andere woorden: multitasking. De netgeneratie is gewend 

om meerdere dingen tegelijk te doen en schakelt snel van de ene activiteit over naar de 

andere (Oblinger & Oblinger, 2005)   

6. Visueel ingesteld - De netgeneratie voelt zich comfortabel in een afbeeldingrijke 

leesomgeving en weigert om grote lappen tekst te lezen, dit komt mogelijk voort uit hun 

ervaringen met computerspellen (Oblinger & Oblinger, 2005)   

7. Verbonden & mobiel – Door de moderne communicatietechnologie is de netgeneratie 

altijd in staat om waar dan ook verbonden te zijn met hun sociale omgeving. Zoals Veen & 

Jacobs (2004) stellen: “Mobiel bellen is geen luxe. Voor de netgeneratie die denkt en 

functioneert in netwerken van vrienden, familie en collega’s is het even vanzelfsprekend als 

water uit de kraan.” 

 

4.1.2 Kansen en risico’s 

Het gebruik van internet en sociale media kent vele voordelen. Zo draagt dit bij aan betere 

prestaties op school, zorgt het voor een grotere maatschappelijke participatie en meer 

sociale betrokkenheid (Haan, de, 2010). Echter kleven er ook een aantal risico’s aan. Vooral 

ouders, opvoeders, docenten en hulpverleners zien gevaren die de online omgeving met 

zich mee brengt voor jongeren. Zo worden veel jongeren slachtoffer van hackers, spam, 

onveilig chatten en cyberpesten.  

 

Van 2006 tot 2009 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau meegewerkt aan het EU Kids 

Online project. In dit project werden alle Europese onderzoeken naar de ervaringen van 

kinderen en jongeren met internet en online technologieën bij elkaar gebracht. Er werd 

onder andere onderzocht wat de online kansen en risico’s zijn voor kinderen en jongeren. 

Dit bleek soms moeilijk te definiëren, omdat kinderen en volwassenen online activiteiten 

soms heel verschillend classificeren. Zo ziet een tiener pornografische beelden bijvoorbeeld 

als een kans, terwijl ouders dit als een risico zien (Haan, de, 2010). Al met al bleek dat  

jongeren en volwassenen toch een groot aantal activiteiten hetzelfde classificeerden. Deze 

verdeling is weergegeven in tabel 1.  
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Tabel 1: Online kansen en risico’s internetgebruik door jongeren (Hasebrink et al. 2009) 

Online kansen Online Risico’s 

Toegang tot wereldwijde informatie Pedofielen en vreemden 

Hulpbron voor onderwijs Extreem of seksueel geweld 

Sociale netwerken voor oude/nieuwe vrienden Andere schadelijke content 

Betrokkenheid bij gemeenschappen Racistisch materiaal 

Vermaak, games, fun Advertenties en commerciële verleiding 

User-generated-content Bevooroordeelde en onjuiste informatie  

Maatschappelijke en politieke participatie Uitbating van persoonlijke informatie 

Expressie van identiteit Cyberpesten, stalking, intimidatie  

Technologische expertise en geletterdheid Gokken, financiële zwendel 

Carrièreperspectief en werkgelegenheid Zelfbeschadiging (anorexia, zelfmoord etc.) 

Persoonlijk/gezondheid/seksueel advies Misbruik van privacy 

Interesse groepen/forums voor fans  Illegale activiteiten (hacken) 

 

Een recent onderzoek van Eenvandaag (2013) laat zien dat 50 procent van de jongeren 

onder de 16 jaar weleens op een seksuele manier benaderd is op internet door een 

vreemde. 61 procent van hen heeft hier niemand over ingelicht.  Deze benaderingen 

gebeuren meestal op chatsites en sociale netwerken zoals Facebook of Hyves. Ouders 

hebben dus wel degelijk een reden om zich zorgen te maken over het welzijn van hun 

kinderen op internet.  

4.2 Conclusie 

Generatie Z, ook wel ‘Digital Natives’ genoemd, omvangt de groep kinderen die tussen 1992 

en 2010 geboren is. Deze netwerkgeneratie is opgegroeid met internet, social media en 

mobiele telefoons en voor hen zijn deze middelen niet meer weg te denken uit hun leven.  

Deze generatie is visueel ingesteld, kan goed multitasken, is sociaal en interactief en leren 

door te doen. Het internet is voor jongeren een platform voor zelfexpressie en 

communicatie, draagt bij aan een betere prestatie op school, zorgt voor meer sociale 

betrokkenheid en voor grotere maatschappelijke participatie. Hoewel het internet dus veel 

voordelen met zich meebrengt, schuilen er ook gevaren achter. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 

slachtoffer worden van cyberpesten, intimidatie, hacking of vreemden die contact willen 

maken met negatieve bedoelingen.  
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5 Pesten via social media 

Pesten is een fenomeen dat al bestaat zolang wij ons kunnen heugen. Het gebeurt in alle 

leeftijden en klassen van de samenleving: bij jongeren en volwassen, op scholen, in 

families, op kantoren, sportclubs enz. Met de komst van het internet is er echter een nieuwe 

vorm van pesten ontstaan: cyberpesten. Deze vorm van pesten kent veel overeenkomsten 

met het klassieke pesten, echter gebeurt dit via de digitale weg en vindt het pestgedrag 

vaak (anoniem) plaats via social media. In dit hoofdstuk wordt gedefinieerd wat pesten is en 

wat de verschillen tussen klassiek pesten en cyberpesten zijn. Omdat er specifiek 

onderzocht wordt wat de nieuwe vormen van pesten via social media zijn, wordt er in dit 

hoofdstuk ook ingegaan op social media. Zo kunt u een definitie lezen, wanneer de 

explosieve groei van social media was, welke social media sites er zijn en wat het 

surfgedrag van de doelgroep is. Vervolgens worden de verschillende vormen van pesten via 

social media onder de loep genomen en worden er enkele kenmerken van slachtoffers en 

daders genoemd.  

5.1 Definitie: pesten 

De Zweedse psycholoog Dan Olweus (1992) wordt beschouwd als de grondlegger van het 

onderzoek naar pesten. Olweus omschrijft het klassieke pesten als volgt:  

“Een persoon wordt gepest als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve 

handelingen, verricht door één of meerdere personen”. Hierbij legt hij een negatieve 

handeling uit als: “Een ander met opzet schade berokkenen of dit proberen te doen, een 

ander benadelen of last veroorzaken”.  

Olweus stelt dat deze negatieve handeling wordt veroorzaakt door een verstoord 

machtsevenwicht. Door deze ongelijke machtsrelatie is het slachtoffer meestal niet in staat 

de situatie te doorbreken. We kunnen stellen dat het bij pesten om opzettelijk gedrag gaat.  

5.1.1 Verschil tussen plagen en pesten 

Plagen doet iedereen weleens en dit gaat meestal over en weer. Bij plagen is er geen 

sprake van machtsongelijkheid en is er dus geen winnaar of verliezer. Plagen heeft niet tot 

doel de andere persoon te kwetsen, maar is juist grappig bedoeld. Bij pesten is dit echter 

heel anders, hierbij is wel degelijk sprake van een winnaar of een verliezer en de pester 

heeft tot doel de ander schade te berokkenen. De gepeste wordt vaak voor langere tijd en 

herhaaldelijk blootgesteld aan negatieve reacties van een of meerdere personen. In 

tegenstelling tot plagen is de persoon vaak niet meer in staat om voor zichzelf op te komen 

(Elberts & Weerd, van de, 2012). Echter moet er wel rekening worden gehouden met het feit 

dat pesten of gepest worden twee interpretatie afhankelijke begrippen zijn. Wat voor de 

pester als plagen wordt gezien, kan voor het slachtoffer als pesten worden ervaren. De 

grootste verschillen tussen plagen en pesten worden door Deboutte & Schelstreate (2000) 

als volgt omschreven:   



Scriptie Jolanda van der Veen 22 

 

 

 Pesten gebeurt met opzet, plagen gebeurt onbezonnen 

 Pesten heeft als doel iemand bewust kwetsen, pijn doen of angstig maken, plagen 

heeft geen kwade bedoelingen en kan soms als prettig of grappig worden ervaren 

 Pesten houdt voor een langere tijd aan, plagen gebeurt niet vaak, duurt minder lang 

en gebeurt onregelmatig 

 Bij pesten zijn de onderlinge relaties ongelijk, plagen speelt zich af tussen twee 

‘gelijken’  

 Pesten gebeurt vaak met een groep tegen één persoon, plagen is meestal één 

tegen één 

 Bij pesten voelt het gepeste kind zich eenzaam en geïsoleerd, bij plagen worden de 

relaties meteen hervat en blijft het geplaagde kind volwaardig lid van de groep.  

 Als er niet (op tijd) wordt ingegrepen kan pesten lichamelijke en geestelijke 

gevolgen hebben, plagen is draaglijk en van korte duur en heeft geen lange termijn 

gevolgen 

5.2 Cyberpesten 

Met de komst van internet heeft het pesten zich voor een groot deel verplaatst van het 

schoolplein naar de online wereld. Cyberpesten is een vorm van pesten die gebeurt via de 

nieuwe communicatietechnologieën: via het internet en de mobiele telefoon.  Door al deze 

technologische middelen is het makkelijker geworden om iemand te pesten. Als je wilt kun je 

het immers anoniem doen. Daarbij durft men zich via het  internet vaak veel sneller bloot te 

geven als in het echte leven. Het is verleidelijker om persoonlijke informatie over jezelf te 

geven. Jongeren durven bijvoorbeeld via het internet sneller te zeggen dat ze verliefd op 

iemand zijn of eerder foto’s van zichzelf te geven. Dit verschijnsel wordt 

hyperpersonalisering genoemd en is een effect van de anonimiteit die internet met zich mee 

brengt (Vandebosch, z.j.). Hoewel dit verschijnsel veel positieve kanten kent, brengt het ook 

negatieve gevolgen met zich mee, want men kan er misbruik van maken.  

 

De meest complete definitie van cyberpesten is die van Bill Belsey (2004). Hij omschrijft 

cyberpesten als volgt:  

“Cyberpesten impliceert het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën zoals e-

mail, mobiele telefoon en tekstberichten, instant messaging, laster persoonlijke websites en 

laster online persoonlijke opiniewebsites, ter ondersteuning van doelbewust, herhaaldelijk 

en vijandig gedrag van een individu of groep, met de intentie om anderen schade toe te 

brengen”.  

 

In de definitie van Bill Belsey ontbreekt echter wel een element: het machtsverschil. Hoewel 

een pester via het internet niet met fysieke kracht indruk kan maken op een slachtoffer, kan 

hij wel over macht beschikken door superieure technische kennis. Volgens Jordan (1999) 

staat sociale macht in de online wereld gelijk aan ‘technopower’.  Hiermee bedoelt hij dat de 

macht van iemand in de online wereld afhangt van de digitale kennis die iemand heeft. 
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Hierdoor kan het dus ook mogelijk zijn dat iemand die in het echte leven het doelwit is van 

pesterijen omdat hij fysiek of verbaal niet sterk is, in de online wereld juist een pester kan 

zijn vanwege digitale vaardigheden.  

 

5.2.1 Kenmerken 

Cyberpesten heeft een aantal duidelijke kenmerken (wikicybercrime, 2013): 

1. Het gebeurt online en het kan zo ver gaan dat het buiten internet door gaat 

(bijvoorbeeld op school) 

2. Het gebeurt in veel gevallen anoniem, daders hebben het gevoel dat ze ongestoord 

hun gang kunnen gaan. Ze voelen zich superieur, onaantastbaar en kunnen zich 

verschuilen voor een echte confrontatie.  

3. Het is vaak harder dan ‘gewoon’ pesten. De dader ziet niet direct de reactie van het 

slachtoffer, hierdoor ziet hij niet welke schade hij aanricht en is meer geneigd 

ermee door te gaan. 

4. Het slachtoffer voelt zich nergens meer veilig, zeker omdat het vaak anoniem 

gebeurt en het slachtoffer niet weet wie de pester is. Hierdoor vertrouwt het 

slachtoffer niemand meer en is constant op zijn hoede.  

5. Er zijn veel meer toeschouwers aanwezig dan bij klassiek pesten (mits het via 

social media sites zoals Twitter en Facebook gebeurt). Iedereen kan zien en lezen 

hoe iemand gepest en vernederd wordt 

6. Het is vaak niet meer terug te draaien. Als iets eenmaal op internet is geplaatst, is 

het moeilijk te verwijderen en kan het zelfs nog jaren rond circuleren. Een 

voorbeeld hiervan is het verspreiden van een blootfoto.  

7. Er is niet altijd sprake van een herhalingsaspect (wat bij het klassieke pesten 

meestal wel het geval is). Het gebeurt vaak dat iemand een eenmalige pestactie 

uithaalt door bijvoorbeeld een foto of video van iemand te plaatsen of een account 

hackt. 

 

5.2.2 Cijfers cyberpesten in Nederland en de rest van Europa 

Ruim 15 procent van de Nederlandse kinderen geeft aan het afgelopen jaar op internet te 

zijn gepest (Van Duin, Schoenmakers, Veldhuis & Janikian, 2013). Dit aantal ligt hoger als 

het percentage in Spanje en IJsland, maar lager dan de andere onderzochte landen (figuur 

1). Er is een verschil te zien in het aantal jongens en meisjes die gepest worden.  Zo geven 

meisjes vaker aan gepest te worden:  

- 14- en 15-jarige meisjes 19,8% 

- 14- en 15-jarige jongens 12,3% 

- 16- en 17-jarige meisjes 19,2% 

- 16- en 17-jarige jongens 10,9% 
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Figuur 1: percentage online gepeste kinderen Europa 

 

 

Tussen 2009 en 2011 is er in 25 Europese landen onder in totaal 25.000 kinderen 

onderzoek gedaan naar het gebruik en gedrag van kinderen online: het EU Kids Online 

onderzoek (Livingstone,  Haddon, Görzig & Ólafsson, 2011). Hieruit bleek de helft (56%) 

van de kinderen die online pest ook kinderen face-to-face te pesten, en ruim de helft (55%) 

van de kinderen die online gepest wordt zegt ook face-to-face gepest te worden. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat er vaak niet alleen sprake is van het een of het ander, maar dat 

deze twee vormen vaak in elkaar overlopen. Het internet biedt de mogelijkheid om het 

pesten ook buiten school door te laten gaan, zo wordt het voor het slachtoffer nog moeilijker 

om te ontsnappen aan de pesterijen.  Er is nog een verband te zien: van de kinderen die 

anderen offline pesten, is bijna de helft (47%) zelf ook offline gepest. Van de kinderen die 

anderen online pesten, is 40 procent zelf ook online gepest.  

 

Ook is de jongeren gevraagd hoe zij reageren op de pesterijen. Een derde (36%) probeert 

het probleem op te lossen, in de meeste gevallen (77%) door het aan een vriend/vriendin of 

ouder te vertellen. De helft (46%) van de gepeste kinderen blokkeert de pester.  

 

Het onderzoek toont ook psychologische verschillen aan tussen kinderen die pesten en/of 

gepest worden, en kinderen die helemaal geen ervaring met pesten hebben. Zo blijken 

pesters vaak echte sensatiezoekers te zijn en slachtoffers van online pesten vaak 

‘buitenbeentjes’ te zijn die vaak buiten de groep vallen.  
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5.3 Social media 

In dit hoofdstuk wordt gedefinieerd wat social media zijn, waarom ze zo immens populair zijn 

en wanneer de explosieve groei van social media was. Ook kunt u lezen welke kanalen het 

populairst zijn, op welke social media platformen de doelgroep zich bevind en hoeveel tijd zij 

er door brengen.  

 

5.3.1 Social media: de definitie 

Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee men informatie 

met elkaar kan uitwisselen in de vorm van tekst, beeld of geluid. Het woord ‘social’ zegt al 

voldoende; er vindt een hoge mate van interactie plaats. Groepen mensen komen er samen 

om te communiceren over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het draait bij social media 

vooral om de rol van de bezoeker. De content op de social media sites wordt dan ook 

gepost door de gebruikers, ook wel ‘user generated content’ genoemd. Social media zijn 

snel doorzoekbaar en relatief objectief omdat de content wordt gegenereerd door een grote 

groep mensen. De Amerikaanse journalist James Surowiecki (2004) bedacht een naam voor 

dit effect: ‘Wisdom of the Crowds’, de definitie hiervan is als volgt:  

“De uitkomst van interacties tussen individuen of hun kennis, informatie en ideeën, die we 

als ‘wijs’ beschouwen omdat deze nieuwe kennis en inzichten oplevert en de som der delen 

overtreft”. 

 
De essentie van social media is dat je je mening geeft en informatie (over jezelf) deelt met 

andere internetgebruikers. Iedere social media site heeft zo zijn eigen toepassing om dit te 

doen. Zo stuur je bijvoorbeeld via Twitter de zogeheten tweets (korte tekstberichten), kun je 

op Facebook foto’s of berichten ‘liken’ , als men actief is op Hyves noemt men dit ‘Hyven’ en 

via Youtube kan men video’s uploaden en bekijken.  

 

5.3.2 Tien kenmerken van social media 

Online marketeer Marco Dekkers (2011) omschrijft tien kenmerken van social media:  

1. User generated content: de gebruikers maken samen de content, voorbeelden 

hiervan zijn foto’s, video’s en status updates.  

2. Delen staat centraal: het doel van alle user generated content is om deze content 

met elkaar te delen. Hiermee kun je andere mensen laten zien wat je aan het doen 

bent of wat jou bezig houdt.  

3. Interpersoonlijk (peer to peer): social media stellen men in staat persoonlijke 

relaties met vrienden/bekenden te onderhouden. 

4. Groepsvorming/communities: social media bevorderen groepsvorming, dit kan 

van korte of lange duur zijn. Zo kan men bijvoorbeeld hun interesse voor een 

bepaalde subcultuur met elkaar delen door lid te worden van een pagina op 

Facebook.   

5. Min of meer openbaar: op vrijwel alle social media sites is er de mogelijkheid om 

je profiel af te schermen, echter is de standaard instelling dat alles openbaar is 
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voor anderen. Dit is dan ook de gedachte van social media: maximale 

transparantie en openheid. Veel mensen (vooral jongeren) hebben niet in de gaten 

dat deze openheid gevaren met zich mee kan brengen en dat het soms verstandig 

is je profiel af te schermen.  

6. Profielen: om lid te worden van een social media site dien je een profiel aan te 

maken. Hierop vul je persoonlijke informatie van jezelf in en is er meestal de 

mogelijkheid om foto’s en video’s te plaatsen. Nadeel hiervan is dat men zichzelf 

soms anders voordoet dan men in werkelijkheid is. Voordeel is dat de profielen ons 

in staat stellen iemand anders op te zoeken via bijvoorbeeld google.  

7. Faciliteren snelle verspreiding van informatie: dankzij internet en sociale media 

verspreidt nieuws zich sneller dan ooit. Nadeel hiervan is dat er geen directe check 

op juistheid is.  

8. Waarde netwerk hangt af van aantal gebruikers: de waarde van social media 

hangt samen met het aantal gebruikers. Met elke verdubbeling van het aantal 

gebruikers, verdubbelt het aantal connecties. Men wordt lid van sites waar hun 

vrienden ook lid van zijn.  

9. Many-to-many: in tegenstelling van het web 1.0 waarbij de publisher content 

beschikbaar stelt voor vele gebruikers, kan iedereen met social media zijn/haar 

eigen netwerk organiseren. Hierdoor vindt er een overlap plaats tussen netwerken 

van verschillende gebruikers. Kortom: iedereen kan met elkaar communiceren.  

10. Earned media: aandacht moet verdiend worden bij social media. Mensen gaan je 

volgen, worden lid van een pagina of bekijken jouw video’s op Youtube omdat jouw 

content boeiend, onderscheidend of leuk is.  

 

5.3.3 Geschiedenis social media 

Veel mensen denken dat het fenomeen “social media” iets van de laatste jaren is, echter 

dateert het eerste social medium al uit 1971, in dit jaar werd de eerste email verstuurd door 

researchers van The advanced Research Project Agency (dutchcowboys, 2012). Toen in 

1991 het World Wide Web werd geïntroduceerd, ontstonden de eerste echte social media 

sites. In 1994 lanceerde de Amerikaan Justin Hall de allereerste bloggsite ter wereld: 

‘Justin’s links from the underground’ (wikipedia, z.j.). Tussen 1995 en 2003 werden er 

steeds meer social network sites opgericht. In deze periode werden sites als Classmates, 

waar oud-klasgenoten elkaar konden opzoeken, en wikipedia opgericht: een online 

encyclopedie waarvan de inhoud is samengesteld door de gebruikers. Wikipedia is 

inmiddels uitgegroeid tot de grootste gratis online encyclopedie ter wereld. De social media 

sites die hedendaags het populairst zijn, werden opgericht na 2004, het jaar waarin 

Facebook werd opgericht door de Amerikaanse student Mark Zuckerberg. Als snel volgden 

er vele andere sites. In tabel 2 een overzicht van de populairste sociale netwerken die zijn 

opgericht van 2004 tot en met nu. 
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Tabel 2: geschiedenis social network sites 

Jaartal Social media netwerk 

2003 Myspace  Social network site waar men o.a. weblogs, groepen en 

profielen 

kan bijhouden. Oorspronkelijk was het domein Myspace een 

plek om gratis bestanden te downloaden, maar deze functie is in 

2001 opgeheven.  

2004 Facebook Social network site waar men foto’s, video’s, statusopdates etc. 

met elkaar kan delen. Ook kan men er chatten en spellen 

spelen. Met inmiddels 1miljard gebruikers de populairste social 

network site ter wereld (NOS,2012). 

 Flickr Flickr is een website voor het delen van foto’s en video’s.  

 Hyves Nederlandse social network site, vergelijkbaar met Facebook.  

2005 Youtube Via Youtube kan men video’s uploaden, bekijken en delen.   

2006 Twitter Via Twitter kunnen ‘tweets’ verstuurd worden: korte 

tekstberichten van maximaal 140 tekens, vergelijkbaar met de 

lengte van een sms.  

2007 Tumblr Een microblogsite waar men tekst, stilstaande en bewegende 

beelden, citaten, links en geluid openbaar kan maken.  

 Foursquare Social network site en een spel. Via een (mobiele) web 

applicatie kunnen gebruikers inchecken op locaties waar zij zich 

op dat moment bevinden. Deze zogenaamde ‘check ins’ kunnen 

gebruikers delen met de wereld via Twitter, Facebook of een 

combinatie daarvan. 

2011 Google +  Deze social network site in beheer van Google draait op 

Google-technologie. Gebruikers kunnen ‘kringen’ aanmaken 

waarin zij vrienden kunnen toevoegen. Hiermee kunnen zij 

vervolgens videobellen of samen video’s bekijken op Youtube.  

2012 Pinterest Social networksite die fungeert als online prikbord. Men kan er 

moodboards maken d.m.v. afbeeldingen die op het web 

gevonden zijn te ‘pinnen’.  

 

Zoals u in tabel 2  kunt zien, schoten vanaf 2003 de social media netwerken als 

paddenstoelen uit de grond. Echter waren deze sites niet gelijk extreem populair. De 

explosieve groei van social media ontstond in 2010 door de lancering van mobiel internet. 

Hierdoor kreeg men de mogelijkheid om op elk moment van de dag actief te zijn op internet 

en social media.  

 

Chatdiensten 

Online chatdiensten vallen ook onder social media. In 1999 introduceerde Microsoft MSN 

Messenger. Via deze dienst kon men gratis met elkaar chatten, foto’s en video’s delen. Het 

programma werd zo populair dat er zelfs een nieuw werkwoord ontstond: MSN’en. Inmiddels 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook
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is bekend dat MSN vanaf 30 april 2013 stopt. Microsoft, eigenaar van zowel MSN als Skype, 

heeft besloten om de dienst MSN helemaal op te heffen. Gebruikers hiervan kunnen 

overstappen naar Skype (RTL Nieuws, 2013). De reden van deze opheffing is het aantal 

dalende gebruikers. Met de komst van mobiel internet zijn er nieuwe chatdiensten 

geïntroduceerd: Whatsapp, Blackberry Ping en iMessage. Deze gratis diensten winnen het 

in populariteit van MSN. Vooral Whatsapp is extreem populair: momenteel zijn er 5 miljoen 

Nederlanders die gebruik maken van deze dienst (Whatsappen.nl, 2012).  

 

5.3.4 Verklaring populariteit social media 

Hoe meer vrienden en likes op Facebook, hoe beter. Zonder onze vrienden en familie zijn 

we nergens in het leven, zij dragen voor een groot deel bij aan ieders geluk. Uit onderzoek 

blijkt dat mensen van nature geneigd zijn om in groepen te leven en dat we onbewust op 

zoek gaan naar personen die net als wij zelf zijn (socialmediamarktonderzoek, social-media, 

z.j.). Sites als Facebook, Twitter, Hyves en Linkedin zijn laagdrempelig en geeft men de 

mogelijkheid om op zoek te gaan naar elkaar. Deels verklaart dit dus de populariteit.  

 

Maslow’s ‘Hierarchy of Needs’ 

De populariteit van social media valt ook te verklaren aan de hand van Maslow’s ‘Hierarchy 

of Needs’. De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow (1943) bedacht dit model om de 

behoeften van de mens in kaart te brengen. Hij kwam met de volgende vereenvoudigde 

maar veelzeggende indeling: 

 

1. Lichamelijke behoeften: eten, slapen, warmte, seks 

2. Zekerheid: woning, vaste baan, gezondheid, bescherming tegen gevaren 

3. Contacten: vrienden, partner, liefde 

4. Erkenning: status, macht, geld 

5. Zelfontplooiing: individualiteit, ontwikkeling van talenten, geloof en transcendentie 

 
Maslow stelt dat ieder mens eigenlijk dezelfde behoeftes heeft. Wanneer de ene behoefte is 

voldaan, schuift men op naar de volgende behoefte. Het is niet mogelijk om bepaalde 

niveaus over te slaan. Als er een niveau ontbreekt, zal het individu opnieuw aan deze 

behoefte moeten voldoen voordat er verder kan worden gegaan naar het volgende niveau.  

De eerste niveaus zijn menselijke behoeften; met alleen niveau 1 kan de mens al overleven. 

Niveau 4 en 5 zijn verlangens en deze zullen nooit volledig bevredigd worden. 

Zelfontplooiing is het hoogste wat een mens kan bereiken.  

 

De piramide van Maslow kun je op meerdere dingen toepassen dan alleen op jezelf. Zo 

heeft Branding Strategist John Antonios (z.j.) Maslow’s ‘Hierarchy of Needs’ vertaald naar 

‘Social media Hierarchy of needs’ (afbeelding 1). Hij legt deze piramide als volgt uit:  

De eerste levensbehoefte van social media is het aanmaken van een profiel: je hebt een 

stem nodig. Vervolgens kiest men de social media platforms waar diegene zich prettig bij 

voelt en waar zich mensen bevinden die dezelfde interesses delen. Na de eerste twee 
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stappen is het tijd om de community te builden. Men maakt online vrienden en wordt lid van 

pagina’s. Als de eerste drie stappen zijn voldaan komt men aan bij stap 4 en 5. Net als in de 

echte wereld zullen deze nooit volledig bevredigd worden. Stap 4 is het mengen in 

discussies en het verspreiden van je kennis. Stap 5 is het hoogst haalbare: hierbij hoop je 

geld te verdienen met behulp van social media.  

 

Afbeelding 1: Social media hierarchy of needs 

 

5.3.5 Social media gebruik in Nederland 

Acht van de tien Nederlandse internetgebruikers maakt momenteel gebruik van social media  

(dutchcowboys, 2012). In figuur 2 zijn de percentages gebruikers te zien van de populairste 

social media sites in Nederland. In dit overzicht zijn twee opvallende veranderingen te zien: 

het aantal gebruikers van Hyves is enorm gedaald en het aantal gebruikers van Facebook is 

sterk gestegen. Een onderzoek van Newcom (2013) laat zien dat vooral jongeren massaal 

zijn overgestapt van Hyves naar Facebook. Newcom verwacht dat Hyves en Facebook het 

komende jaar nog verder van elkaar af komen te staan omdat de huidige Hyves gebruikers 

in de toekomst minder gebruik denken te gaan maken van Hyves.  
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Figuur 2: percentage social media gebruikers in Nederland (Multiscope, 2012) 
 

 
 
Niet alleen in Nederland, maar over bijna de hele wereld scoren Facebook, Twitter en 

Linkedin nog steeds het beste. Het gebruik van social media is de afgelopen jaren sterk 

gegroeid en zal blijven toenemen. Een onderzoek van InSites Consulting (2012) toont aan 

dat het gebruik van social media gestimuleerd wordt als men in het bezit is van een 

smartphone.  Uit dit onderzoek bleek dat mensen die in bezit zijn van een smartphone 

intensiever gebruiker maken van social media dan mensen die geen smartphone hebben en 

social media sites alleen bezoeken door middel van een desktopcomputer of laptop.  

 
 
Het onderzoek van Insites Consulting toont tevens aan dat de gemiddelde consument lid is 

van twee sociale netwerksites, waarvan één meestal Facebook is. Daarbij kwam naar voren 

dat verwacht wordt dat Pinterest en Instagram de twee grote sterren van de toekomst zullen 

worden. Momenteel heeft 10% van Amerikaanse internetgebruikers een  Pinterest account 

en 7% Instagram; in Nederland is dit slechts 2% voor Pinterest en 4% voor Instagram. Veel 

mensen overwegen om in de toekomst deze sites te gaan gebruiken, zij hebben momenteel 

wereldwijd de grootste groeimogelijkheden.  

 

5.3.6 Surfgedrag Nederlandse jongeren  

Het CBS (2012) heeft inmiddels laten weten dat 96% van de Nederlanders tussen 12 en 75 

jaar oud actief is op internet, hiervan zijn 6 op de 10 mensen via hun mobiele telefoon actief 

op het internet. Onder jongeren ligt dit aantal nog veel hoger, 86% van de jongeren tussen 

12 en 25 jaar oud gaat regelmatig mobiel online.  

 

Het onderzoeksinstituut IVO (IVO, 2013) doet al sinds 2006 onderzoek naar het 

internetgebruik onder jongeren (12 t/m 15 jaar) om de trends en ontwikkelingen op het 

gebied van sociale media en gaming inzichtelijk te maken. In januari 2013 publiceerde het 

instituut hier verhelderende cijfers over. Zo laat het onderzoek zien dat nog maar weinig 

jongeren een mobiele telefoon zonder internet hebben (27%). In 2012 heeft meer dan de 

helft van de jongeren (56%) een smartphone en heeft 33 procent van hen een tablet 

http://www.dutchcowboys.nl/tag/Pinterest
http://www.dutchcowboys.nl/tag/Instagram
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(bijvoorbeeld een iPad). Dit verklaart tevens de enorme toename in het gebruik van internet: 

jongeren besteden gemiddeld 16 uur per week in hun vrije tijd aan internet. Sinds 2010 is dit 

gemiddelde gebruik met 4 uur gestegen. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst 

dat het steeds lastiger wordt om aan te geven hoeveel tijd men op internet besteed. Reden 

hiervan is dat bijna iedereen gebruik maakt van apps die vaak maar voor korte duur gebruikt 

worden, maar waarbij wel gebruikt wordt gemaakt van een internetverbinding. Denk hierbij 

aan het checken van je e-mail, het versturen van een Whatsapp bericht of andere 

applicaties die altijd ‘actief’ zijn, maar niet constant actief gebruikt worden.  

 

Percentage jongeren dat een bepaalde applicatie gebruikt 

In figuur 3 is te zien hoeveel jongeren een bepaalde applicatie gebruikt. Hierin is te zien dat 

in 2012 bijna alle jongeren gebruik maken van Youtube (98%). Ook sociale netwerken 

(85%) zijn erg populair. Er is een explosieve stijging te zien in het aantal jongeren dat 

gebruik maakt van Twitter. In 2010 maakte nog maar 7 procent van de jongeren hier gebruik 

van, in 2012 is dit percentage maar liefst 57 procent. Het gebruik van email vertoont een 

daling, van 84 procent in 2010 naar 75 procent in 2012. Deze daling hangt mogelijk samen 

met de toename in gebruik van de nieuwe vervangende communicatiemiddelen zoals 

Whatsapp, Ping en iMessage.  

 

Figuur 3: Percentage jongeren dat een bepaalde applicatie gebruikt (IVO, 2013) 
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Tijdsbesteding  

Jongeren besteden de meeste tijd aan sociale netwerken, online games, Youtube en MSN 

(figuur 4). Er is een grote stijging te zien in het gebruik van Twitter: jongeren maken hier 

gemiddeld 22 uur per week gebruik van, dit is 4 uur meer als in 2011. Kanttekening hierbij is 

dat dit cijfer een schatting is, omdat het gebruik van Twitter regelmatig via de smartphone 

gebeurt en naast andere activiteiten plaats vindt (multitasken).   

 

Figuur 4: gemiddelde tijdsbesteding aan internetapplicaties in uren per week (IVO, 2013) 

 

 

Gebruik van applicaties met de mobiele telefoon 

In 2012 wordt er via de mobiele telefoon het meest gebruik gemaakt van Youtube (63%). 

Daarnaast zijn de sociale netwerken zoals Facebook en Hyves (51%), Twitter (49%) en 

MSN (49%) erg populair en ruim de helft (55%) van de jongeren maakt gebruik van de 

nieuwe chatdiensten:  Whatsapp, Ping en iMessage. Het gebruik hiervan is pas vanaf 2012 

onderzocht, hiervan kunnen we dus niet zien hoe groot de stijging in gebruik hiervan is. 

Verwacht wordt dat dit percentage nog meer zal toenemen in de toekomst. Overige 

activiteiten waar de smartphone ook veel voor gebruikt wordt zijn email (31%), het zoeken 

van informatie via bijvoorbeeld google (38%) en het downloaden van bijvoorbeeld nieuwe 

apps of muziek (47%).  
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Verschil in gebruik tussen jongens en meisjes  

Eerdere publicaties van het IVO lieten al zien dat er duidelijke verschillen tussen jongens en 

meisjes zijn in de tijdsbesteding op internet. De onderzoeksresultaten van 2012 tonen dit 

weer aan. Zo besteden jongens meer tijd aan online games (8 uur meer per week) en 

downloaden (2 uur meer per week) dan meisjes. Meisjes besteden juist meer aandacht aan 

sociale netwerken, Twitter en instant messenger (per activiteit gemiddeld 2 uur meer per 

week als jongens).   

 

Problematisch gebruik van social media 

Tot slot laat het onderzoek een lichte stijging zien in het aantal jongeren dat zijn/haar 

internetgebruik als problematisch ervaart. In 2010 was dit percentage vijf procent, in 2012 

zes procent. Dit geldt ook voor het problematisch gamen (van 3% naar 4%). Zes procent 

van de jongeren geeft specifiek aan problemen te ondervinden in de hoeveelheid gebruik 

van social media. 

5.4 Vormen van pesten via social media 

Net als bij het klassieke pesten kan er bij het cyberpesten onderscheid worden gemaakt in 

direct en indirect pesten. Bij direct pesten is het slachtoffer direct betrokken bij de pesterijen, 

bij indirect pesten wordt er vaak gepest zonder medeweten van het slachtoffer. We 

onderscheiden de volgende vormen van cyberpesten (Spitzberg & Hoobler, 2002): 

5.4.1 Direct pesten 

 

Fysiek pesten:  

 het beschadigen van of inbreken op de computer bijvoorbeeld d.m.v.  hacken, het 

versturen van virussen of het veranderen van iemands wachtwoord 

 het versturen van grote bestanden waardoor de computer vast loopt 

 

Verbaal pesten:  

 Flaming: wanneer er een ‘online gevecht’ ontstaat waarin er over en weer 

scheldberichten naar elkaar verstuurd worden via de chat (Whatsapp, Ping, MSN, 

Facebook etc.) 

 Harassment: het online intimideren door herhaaldelijk scheldberichten via e-mail of 

chat naar iemand te versturen 

 Cyberstalking: het herhaaldelijk online lastigvallen en/of bedreigen van iemand. Dit 

kan zijn door middel van constant berichten of dreigmails te versturen 

 Online steaming: hierbij wordt het slachtoffer online afgeperst. Er wordt het 

slachtoffer opgedragen om geld of goederen af te geven, als hij dit niet doet, wordt 

hij online vernederd of wordt zijn computer beschadigd (Gielen, z.j.) 
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Non-verbaal online pesten:  

 Het versturen van bedreigende foto’s of illustraties 

 Naaktfoto’s of pornografische beelden doorsturen 

 

Sociaal pesten:  

 Exclusion: het buitensluiten van een persoon door iemand bijvoorbeeld als enige 

persoon te blokkeren in een groeps-chat 

 

5.4.2 Indirect pesten 

 

 Outing: het openbaar maken van iemands privé foto door deze bijvoorbeeld op een 

website te plaatsen of te versturen via Whatsapp. Deze vorm van pesten komt veel 

voor onder jongeren door het versturen van naaktfoto’s.  

 Dissing: kwaadaardige roddels over iemand verspreiden met als doel iemands 

reputatie te schaden 

 Bezemen: hierbij wordt een meisje online afgeschilderd als hoer (bezem is 

straattaal voor hoer). Jongeren halen foto’s van social media sites en monteren 

deze achter elkaar in een filmpje met daarbij beledigende, bedreigende of 

seksistische teksten, soms zelfs met namen, mailadressen en telefoonnummers 

van de slachtoffers in beeld. Dit filmpje wordt op Youtube geplaatst en verspreid via 

social media (Politie, z.j.) 

 Masquerading: de online identiteit van een slachtoffer overnemen door zich als die 

persoon voor te doen. De dader maakt een profiel aan onder de naam van het 

slachtoffer. Vanuit dit profiel worden vervolgens nare berichten of roddels verstuurd 

 Een online privégesprek opslaan en doorsturen naar anderen 

 Hacken van iemands mailadres of profiel en hieruit vervolgens obscene berichten 

versturen naar anderen 

 Iemand inschrijven of ergens lid van maken zonder dat die persoon daarvan op de 

hoogte is 

 Bangalijst: het opstellen en rondsturen van een lijst met namen van meisjes die 

makkelijk te porren zijn voor seks 

 Internet polling/populariteitstesten plaatsen: polls op internet organiseren waar 

mensen hun stem uit kunnen brengen op bijvoorbeeld vragen als: wie is het 

lelijkst? Wie is het domst? Wie is de grootste slet? (kent gelijkenissen met de 

bangalijst) 

 Identity fluidity: zich voordoen als een ander persoon door een andere naam, 

leeftijd, geslacht, status etc. aan te nemen met als doel het slachtoffer te misleiden 

 Trickery: iemand uitlokken om privégegevens van zichzelf te versturen en dit 

vervolgens online zetten waar iedereen het kan lezen  

 Happy slapping (vrolijk meppen): deze vorm van pesten is lastig in een hokje te 

stoppen. Bij deze vorm van pesten wordt iemand in elkaar geslagen, een derde 
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persoon filmt dit tafereel en verspreidt dit filmpje vervolgens op internet. Deze vorm 

van pesten is dus zowel direct, als indirect.   

 Cyberbaiting: hierbij wordt een leraar uitgedaagd door leerlingen, zij filmen dit en 

plaatsen dit filmpje vervolgens op Youtube of andere social media kanalen. Één op 

de tien leraren is weleens digitaal gepest door middel van cyberbaiting (Spits, 

2011).  

5.5 Profiel: dader en slachtoffer  

Vandebosch (2006) stelt dat wie in het echte leven gepest wordt, vaak ook op het internet 

slachtoffer is van pesterijen.  Daarbij kan er een verband worden gelegd tussen klassiek 

pesten en cyberpesten: wie in het echte leven gepest wordt, zal proberen wraak te nemen 

door zelf te gaan pesten op internet. Dit wordt ook wel ‘revenge of the nerds’ genoemd.  Er 

kunnen een aantal kenmerken omschreven worden van pesters en slachtoffers: 

 

Profiel dader: 

 Zijn soms jongeren die minder geneigd zijn in het ‘echte’ leven te pesten 

 Is vertrouwd met elektronica (beheerst over de zogenoemde ‘cyberpower’) 

 Wordt minder gecontroleerd door volwassenen (ouders) 

 
Profiel slachtoffer:  

 Worden vaak ook in de ‘echte’ wereld gepest 

 Geven sneller persoonlijke gegevens aan derden 

 Vergroot risico als het kind contacten heeft met personen die zij via het internet 

hebben leren kennen en nooit in het echte leven ontmoet hebben 

 
Delver en Hop (2007) omschrijven een aantal soorten groepen cyberpesters:  

 Vengefull Angels: letterlijk vertaald betekent dit ‘wraakengelen’. Deze kinderen 

vechten via het internet terug omdat er in hun ogen in het echte leven iets 

onrechtvaardigs is gebeurd 

 Power-hungry kids: andere naam voor de eerder genoemde ‘revenge of the 

nerds’. Kinderen die in het echte leven gepest worden nemen wraak via internet 

 Mean girls (gemene meiden): kinderen die in een groepje anderen pesten of te 

pakken nemen. Dit doen overigens niet alleen maar meisjes, ook jongens. 

 In advertent cyberbullys: dit zijn per ongeluk digitale pesters. Deze kinderen 

hebben niet tot doel een ander te kwetsen maar doen dit wel zonder dat zij het 

door hebben. Wat voor hen als treiteren wordt bedoeld kan het slachtoffer ervaren 

als pesten.  
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5.5.1 Verschil pestgedrag allochtone en autochtone jongeren 

Tot slot laat het onderzoek ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (Van Dorsselaer, De 

Looze & Vermeulen-Smit, 2010) zien dat er een klein verschil is tussen het aantal allochtone 

en autochtone kinderen dat pest. Allochtone leerlingen pesten iets vaker regelmatig dan 

autochtone leerlingen (figuur 5). Het verschil is wel groter geworden ten opzichte van de 

vorige meting. De resultaten dateren uit 2009 en betreft jongeren van 11 tot en met 16 jaar.  

 

Figuur 5: Verschil pestgedrag tussen autochtone en allochtone jongeren 

 

5.6 Conclusie  

Cyberpesten gebeurt via de nieuwe communicatietechnologieën: via het internet en de 

mobiele telefoon. Cyberpesten kent een aantal kenmerken: zo gebeurt het vaak anoniem, is 

er net als bij klassiek pesten in veel gevallen sprake van een machtsverhouding, is het vaak 

‘harder’ dan klassiek pesten, zijn er meer toeschouwers aanwezig, en is het vaak niet meer 

terug te draaien doordat eenmaal geplaatste berichten of foto’s nog jaren kunnen rond 

circuleren op internet. Cyberpesten kent veel meer verschillende vormen als klassiek 

pesten. Ruim 15 procent van de Nederlandse jongeren is het afgelopen jaar op internet 

gepest, waarbij meisjes vaker slachtoffer zijn van online pesterijen als jongens. In de helft 

van de gevallen wordt het kind zowel online als offline gepest, vaak ook nog door dezelfde 

dader. Daarbij vertonen veel online gepeste kinderen zelf ook online pestgedrag. Er is dus 

meestal sprake van beide manieren van pesten die tegelijk gebruikt worden. Als een kind op 

school gepest wordt, gaat het vaak buiten school door maar dan via het internet. In bijna alle 

gevallen vindt het pestgedrag plaats via social media. De populairste social media 

toepassingen onder jongeren zijn: Youtube, Facebook, Twitter, Hyves, Whatsapp, Ping en 

MSN. Verwacht wordt dat in de toekomst fotosites als Instagram en Pinterest zullen 

toenemen in populariteit.  De hoeveelheid gebruik van social media hangt samen met het in 

bezit zijn van een smartphone: mensen met een smartphone zijn actiever op social media 

sites als mensen die niet in het bezit zijn van een smartphone. Op dit moment gebruikt nog 

slechts 23 procent van de jongeren een mobiele telefoon zonder internet. Dit percentage zal 

in de toekomst alleen maar afnemen, met als gevolg dat het social media gebruik en 

mogelijk het pestgedrag ook zal toenemen.    
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6 Aanpak van het probleem 

Wereldwijd zijn er inmiddels vele anti-pestprogramma’s ontwikkeld. Deze programma’s 

richten zich vooral op het klassieke pesten op school en niet op cyberpesten. Tot nu toe zijn 

er nog geen interventies ontwikkeld specifiek gericht op het voorkomen en terugdringen van 

cyberpesten. Deze relatief nieuwe vorm van pesten blijkt ook nog eens een stuk lastiger aan 

te pakken dan het klassieke pesten vanwege de anonimiteit op internet. Daarnaast hebben  

ouders en docenten minder goed toezicht op wat een kind doet op het internet. Op internet 

bestaan al meerdere websites met informatie voor kinderen, ouders en docenten over 

cyberpesten (o.a. het Nederlandse pestweb.nl en het internationale stopcyberbullying.org). 

Deze informatie is echter meestal niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, reden 

hiervan is dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de aanpak van specifiek 

cyberpesten (Vandebosch, 2006). 

 

In dit hoofdstuk worden de bekendste en meest effectieve ontwikkelde werkwijzen en 

interventies voor de aanpak van pesten  besproken. Veel van deze programma’s worden 

internationaal toegepast op scholen. Tevens wordt er gekeken naar hoe het pesten wordt 

aangepakt op scholen in Nederland en hoe de huidige anti-pestprogramma’s kunnen 

worden toegespitst op cyberpesten. Tot slot kunt u lezen wat kinderen en ouders zelf 

kunnen doen om cyberpesten te voorkomen en aan te pakken.   

6.1 Interventies gericht op schoolniveau 

Bij interventies op schoolniveau worden leerlingen betrokken bij het bestrijden van pesten. 

Vooral bij adolescenten blijkt het een succesvolle aanpak te zijn omdat zij geneigd zijn zich 

te verzetten tegen de autoriteit van volwassenen en daarom eerder advies aannemen van 

leeftijdsgenoten (Salmivalli, 2001). Hoewel deze interventies als veelbelovend worden 

gezien, is er nog geen bewijs dat deze ook daadwerkelijk een positief effect hebben op 

kinderen die gepest worden (Smith, et al. 2003).  Smith et al. (2003) zien de volgende 

interventies op schoolniveau als veelbelovend:  

 Befriending: hierbij wordt een niet gepeste leerling gevraagd om vriendschap te 

sluiten met of hulp te bieden aan een kind dat gepest wordt  

 Mediation: hierbij helpt een kind dat zelf niet bij de pesterijen betrokken is andere 

kinderen om de ruzies of het pestgedrag op te lossen 

 Het samenstellen van een comité van leerlingen dat bedenkt wat er tegen het 

pesten gedaan kan worden 

 Counseling of actief luisteren: hierbij worden leerlingen getraind in het actief 

luisteren.  
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6.2 Klassikale interventies  

Klassikale interventies worden vaak gehouden in de vorm van groepsgesprekken. Ze 

hebben tot doel het bewustzijn rondom pesten bij leerlingen te vergroten, regelmatig worden 

er ook met de leerlingen regels of ideeën bedacht om het pesten te bestrijden. Ook wordt in 

deze lessen vaak gebruik gemaakt van dvd’s en rollenspellen (Smith et al., 2003).  Er zijn 

meerdere studies verricht naar de effectiviteit van deze aanpak. Zes van de tien studies 

lieten geen significante verbeteringen zien. Bij de vier studies waarin wel een verbetering 

gevonden werd, bleek dit niet alleen maar positief. Zo vonden Baldry en Farrington (2004) 

dat bij het aantal oudere kinderen (14-16 jaar) het pesten afnam maar bij de jongere 

kinderen  (10-14 jaar) het pesten juist toenam.  

6.3 Individuele interventies 

Assertiviteitstrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en woedebeheersing: 

Deze trainingen worden gegeven aan jongeren die gepest worden of een verhoogd risico 

lopen om gepest te worden. Er wordt de jongeren geleerd hoe zij het beste in een bepaalde 

situatie kunnen reageren. Uit onderzoek van Smith et al. (2003) blijkt dat deze trainingen 

positieve effecten hebben. Vreeman et al. (2007) deden hier ook onderzoek naar, zij hadden 

echter andere bevindingen. Zij onderzochten 5 interventies en alleen bij de groep jonge 

kinderen (groep 3 van de basisschool) bleek deze methode te werken en nam het 

pestgedrag af.  

 

Method of shared concern: 

Richt zich zowel op de pester als op de gepeste. De docent voert met beide personen 

afzonderlijk een gesprek. Vervolgens gaat de docent gezamenlijk met de leerlingen in 

gesprek met als doel het conflict op te lossen. De afspraken worden vastgelegd in een 

communicatiecontract. N aar de effectiviteit van deze aanpak is nog weinig onderzoek 

gedaan (Vandebosch, 2006).  

 

No blame aanpak:  

Deze methode is vergelijkbaar met de method of shared concern. Bij deze aanpak wordt er 

een groepje leerlingen samengesteld met  de pester(s), de gepeste(n) en zijn of haar 

vrienden en toeschouwers met als doel om samen tot een oplossing van het probleem te 

komen. Smith et al. (2003) deden onderzoek naar deze methode en deze bleek succesvol te 

zijn. In het twee jaar durende onderzoek bleek dat in 80 procent van de pestgevallen deze 

aanpak direct succes had en op lange termijn in 14 procent van de gevallen.   

 

Gemeenschapsoverleg (community conferencing): 

Hierbij wordt er een bijeenkomst georganiseerd tussen de pester en de gepeste. Hierin 

worden zij beiden ondersteund door familie en/of vrienden. De pester wordt geconfronteerd 

met zijn daden en krijgt de kans om zijn excuses aan te bieden, waarna het conflict als 
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afgesloten wordt beschouwd. Smith et al. (2003) geven aan dat de deelnemers van een pilot 

in Australië zeer te tevreden zijn en de genomen besluiten naleven.  

6.4 De schoolbrede aanpak 

Bovenstaande aanpakken blijken afzonderlijk van elkaar allemaal niet even effectief te zijn. 

Waar betere resultaten mee behaald worden zijn programma’s waarbij deze verschillende 

interventies tegelijk worden ingezet, ook wel een ‘schoolbrede aanpak’ genoemd. Het eerste 

schoolbrede anti-pestprogramma is het Bullying prevention program:  

6.4.1 Bullying prevention program 

Dit is het bekendste anti-pestprogramma. Het werd in 1978 ontwikkeld door Olweus: de 

grondlegger van het onderzoek naar pesten. Het ‘bullying prevention program’ is gericht op 

leerlingen van 6 t/m 15 jaar oud en is het eerste programma dat op grote schaal werd 

toegepast en geëvalueerd.  Bij dit programma worden zowel de leerlingen, ouders, docenten 

en de directie betrokken. Zij krijgen informatie over wat pesten is er wat ze er tegen kunnen 

doen. Het programma bestaat uit drie niveaus:  

 
1. De school in zijn geheel: Het opstellen van schoolregels tegen pesten. Training 

van schoolpersoneel en het samenstellen van een team docenten dat erop toeziet 

dat de regels nageleefd worden en toezicht houdt op het schoolplein en in de 

kantine tijdens pauzes. Bij dit onderdeel hoort ook het organiseren van  

schoolbrede ouderbijeenkomsten.  

2. De afzonderlijke klas: Het opstellen van klassikale regels en het regelmatig 

houden van klassikale gespreken over pesten en onderlinge relaties. Ter 

ondersteuning hiervan wordt er soms gebruik gemaakt van video’s en 

rollenspellen. Ook worden er per klas ouderbijeenkomsten en klassikale activiteiten 

georganiseerd waarmee de samenhorigheid in de klas kan worden versterkt.  

3. Individuele leerlingen: Individuele bijeenkomsten met kinderen die pesten, 

kinderen die gepest worden en met ouders van kinderen die bij pesten betrokken 

zijn 

 

Naar de effecten van het programma zijn twee grote onderzoeken gedaan in de plaatsen 

Bergen en Rogaland in Noorwegen. In Bergen vond het experiment plaats onder 2500 

leerlingen. Na acht maanden bleek het aantal kinderen dat gepest werd sterk te zijn 

afgenomen: met 48% onder de jongens en 58% onder de meisjes. Na twintig maanden 

bleek dit nog meer te zijn afgenomen:  52% onder de jongens en 62% onder de meisjes. 

Het onderzoek in Rogaland liet echter hele andere resultaten zien. Dit onderzoek vond 

plaats onder 7000 leerlingen. Na afloop van het onderzoek bleek het aantal kinderen dat 

gepest werd te zijn toegenomen met 44% onder jongens en te zijn afgenomen met 12,5% 

onder meisjes (Smith et al.,2003). Het is niet geheel duidelijk hoe het kan dat de resultaten 

van deze onderzoeken zo sterk van elkaar verschillen, een mogelijke verklaring voor deze 
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resultaten zijn de verschillende aanpakken van de twee onderzoeken. Tussen 1997 en 1999 

is er opnieuw onderzoek gedaan onder 3200 leerlingen in Bergen. Ook dit onderzoek liet 

een sterke afname in pestgedrag zien: het aantal kinderen dat gepest werd en het aantal 

kinderen dat zelf pesten nam af met 21 tot 38% (Olweus, 2004).  

 

Op basis van het succes in Bergen hebben meerdere landen over de hele wereld 

schoolbrede anti-pestprogramma’s ontwikkeld en toegepast, de programma’s komen veelal 

overeen met het Bullying prevention program. We kunnen stellen dat dit programma de 

grondlegger is van de anti-pestprotocollen die hedendaags ontwikkeld worden.  

6.5 Situatie in Nederland 

In Nederland wordt op veel scholen aandacht besteed aan de aanpak van pesten. Echter 

zijn er maar weinig scholen die een bewezen effectief anti-pestprogramma hanteren. De 

meeste scholen hebben een zelfbedacht anti-pestprotocol, vaak ‘doen ze maar wat’. 

Uiteraard doen de scholen dit met de beste bedoelingen, echter blijkt dit weinig effectief te 

zijn. Baar, Wubbels & Vermande (2007) deden onderzoek naar de pestprotocollen die 

hedendaags toegepast worden op Nederlandse basis- en middelbare scholen. Voor dit 

onderzoek maakten zij een inschatting van de effectiviteit van de interventies. Zij deden dit 

op grond van zeven algemeen methodische voorwaarden voor effectiviteit:  

1. Een sociale en epidemiologische analyse van pestproblematiek: de empirische 

basis van de interventie;  

2. Een analyse van risicofactoren: welke risicofactoren houden het gedrag in stand en 

in welke mate?;  

3. Het bepalen van determinanten van gedrag: waarom gedragen pesters zich zoals 

ze zich gedragen?;  

4. Het duidelijk omschrijven en verantwoorden van de doelen van de interventie;  

5. Een methode die op theorie en praktijkervaring is gebaseerd;  

6. Een implementatieprotocol: de procedure voor de uitvoering;  

7. Een evaluatieplan: wat wordt wanneer en hoe gemeten?  

 

Deze zeven voorwaarden kunnen worden beschouwd als veelbelovende principes die een 

anti-pestpreventie kans van slagen geven. Helaas concludeerden zij dat geen van de tien 

anti-pestprogramma’s/protocollen die zij hebben onderzocht, voldoet aan bovenstaande 

voorwaarden. Zo zijn de meeste programma’s niet vooraf onderzocht op effectiviteit en 

werkt geen van de programma’s met prestatie-indicatoren. Ook Smith et al. (2003) toonden 

aan dat zelf samengestelde programma’s door scholen waarin  ‘een beetje van meerdere 

programma’s’ wordt gebruikt, minder effectief zijn. Dit kan betekenen dat programma’s het 

meest effectief zijn als deze volgens een oorspronkelijk plan worden toegepast en getest.  

 

Het programma dat volgens Baar, Wubbels & Vermande (2007) in 2007 de grootste 

effectiviteitspotentie had is de Nederlandse PRIMA-methode:  
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6.5.1 PRIMA-methode 

PRIMA is een afkorting van: proefimplementatie anti-pestbeleid. Dit programma richt zich 

specifiek op de aanpak van pesten op basisscholen. Het programma is in Nederland 

ontwikkeld en gebaseerd op het programma van Olweus. Vele basisscholen hanteren het 

programma inmiddels en onderzoeken lieten positieve resultaten zien: op de scholen waar 

het programma toegepast wordt bleek het pestgedrag drastisch te zijn verminderd.  

Omdat dit programma specifiek voor basisscholen is, wordt hier in dit onderzoek niet verder 

op in gegaan.  

 

Wildgroei 

We kunnen dus wel stellen dat er een echte wildgroei is ontstaan in methodes die scholen 

kunnen gebruiken om pesten aan te pakken. Sinds 2006 hebben alle scholen verplicht een 

anti-pestprotocol. Echter rijst de vraag nu of deze protocollen wel effectief genoeg zijn, het 

zijn tenslotte maar regels op papier. Zo deed Eenvandaag (2013) een onderzoek onder 800 

jongeren die op de middelbare school structureel gepest werden. Hieruit bleek dat het 

melden van pesterijen aan de school amper effect heeft, vaak bleef het pest gedrag 

aanhouden of werd het juist erger. Om er zeker van te zijn dat de aanpak van pesten op een 

effectieve manier gebeurt, heeft de Nederlandse regering onlangs een wetsvoorstel 

gepresenteerd waarin scholen verplicht worden gesteld om een bewezen effectief anti-

pestprogramma te hanteren. Een anti-pestprogramma gaat veel verder dan een protocol. In 

een protocol worden schoolregels rond gedrag omschreven. Een anti-pestprogramma is een 

bedachte aanpak die stap voor stap gevolgd dient te worden.  

 

6.5.2 KIVA anti-pestpogramma 

Socioloog Renee Veenstra (2011), verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, pleit voor 

het Finse anti-pestprogramma KIVA. Deze methode is ontwikkeld op de Universiteit van 

Turku in Finland. Het programma is gebaseerd op jaren van onderzoek en werd voor het 

eerst getest in Finland in het schooljaar 2007-2008 (KIVA, z.j.). Sindsdien is er naar deze 

methode nog meer onderzoek gedaan,  en in een onderzoek uit Cambridge naar de meest 

effectieve anti-pestprogramma’s kwam deze methode als beste uit de bus. Op 75 procent 

van de scholen in Finland is KIVA inmiddels ingevoerd en op die scholen is het pesten met 

30 tot 40 procent afgenomen. In 2009 won dit programma zelfs de European Crime 

Prevention Award, omdat deze aanpak tevens het beste programma is bij preventie van 

criminaliteit dat zich richt op kinderen (GIC, 2009). Veenstra is zelf ook verbonden aan het 

programma. Eind 2011 kreeg hij een miljoen euro van het ministerie van onderwijs om de 

Finse methode te testen in Nederland. In 2012 is hij met het onderzoek gestart. Gedurende 

twee jaar lang wordt op 35 scholen KIVA getest, gaan 35 scholen op de oude voet door en 

35 scholen krijgen het KIVA programma plus de sociale netwerkanalyses van Veenstra. De 

huidige resultaten zijn al erg positief. Als na deze twee jaar wordt bewezen dat deze 

methode ook effectief is in Nederland, dan wordt dit volgens Veenstra hopelijk de standaard. 

Het KIVA programma werkt als volgt:  
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KIVA is het Finse woord voor ‘leuk’ of ‘fijn’. Dit schoolbrede programma richt zich vooral op 

de omstanders van pesten met als idee dat pestgedrag niet afneemt als omstanders het niet 

afkeuren. Het doel is daarom de houding van de omstanders te veranderen: als zij laten zien 

dat het pestgedrag slecht is en de slachtoffers steunen, dan zullen de pesterijen afnemen. In 

dit programma is het belangrijk dat pesten wordt gezien als iets waar de hele klas bij 

betrokken is en niet alleen iets is tussen de dader en het slachtoffer. Er zijn drie 

verschillende programma’s voor drie leeftijdscategorieën: 7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-15 jaar. 

KIVA bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Lessen over de invloed van de groep bij het in stand houden van pesten 

- Manieren aanleren hoe een gepest kind geholpen kan worden 

- Instellen van klassikale regels 

- Het houden van rollenspellen 

- Het laten zien van korte films over pesten 

- Kinderen speciaal ontwikkelde anti-pest computer spellen laten spelen  

- Het inzetten van populaire klasgenoten die hulp bieden aan gepeste kinderen 

- Het samenstellen van een speciaal team van leerkrachten die toezicht houdt op 

pestgedrag 

- Het informeren van ouders over pesten en het bestrijden hiervan 

 

Hoewel de bestaande anti-pestprogramma’s voornamelijk gericht zijn op klassiek pesten, wil 

dit niet zeggen dat deze programma’s niet effectief zijn voor de aanpak van cyberpesten. 

Veenstra (2012) zegt dat  cyberpesten vaak gebeurt door klasgenoten. Als kinderen op 

school dus bewust worden gemaakt van de ernst en gevolgen van cyberpesten, dan zal het 

pestgedrag niet alleen op school afnemen maar is de kans ook erg groot dat het pestgedrag 

op internet ook afneemt.   

6.6 Wat kunnen kinderen en ouders zelf doen tegen 

cyberpesten? 

Hoewel pesten en het voorkomen daarvan het beste aangepakt kan worden door middel 

van een schoolbrede aanpak, zijn er ook een aantal acties die kinderen en ouders zelf 

kunnen ondernemen. Feinberg & Robey (2010) omschrijven een aantal acties die kinderen 

en ouders kunnen ondernemen als zij te maken krijgen met cyberpesten. Zo kunnen 

slachtoffers van cyberpesten beter niet in gaan op de pesterijen en niet terug pesten. Hoe 

verleidelijk het soms ook lijkt, in de meeste gevallen wordt het pesten dan juist erger. Als 

kinderen online gepest worden kunnen zij het beste direct aan de bel trekken bij hun ouders 

of een ander persoon die zij vertrouwen. Samen kunnen zij dan de volgende stappen 

ondernemen:  

 Op een kalme manier de pester vragen om te stoppen met het pestgedrag 

 De pester blokkeren/verwijderen 
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 Als de pesterijen niet stoppen kunnen er hardcopy bewijzen verzameld worden van 

de pesterijen en deze naar de ouders van de pester verstuurd worden 

 ‘Opschonen’ van de vriendenlijst die het kind heeft op social media pagina’s. 

Meestal bestaat deze vriendenlijst ook uit veel personen die niet echt vrienden zijn 

en mogelijk ook slechte bedoelingen kunnen hebben.  

 In gevallen waarbij een kind gepest wordt d.m.v. bijvoorbeeld een bangalijst is het 

aan te raden om contact op te nemen met de moderator van de website waar deze 

lijst geplaatst is met het verzoek om deze van de website te verwijderen 

 Licht de directeur, schoolpsycholoog en/of docent in van de pesterijen 

 In zeer ernstige gevallen is het verstandig om de politie in te lichten  

 

Wat kunnen ouders doen? 

 Zet de computer thuis op een plek waar je in de gaten kan houden wat je kind 

online aan het doen is 

 Praat regelmatig met je kind(eren) over het gebruik van internet en de do’s en 

dont’s op internet. Vertel hierbij informatie over cyberpesten en moedig ze aan om 

aan de bel te trekken wanneer zij hiermee te maken krijgen 

 Vertel je kind dat je mogelijk zijn/haar online activiteiten in de gaten wilt houden als 

zich hier een reden voor aan doet 

 Maak je kinderen duidelijk dat cyberpesten onacceptabel gedrag is 

 Overweeg om regels op te stellen rondom het gebruik van internet 

 Wees alert op het gedrag van je kind, als je kind bijvoorbeeld terughoudend is in het 

gebruik van internet dan kan het zijn dat je kind online gepest wordt 

 Installeer software op de computer waarmee je de activiteiten van je kind in de 

gaten kan houden. Deze software werkt echter niet altijd optimaal dus vertrouw hier 

niet volledig op 

 

Veilig Twitteren 

In hoofdstuk 5 kon u al lezen dat het gebruik van Twitter enorm is toegenomen in 

populariteit bij jongeren. De Nationale Academie voor Media en Maatschappij (z.j.) heeft 

daarom een lijst opgesteld voor kinderen met 15 tips om veilig te Twitteren. Deze volledige 

lijst kunt u vinden in bijlage 4. Onderstaand een aantal belangrijke tips van deze lijst:   

 

 Alle tweets en retweets zijn openbaar: dus voor iedereen zichtbaar. Bedenk goed 

wat je in deze tweets zet. Als niet iedereen dit mag lezen stuur dan een 

privebericht (direct Message)  

 Als je hashtags # gebruikt, weet dan dat iedereen via deze hashtags een tweet van 

jou kunnen zien en kunnen doorklikken naar jou  

 Houd er rekening mee dat al jouw followers openbaar zijn, iedereen kan dus zien in 

welke onderwerpen jij geïnteresseerd bent, ook ‘gevoelige’ onderwerpen of 

mensen  
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 Alle foto’s die gebruikt zijn in openbare tweets en retweets zijn ook voor andere 

zichtbaar en aan te klikken én te versturen en verder te gebruiken 

 Let op wat je Twittert. Wees positief. Misbruik Twitter nooit om anderen te 

bedreigen, te pesten, of op een andere manier geweld aan te doen.  

 

6.7 Conclusie 

Wereldwijd is er al veel onderzoek verricht op het gebied van pesten en zijn er meerdere 

succesvolle interventies ontwikkeld. De meest succesvolle aanpakken zijn interventies 

gericht op schoolniveau. Olweus (1978) is de grondlegger van de schoolbrede aanpak, hij 

ontwikkelde het ‘Bullying Prevention Program’. Inmiddels zijn er wereldwijd vele andere anti-

pestprogramma’s ontwikkeld met het programma van Olweus als inspiratiebron.  

In Nederland hanteren weinig scholen een bewezen effectief anti-pestprogramma. Veel 

scholen hebben wel een anti-pestprotocol, uiteraard met de beste bedoelingen maar vaak 

zelf bedacht en samengesteld en deze blijken weinig effectief te zijn. Momenteel is er een 

trial gaande in Nederland, waarbij de effectiviteit van het Fins anti-pestprogramma KIVA 

wordt getest. In het buitenland bleek deze aanpak zeer effectief te zijn. Mocht het onderzoek 

in Nederland net zulke positieve resultaten opleveren, dan is het verstandig dat dit 

programma de standaard wordt voor Nederlandse scholen. Hoewel er nog geen echte anti-

pestprogramma’s zijn ontwikkeld die zich specifiek richten op de aanpak van cyberpesten, 

lijkt dit ook niet perse nodig. In veel van de online pestgevallen is de dader een klasgenoot. 

Als het pesten op school dus goed wordt aangepakt met een bewezen effectief programma, 

dan zal niet alleen het offline pesten teruggedrongen worden maar ook het online pesten.   
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7 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de enquêtes en interviews die zijn 

afgenomen.  

7.1 Bevindingen enquête 

In totaal zijn er 414 enquêtes afgenomen onder de doelgroep: jongeren tussen 12 en 16 jaar 

oud. Voor een betrouwbaar resultaat (uitgaande van een foutmarge van 5%, een populatie 

van 988.217, een spreiding van 50 procent en een betrouwbaarheidsniveau van 95%)  

moesten er volgens Corpos (z.j.) minimaal 384 enquêtes worden afgenomen.  

 

De enquête is afgenomen op drie middelbare scholen in Nederland. Een VMBO school in 

Amsterdam, een VMBO/MAVO/HAVO school in Grootebroek en een HAVO/VWO school in 

Leeuwarden. In totaal werden er 18 vragen aan de respondenten gesteld, welke onder te 

verdelen zijn in drie categorieën:  

 Algemeen: in het eerste gedeelte van de enquête wordt er gevraagd naar: het 

geslacht, de leeftijd, de woonplaats, nationaliteit, niveau onderwijs en in welk 

leerjaar de respondent zit 

 Social media & pesten: het tweede onderdeel van de enquête is erop gericht  

meer te weten te komen over het social media gebruik van jongeren en het 

pestgedrag op deze sites. Er worden onder meer de volgende vragen gesteld: op 

welke social media ben je actief? op welke sites komt pesten voor? ben je zelf 

weleens online gepest? Ken je andere kinderen die online gepest worden? Etc.  

 Aanpak van het probleem: in dit onderdeel van de enquête wordt de respondent 

gevraagd of hij vindt dat er meer gedaan moet worden tegen pesten en wat 

volgens hem de beste aanpak van het pestprobleem is 

 
In de volgende paragrafen worden per categorie de resultaten van de enquête besproken. 

Enkele vragen worden ter verduidelijking versterkt met een figuur. In bijlage 5 kunt u van de 

overige vragen een figuur terugvinden.     

7.1.1 Categorie 1 – Algemeen 

In totaal is de enquête ingevuld door 414 respondenten, hiervan zijn 186 jongen (45 %) en 

228 meisje (55 %) (een figuur hiervan kunt u terugvinden in bijlage 5. Het grootste deel van 

de respondenten bestaat uit 13 en 14-jarigen: ruim een derde (36%) van de respondenten is 

13 jaar oud en 29 procent bestaat uit 14-jarigen. De groep 12-jarigen bestaat uit 15 procent 

en het aantal respondenten van 15 en 16 jaar oud is nagenoeg hetzelfde (9.9% en 10.14%). 

Een volledig overzicht ziet u in figuur 6. 
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Figuur 6: leeftijd

 

 

De enquêtes zijn afgenomen op drie middelbare scholen in: Amsterdam, Leeuwarden en 

Grootebroek. De woonplaatsen van de respondenten zijn gecategoriseerd naar regio (figuur 

7). Dit is gedaan omdat de meesten van de respondenten in de plaats wonen waar ze naar 

school gaan of in een naastgelegen dorp of stad. Een compleet overzicht van alle 

woonplaatsen kunt u vinden in bijlage 5.  

 

Figuur 7: woonplaats respondenten 

 

 

Van alle ondervraagden heeft bijna 80 procent de Nederlandse nationaliteit. De overige 18 

procent is van Marokkaanse (9%), Surinaamse (5%), Turkse (3%) en Antilliaanse (1%) 

afkomst. De overige twee procent van de ondervraagden hebben een andere nationaliteit.  

 

50,5 % 
34,5 % 

15 % 
Amsterdam en omstreken 
50,5 % 

West Friesland (provincie 
Noord-Holland) 34,5 % 

Leeuwarden en omgeving 15% 
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Aan de leeftijd konden we al ongeveer zien in welke leerjaren de respondenten zich 

bevinden. Bijna de helft (47%) van de respondenten zit in de tweede klas van het voortgezet 

onderwijs. 35 procent van de ondervraagden zit in de brugklas en twaalf procent zit in het 

derde leerjaar. Het aantal leerlingen dat in het derde en vijfde leerjaar zit is gelijk aan elkaar: 

drie procent.  

 

Tot slot werd in deze categorie gevraagd naar het niveau onderwijs. De meeste 

respondenten volgen VMBO (63%) of HAVO (20%) niveau onderwijs. Op de derde plaats 

staat het VWO, 9 procent van de ondervraagden volgt dit niveau onderwijs. Een klein aantal 

van de ondervraagden volgt een ander niveau: MAVO (3%), GYMNASIUM (2%), 

HAVO/VWO combinatie klas (2%) en MAVO/HAVO combinatieklas (1%). Slechts twee 

personen volgen een opleiding op MBO niveau (0.5%). Een figuur hiervan in bijlage 5.  

 

7.1.2 Categorie 2 – social media & pesten 

Om in kaart te brengen waar de doelgroep zich online bevind, is hen gevraagd op welke 

social media sites zij actief zijn. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 8.  

 

Figuur 8: social media gebruik 
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Van alle ondervraagden maakt ongeveer een gelijk aantal gebruik van Youtube, Facebook, 

Twitter en Whatsapp met respectievelijk: 19, 17, 15 en 18 procent. MSN (10%), Instagram 

(9%), Hyves (7%) vertonen ook gelijke percentages in gebruik. Minder populair zijn 

Myspace, Tumblr en Superdudes/Supergirls. Tweeënhalf procent van de ondervraagden 

vulden iets anders in: hier werden in totaal 16 andere social media netwerken ingevuld. 

Twee hiervan bleken populair: Blackberry Ping werd 23 keer ingevuld en Skype 14 keer. 

Alle overige antwoorden kunt u terug vinden in bijlage 5.  

 

Vervolgens is de respondent gevraagd via welk platform er volgens hem/haar het meest 

gepest wordt. Het grootste gedeelte van de ondervraagden denkt dat er via het Twitter het 

meest gepest wordt (27%). Ook lijken Facebook (20%), Whatsapp (18%), MSN (16%) en 

Hyves (10%) populaire kanalen om anderen op te pesten. Een volledig overzicht ziet u in 

figuur 9.  

 

Figuur 9: via welk platform wordt gepest 
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Om een beeld te krijgen van hoe vaak cyberpesten voor komt, is de respondent gevraagd 

hoeveel kinderen er volgens hen in hun eigen klas online worden gepest. De resultaten 

laten zien dat de helft van de kinderen denkt dat er één tot twee personen online worden 

gepest uit de klas. Dertig procent denkt dat er niemand online wordt gepest uit de klas en 18 

procent denkt dat er maar liefst drie tot vijf kinderen uit de klas online gepest worden. Er is 

maar een klein aantal dat denkt dat er meer kinderen worden gepest. Zo denkt één procent 

dat er zes tot tien kinderen worden gepest en twee procent denkt dat er meer dan tien 

kinderen uit de klas online wordt gepest. De resultaten zijn weergegeven in figuur 10.  

 

Figuur 10: aantal online gepeste kinderen in de klas 

 

Bijna de helft (49%) gaf aan dat ze zelf nooit gepest zijn via internet en dat ze ook nooit 

hebben gezien/gemerkt dat andere kinderen gepest werden. Bijna een derde (29%) zei zelf 

niet gepest te worden maar heeft wel gezien dat een andere leerling gepest werd.  

Vijf procent gaf aan zelf gepest te hebben. Elf procent is gepest maar heeft zelf nooit gepest 

en zes procent is zelf gepest en heeft ook terug gepest. Hiervan heeft  bijna 68 procent 

gereageerd op de pesterijen. Een kwart van hen heeft de pester geblokkeerd of verwijderd. 

19 procent negeerde de pester en 16 procent heeft terug gepest. Een aantal van de gepeste 

respondenten heeft hulp gevraagd: een gelijk percentage (11%) vroeg hulp aan de ouders 

of docent(en). Acht procent vroeg hulp aan een vriend of vriendin en vier procent riep de 

hulp in van een broer of zus. Geen van de respondenten schakelde de hulp van een 

pesthulp telefoonlijn of website in.   

 

Een derde (32%) van de gepeste respondenten heeft niet gereageerd op de pesterijen.  De 

meesten weten niet waarom ze niet gereageerd hebben (42%). 13 procent durfde niet en 8 

procent reageerde niet vanwege schaamte. Er is ook een percentage dat een andere reden 
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opgaf waarom ze niet reageerden, de meest voorkomende reden was dat ze geen ruzie 

wilden. Het volledige overzicht van deze extra antwoorden kunt u terug lezen in bijlage 5.  

 

In de meeste gevallen was de pestkop een klasgenoot (44%). Een gelijk percentage wordt 

gepest door kinderen uit de buurt of anonieme personen, beiden 13 procent. Ook het 

antwoord gepest worden door ‘vrienden/vriendinnen’ of ‘kinderen die ik ken via het internet’ 

leverde nagenoeg hetzelfde percentage op: 10.86% en 11.42%.  Slechts 4 procent wordt 

gepest door een broer of zus en 3 procent door kinderen die zij kennen van de sportclub.  

 

Op de vraag op welke manier er gepest werd, werden veel verschillende antwoorden 

gegeven. Hieruit bleek wel dat de klassieke vormen van pesten ook populair zijn op het 

internet: uitschelden (22%), buitensluiten (15%), roddelen (12%) en negeren (9%) komen 

het meest voor volgens de respondenten.  Ook stalking (7%), het aanmaken van 

haatprofielen (6%), het verspreiden van blootfoto’s (7%) en het rondsturen van bangalijsten 

(6%) blijkt regelmatig voor te komen. Bij het invoeren van de gegevens bleek dat het 

rondsturen van bangalijsten vooral op de school in Grootebroek gebeurde. De percentages 

van de overige antwoorden kunt u zien in figuur 11. 
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Figuur 11: meest voorkomende vormen  van cyberpesten 
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Tot slot werd in deze categorie gevraagd naar de reden van de pesterijen. Hieruit bleek dat 

relatief veel kinderen gepest worden vanwege hun gewicht (17%). Ook veel voorkomende 

redenen om iemand te pesten zijn een ‘andere’ kledingstijl (13%) of ‘ander/raar’ gedrag 

(14%).  

In veel gevallen is er niet echt een duidelijke reden om te pesten: 11 procent weet niet 

waarom hij/zij gepest wordt, waarom hij/zij zelf iemand pest of waarom iemand gepest wordt 

die hij/zij kent. In 11 procent van de gevallen wil de pester indruk maken, bij 10 procent 

gebeurt het voor de lol. Ongeveer een gelijk percentage wordt gepest vanwege 

huidskleur/nationaliteit (8%) of omdat de gepeste heel slim of juist dommer is dan de rest 

(7%). Pesten vanwege geloofsovertuiging of seksuele geaardheid komt niet veel voor, 2 en 

3 procent van de respondenten vulden dit in als reden van de pesterijen.  

 

7.1.3 Categorie 3 – aanpak van het probleem 

Bijna alle respondenten vinden dat er meer gedaan moet worden om het pestprobleem aan 

te pakken, maar liefst 364 respondenten beantwoorden deze vraag met ‘Ja’ (88%). Slechts 

vijftig respondenten zijn van mening dat er niet meer aan gedaan hoeft te worden (12%).  

 

De meningen over hoe het probleem dan aangepakt zou moeten worden zijn verdeeld. In de 

enquête werd de respondenten gevraagd wat volgens hen de beste manier is om het pesten 

aan te pakken. De antwoordmogelijkheden waren samengesteld uit de interventies van de 

verschillende niveaus van aanpak: interventies gericht op klassikaal niveau, schoolniveau 

en individueel niveau. De respondenten hadden de mogelijkheid om bij deze vraag 

meerdere antwoorden te kiezen. Omdat de enquêtes handmatig verwerkt zijn, heb ik 

kunnen zien dat bijna alle respondenten meerdere antwoorden invulden. Een 

vertrouwenspersoon op school aanstellen (18%) en klassikale- en schoolregels opstellen 

(16%) lijkt de respondenten de beste aanpak. Alle andere opties scoren bijna gelijk: iets 

lager maar zeker niet slecht. Het aantal respondenten dat voor deze opties kiest liggen dicht 

bij elkaar, allemaal tussen de 6 en 11 procent. Het samenstellen van een comité van 

leerlingen dat bedenkt wat er tegen het pesten gedaan kan worden lijkt het minst populair, 

slechts 4 procent denkt dat dit een goede manier is om het probleem aan te pakken. Het 

volledige overzicht met percentages kunt u terug lezen in figuur 12.  
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Figuur 12: aanpak probleem 
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7.2 Bevindingen interviews 

 

Voor dit onderzoek zijn vijf kinderen geïnterviewd: drie meisjes en twee jongens. Er is de 

kinderen beloofd dat de informatie anoniem verwerkt wordt, daarom wordt er gesproken 

over kind 1 tot en met 5. De persoonlijke informatie van de kinderen is als volgt:  

 Kind 1: meisje, 13 jaar oud, zit in de tweede klas van het VWO en woont in 

Leeuwarden 

 Kind 2: meisje, 14 jaar oud, zit in de tweede klas van de HAVO en woont in 

Leeuwarden 

 Kind 3: meisje, 12 jaar oud, zit in de eerste klas van het VMBO en woont in Zwaag 

 Kind 4: jongen, 12 jaar oud, zit in de eerste klas van het VMBO en woont in 

Grootebroek 

 Kind 5: jongen, 15 jaar oud, zit in de derde klas van de HAVO en woont in Den 

Haag 

 

Social media en gebruik 

Kind 1, 2 en 5 maken het meest gebruik van social media, zij zijn actief op Twitter, 

Facebook, Hyves, MSN, Youtube en Whatsapp. Vooral Twitter is populair, allemaal maken 

zij iedere dag gebruik van dit kanaal en geven aan dat het verslavend is. Meerdere keren 

per dag pakken zij hun mobiele telefoon om te kijken of er nog nieuwe tweets geplaatst zijn. 

Kind 1 plaatst zelf niet veel tweets maar leest vooral de berichten van anderen. Ze vindt het 

leuk om zo op de hoogte te blijven van de activiteiten en bezigheden van haar vrienden. Zelf 

voelt ze niet de drang om veel tweets te plaatsen. Hierover zegt ze:  

 

“Soms ben ik bezig met het typen van een tweet en dan denk ik: ‘wat boeit iemand anders 

dit eigenlijk?’, dan annuleer ik het bericht weer” 

 

Kind 2 post veel op Twitter: ze is nu 1 jaar actief op de site en heeft al 10.000 tweets 

geplaatst. Ze Twittert vooral over wat ze aan het doen is of gedaan heeft, of dit leuk is en 

andere dingen die haar bezig houden. Haar pagina’s op social media zijn niet afgeschermd: 

iedereen kan alles lezen en bekijken. Van haar moeder moest ze haar profiel afschermen 

voor mensen waar ze niet mee bevriend is op Twitter. Deze blokkade heeft ze echter 

verwijderd omdat ze van mening is dat als mensen iets van haar willen weten ze er toch wel 

achter komen op een andere manier. De pagina’s van kind 1 en 5 zijn wel afgeschermd: 

men moet toestemming vragen om hen te volgen.  

Zowel kind 1 als kind 2 gebruiken Twitter ook als communicatiemiddel, als ze met 

vriendinnen hebben afgesproken houden ze contact met elkaar via Twitter over de tijd en 

plaats waar ze met elkaar afspreken. Hierover zeggen ze dat Twitter voor hen de vervanger 

is geworden van MSN.   

Kind 5 is naast Twitter en Facebook ook erg actief op Youtube. Hij en zijn vrienden bekijken 

veel video’s op de website, doen dit ook via hun mobiele telefoon, en sturen veel filmpjes 

naar elkaar door. Dit doorsturen gebeurt dan veelal via Facebook.  
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Kind 3 en 4 maken een stuk minder gebruik van social media. Kind 3 heeft een profiel op 

Facebook en Hyves, gemiddeld is zij 1 uur per dag online op social media. Kind 4 heeft 

alleen een profiel op Hyves, hier had hij niet veel vrienden en de vrienden die hij had stapten 

op den duur over naar Facebook. Hierdoor was er nooit meer iemand online en vond hij het 

saai worden op Hyves. Hij heeft geen behoefte aan een account op Twitter of Facebook. 

Voornaamste reden hiervan is dat hij in het echte leven bijna geen vrienden heeft en dus 

niemand heeft om mee te chatten. Hij speelt wel online een spel (Bootcamp Empire) waar 

hij chat met tegenstanders en drie vrienden.   

 

Ouders 

De ouders van kind 1 volgen haar niet op Twitter of Hyves. Ze zegt dat dit niet nodig is 

omdat ze alles altijd vertelt en heel open is. Zowel kind 1 als kind 3 hebben veel 

vriendinnen/bekenden/nichtjes die door hun ouders in de gaten worden gehouden op 

internet. Zo moeten sommige kinderen voor het slapen gaan hun mobielen telefoon 

inleveren en sommige ouders willen alle Whatsapp berichten nalezen. Een haar buurmeisje 

vertelt niks aan haar ouders, hierdoor zoekt haar moeder alles tot op de bodem uit.  

 

Ongewenst gedrag en pesten via social media 

Alleen kind 3 is gepest via social media, dit gebeurde via Hyves. Een meisje plaatste 

vervelende berichtjes op haar pagina en ‘stalkte’ haar via de Hyves chat door heel veel 

berichten naar haar te sturen. Ze heeft hierop gereageerd door het meisje te verwijderen.  

Sindsdien houdt ze een beetje afstand van social media omdat ze op school gepest wordt, 

ze voelt zich beter als ze minder actief is op social media omdat er dan ook minder kans is 

op pesterijen. Echter wordt zij wel op school gepest. Dit begon al op de basisschool, de hele 

klas praatte niet tegen haar en zij begreep niet waarom. Uiteindelijk bleken twee kinderen de 

boosdoeners te zijn, zij verboden klasgenoten om met haar te praten en als ze dit wel 

zouden doen werden ze in elkaar geslagen. Op haar nieuwe school wordt ze ook gepest. 

Het pesten gebeurt in groepjes, ze overspoelen haar met persoonlijke vragen. In het begin 

gaf ze hier antwoord op maar al gauw merkte ze dat er verkeerde bedoelingen achter zaten. 

Gelukkig verplaatst dit pesten zich niet naar het internet. Ze kent wel een aantal andere 

kinderen van school die gepest worden via internet. Zo worden er over haar beste vriendin 

rare roddels verspreid via sites als Facebook en Twitter. Ook worden er nare berichten 

verstuurd via de mail.  

 

Kind 5 gaf toe zelf gepest te hebben. Hij zei dat dit niet echt uit zichzelf kwam maar dat hij 

meedeed met de rest om erbij te horen. De pesterijen uitten zich door het versturen van 

bewerkte foto’s en filmpjes, buitensluiten en uitschelden. Dit gebeurde vooral via Facebook 

en Twitter. Hij beleefde geen plezier aan deze pesterijen en hield er snel mee op. Hij zegt 

hierover: 

 

“Het is grappig om foto’s van anderen te bewerken en rond te sturen, iedereen lacht erom. 

Het uitschelden en buitensluiten deed ik ook aan mee alleen ik bedacht me dat ik het zelf 
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niet cool zou vinden als het mij zou overkomen. Daarom ben ik ermee gestopt. Mijn 

vrienden pesten die jongen nog wel, ik zeg er niks van want straks gaan ze mij pesten, daar 

heb ik echt geen zin in”.  

 

Hij geeft aan dat de gepeste jongen ook op school getreiterd en gepest wordt. Ook zijn er 

een tijdje geleden op de school van kind 5 bangalijsten rondgestuurd. Het doorsturen 

gebeurde via Whatsapp, Facebook en Twitter. Hij zegt dat deze meisjes hier nog steeds 

problemen van ondervinden op school. Zelf vond hij dit zielig voor de meisjes en de lijsten 

zelf niet doorgestuurd.  

 

Kind 1 kent kinderen van wie de account weleens gehackt is. Zo ging de relatie uit van een 

meisje uit haar dansgroepje, het meisje wist de inloggegevens van de Twitter account van 

haar ex-vriendje en uit wraak gaf ze de inloggevens aan al haar vriendinnen. Zij plaatsten 

vervolgens allemaal nare berichten op de Twitter account van het ex-vriendje.  

Zelf heeft ze ook een nare ervaring met Whatsapp. Onlangs kwam zij een jongen tegen die 

zij nog kende van de basisschool. Hij zocht contact met haar en vroeg haar nummer. 

Vervolgens bestookte hij haar met nare berichtjes via Whatsapp en zocht ruzie, hij noemde 

haar lelijk en stom. Na een paar weken wilde hij het bijleggen, echter wist zij niet waarom ze 

überhaupt ruzie hadden. Ze heeft haar moeder gelijk hierover ingelicht en zij hielp haar met 

het oplossen van de situatie.   

Zowel kind 1 als kind 2 hebben gezien dat kinderen elkaar aanvallen op Twitter door elkaar 

uit te schelden. Kind 1 zegt ook dat ze soms niet begrijpt wat kinderen allemaal op hun 

Twitter account plaatsen. Zo kent ze twee meisjes die een ruzie hebben uitgevochten via 

Twitter. Hierover zegt ze:   

 

“Dan zeggen ze tegen elkaar dat ze hun bekken moeten houden enzo, ze vechten de hele 

ruzie uit op Twitter, dat snap ik echt niet want iedereen kan het lezen” 

 

Ook kent ze kinderen die bijvoorbeeld op Twitter plaatsen dat ze ruzie hebben met hun 

ouders en hen voor alles uitmaken. Ook hier begrijpt zij niets van.  

 

Kind 2 heeft onlangs meegemaakt dat er een naaktfilmpje werd rondgestuurd van een 

meisje van een andere school. Ze weet zeker dat alle scholen in de stad dat filmpje gezien 

hebben. Dit maakt haar wel bewust van het feit dat ze niet zomaar alles op internet moet 

plaatsen, ze zegt goed na te denken voordat ze iets op Twitter plaatst.  

Ook zegt ze weleens rare anonieme berichten te krijgen: een keer klikte ze erop en kwam 

ze op een seks site terecht. Hier heeft ze ook van geleerd en ze zal niet zomaar weer 

ergens op klikken.  

Een vriendin van haar nichtje is onzeker en wil aandacht van jongens. Ze voegt onbekende 

jongens toe via Twitter en spreekt vervolgens met hen af. Onlangs is dit nog uit de hand 

gelopen doordat een ‘vriendje’ dreigde naar haar school te komen en haar in elkaar te slaan. 
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De school werd ingelicht en nam maatregelen door een conciërge buiten te laten wachten. 

Ook mocht het meisje niet alleen op de fiets naar huis.  

 

Zowel kind 1 en kind 2 zeggen weleens vriendinnen getreiterd te hebben via Twitter. Hierbij 

was het niet de bedoeling om die persoon te kwetsen. Ze deden dit om bij de rest te horen 

maar kregen snel spijt en boden hun excuses aan. Ze geven wel aan dat iedereen elkaar 

weleens treitert, vaak denken zij dan wel te weten wie het getreiter wel kan hebben, en wie 

het misschien op kan vatten als pesten.  

 

Kind 4 geeft aan niet veel te weten van cyberpesten. Helaas heeft hij wel ervaring met 

klassiek pesten: zo werd hij op de basisschool al gepest en op deze school helaas ook. De 

pesterijen uiten zich in treiteren, spullen afpakken en buitensluiten. Hij is het zo zat dat hij 

iedere pauze alleen zit. Hij denkt dat ze hem ‘anders’ vinden dan anderen maar hij weet niet 

waarom. Helaas heeft hij niet veel vrienden, dit is ook de reden dat hij vrijwel niet actief is op 

social media, want hij heeft niemand om mee te praten.  

 

Kind 1, 2 en 5 denken dat er via Twitter en Facebook het meest gepest wordt. Kind 3 denkt 

dat er het meest gepest wordt op Hyves en MSN. Kind 4 heeft geen mening.  

 

Aanpak: 

Kind 4 heeft zijn mentor verteld over de pesterijen op school en dat hij het niet naar zijn zin 

heeft in de pauzes. Helaas deed zijn mentor er niet veel aan. Daarom lost hij het zelf op 

door in de pauzes ergens anders te gaan zitten. Ook zijn ouders heeft hij verteld over de 

pesterijen, ook zij doen er niet veel aan. Hij zegt dat niet erg te vinden.  

 

Alle kinderen geven aan dat school wel iets doet aan pesten maar geen anti-pestprogramma 

hanteert. Er is wel een protocol waar regels in staan die gericht zijn op hoe de kinderen met 

elkaar om moeten gaan. Kind 1 en 2 geven aan dat er weinig wordt gepest bij hun op 

school. Als er wel gepest wordt moet de pester naar de conrector en wordt soms voor een 

dag geschorst. Ook wordt er soms een gesprek met de kinderen en hun ouders gevoerd. De 

aanpak vinden zij streng en is volgens hen effectief want er wordt weinig gepest. Echter is er 

wel een klasgenoot die steeds weer de fout in gaat en waarbij deze aanpak dus niet helpt. 

Kind 1 geeft ook aan dat ze tijdens mentor lessen weleens gepraat hebben over pesten. 

Echter werden ze het nooit eens, want de een vindt iets pesten, terwijl de ander het treiteren 

vindt. Op de school van kind 5 worden ook dergelijke regels gehanteerd, volgens hem helpt 

dit niet echt want het pesten neemt niet af. Hij denkt ook dat gepeste kinderen vaak niet aan 

de bel durven te trekken bij docenten, waardoor er niet wordt opgemerkt dat er gepest wordt 

en er dus niks aan gedaan wordt.  

Kind 1, 2 en 5 vinden dat ouders hun kinderen goed in de gaten moeten houden op internet 

en dat kinderen eerlijk moeten zijn tegen hun ouders als ze met ongewenst gedrag te 

maken krijgen. Kind 1 geeft echter aan dat niet alle kinderen nou eenmaal zo zijn. Zo geeft 
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ze als voorbeeld dat haar broertje nooit iets vertelt aan haar ouders en zij juist heeft veel. 

Haar broertje zit daar het nut niet van in.  

 

Kind 4 wordt zelf op school gepest en geeft aan dat zijn leraar geen actie ondernam toen hij 

hem inlichtte over het pesten. Hij zegt dit niet erg te vinden. Op zijn vorige school gebeurde 

dit namelijk wel, de pester nam later wraak en hierdoor werd het pesten juist erger.  

 

Kind 3 is zelf gepest. Op internet is het inmiddels gestopt, op school gaat het verder. Ze 

durfde het niet tegen haar leraar te zeggen uit schaamte en uit angst dat het pesten erger 

zou worden. Inmiddels heeft ze het wel gezegd en zijn er gesprekken gevoerd met de 

pesters. Dit hielp in het begin, maar na een paar weken ging het getreiter en gepest verder.   
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8 Conclusie 

Het gedane literatuuronderzoek en het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek hadden tot 

doel de volgende probleemstelling te beantwoorden:  

 

Wat zijn de nieuwe vormen van pesten via sociale media onder jongeren van 12 t/m 16 jaar, 

hoe vaak komen deze voor en wat is volgens jongeren de beste aanpak van dit probleem?  

 

Social media gebruik  

Youtube, Facebook, Twitter en Whatsapp zijn de meest gebruikte social media onder 

jongeren tussen 12 en 16 jaar. Dit blijkt uit de resultaten van de interviews, de enquête en 

uit het onderzoek van IVO (2013). Vooral Twitter is tussen 2010 en 2012 enorm in 

populariteit toegenomen bij jongeren. Jongeren zijn nog maar weinig actief op Hyves. 

Facebook heeft het gewonnen in populariteit van deze site. Dit blijkt uit de resultaten van 

zowel de enquête, de interviews en het onderzoek van Newcom (2013). Hieruit herleid ik dat 

Hyves ‘uit’ is en dat momenteel Facebook, Twitter, Youtube en Whatsapp de populairste 

social media kanalen onder jongeren zijn. Whatsapp, Ping en Twitter worden door jongeren 

gezien als vervangend communicatiemiddel voor het voorheen zo populaire MSN.  

 

Pesten via internet 

Uit dit onderzoek blijkt dat momenteel 16 procent van de Nederlandse jongeren online 

gepest wordt en dat een derde van de jongeren die zelf niet online gepest is, wel heeft 

gezien/gemerkt dat andere kinderen online gepest werden. In bijna de helft van de 

pestgevallen is de pester een klasgenoot. Dit laten de resultaten zien van het gedane 

kwantitatieve onderzoek en de resultaten van het onderzoek van Duin, Schoenmakers, 

Veldhuis & Janikian (2013). In de twee onderzoeken zijn gezamenlijk bijna 1700 

Nederlandse jongeren ondervraagd.  

 

Het social media platform waar het meest gepest wordt is Twitter. Dit blijkt uit de resultaten 

van de enquête en de interviews: drie van de vijf geïnterviewde personen gaven dit als 

antwoord. Via Facebook, Whatsapp en MSN vindt ook veel pestgedrag plaats.  

De meest voorkomende vormen van pesten via social media zijn uitschelden, buitensluiten, 

roddelen en negeren. Hieruit blijkt dat de meest voorkomende vormen van pesten eigenlijk 

de ‘ouderwetse’/’klassieke’ vormen van pesten zijn. Deze vormen verplaatsen zich van het 

schoolplein naar de digitale wereld. Vormen van online pesten die ook regelmatig 

voorkomen zijn: stalken, het aanmaken van haatprofielen, het verspreiden van 

blootfoto’s/filmpjes en het versturen van bangalijsten. Deze vormen waren echter al bekend, 

er zijn in dit onderzoek dus geen nieuwe, nog niet bekende vormen van pesten via social 

media gevonden.  
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Reden van de online pesterijen zijn meestal het gewicht van het gepeste kind, een ‘andere’ 

kledingstijl, ‘raar’/’ander’ gedrag en in veel gevallen is er geen specifieke reden voor de 

pesterijen.  

 

Daders en slachtoffers 

Slachtoffers van online pesten worden vaak ook in het echte leven gepest en de daders van 

online pesten blijken ook vaak in het echte leven te pesten (Vandebosch, 2006). Hieruit blijkt 

dus dat in veel gevallen het kind zowel online als offline gepest wordt.   

Daarbij vertoont de helft van de kinderen die gepest wordt zelf ook pestgedrag. Zo blijkt dat 

kinderen die zelf online pesten in 40 procent van de gevallen zelf ook online gepest worden. 

Ditzelfde  geldt voor het aantal kinderen dat offline pest, in bijna 50 procent van de gevallen 

werden/worden zij zelf ook offline gepest. Deze resultaten laten zien dat pesten en gepest 

worden in veel gevallen resulteert in een soort vicieuze cirkel en als het één wordt 

weggenomen, het andere mogelijk ook zal afnemen. 

Verschillen in het aantal allochtone en autochtone jongeren dat pest zijn er bijna niet. Dit 

laten de resultaten van zowel het kwantitatief onderzoek als het literatuuronderzoek zien.  

Kinderen die (te) snel persoonlijke informatie aan derden geven, lopen een verhoogd risico 

om slachtoffer te worden van cyberpesten. Ook kinderen die contact hebben met personen 

die zij alleen via het internet kennen, lopen een verhoogd risico om online gepest te worden.  

Daders van online pesten worden vaak weinig of helemaal niet door volwassenen 

gecontroleerd op wat ze op het internet doen. Daarbij zijn online pesters in veel gevallen 

jongeren die in het echte leven minder snel geneigd zijn om iemand te pesten. Pesten via 

internet is namelijk minder confronterend: de dader ziet niet direct welke schade hij aanricht 

en is hierdoor geneigd door te gaan met de pesterijen. In het echte leven ziet de pester 

gelijk wat hij aanricht.  

 

Aanpak van het probleem 

Het onderzoek laat zien dat een kind dat online gepest wordt het beste de hulp kan inroepen 

van ouders, docenten  of iemand anders die zij vertrouwen en vervolgens de pester te 

blokkeren, verwijderen of negeren. Feinberg & Robey (2010) omschrijven dit als de beste 

manieren om te reageren op cyberpesten en uit de resultaten van de enquête blijken 

jongeren dit ook de beste manier te vinden. In totaal reageerde namelijk 68 procent van de 

gepeste kinderen op het cyberpesten, bijna driekwart deed dit op een van deze manieren. 

Het geïnterviewde kind dat gepest werd, heeft ook op een van  deze manieren gereageerd: 

zij blokkeerde de pester. Uit het onderzoek van Feinberg & Robey (2010) en de interviews 

bleek ook dat ouders er goed aan doen om hun kinderen te ‘volgen’ op internet en zo dus op 

de hoogte te zijn van wat hun kinderen online doen en met wie zij contact hebben.  

 

Om pesten aan te pakken en te voorkomen raad ik scholen aan een bewezen effectieve 

schoolbrede aanpak toe te passen. Dit herleid ik uit de uit de resultaten van zowel het 

kwalitatief, het kwantitatief onderzoek en het literatuuronderzoek. De respondenten kozen in 

de enquête namelijk bijna allemaal voor het toepassen van meerdere aanpakken tegelijk. Uit 
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de interviews bleek dat alle scholen waar de geïnterviewde kinderen op zitten een soort anti-

pestprotocol hanteren. In slechts twee van de gevallen blijken deze te werken. De andere 

drie kinderen geven aan dat het pestgedrag soms stopt, echter is dit meestal maar van korte 

duur en keert het pestgedrag meestal terug. Ook het onderzoek van  Eenvandaag (2013) 

toont dit aan. Smith et al. (2003) en Baar, Wubbels & Vermande (2007) lieten in hun 

onderzoek ook zien dat door scholen zelf samengestelde programma’s weinig effectief zijn. 

Qua programma is het KIVA programma zeer aan te raden voor scholen. Dit programma 

vertoont zeer positieve resultaten in de onderzoeken die gedaan zijn.  Voor de aanpak van 

cyberpesten hoeft er geen specifiek programma gehanteerd te worden, een bewezen 

effectief programma zoals KIVA is hiervoor ook toepasbaar.   

 

Uit mijn onderzoek herleid ik dat de aanpak van online pesten begint bij een goed anti-

pestprogramma op school. Als kinderen namelijk op een juiste wijze bewust worden 

gemaakt van de ernst en de gevaren van (online) pesten, zal het pestgedrag niet alleen op 

school afnemen maar ook op internet.  
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9 Advies 

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal Media Rakkers een advies worden 

gegeven.  

 

De doelstelling van dit onderzoek luidde als volgt:  

Media Rakkers inzicht verschaffen in het pest gedrag via social media onder jongeren van 

12 t/m 16 jaar door middel van een adviesrapport. Dit rapport zal Media Rakkers inzicht 

geven in de verschillende vormen van online pesten, hoe vaak deze voorkomen, via welke 

social media kanalen dit gebeurt en wat volgens jongeren de beste manier is om dit 

probleem aan te pakken. Dit rapport levert hiermee een bijdrage voor de inhoud van het 

boek ‘Onder vuur’.  

 

Vijf-stappenplan 

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is er een vijf-stappenplan voor ouders, 

docenten en scholen ontwikkelt dat Media Rakkers kan implementeren in het boek ‘Onder 

Vuur’. Dit plan levert ouders, docenten en scholen handvatten waarmee zij de leefwereld 

van jongeren beter leren begrijpen. Daarbij helpen deze handvatten hen bij het voorkomen, 

herkennen en terugdringen van online pesten. Het plan bestaat uit de volgende vijf stappen: 

  

1. Wees positief over social media 

Wees niet negatief over social media, maar omarm het. Ook al kent u het 

misschien niet en ziet u er gevaren in: verdiep u erin.  Social media en internet zijn 

voor jongeren net zo normaal als televisie kijken of schoon drink water. Zij zijn er 

namelijk mee opgegroeid en kunnen zich geen wereld zonder voorstellen. Het is 

daarom van belang dat u de mooie en leuke kanten van social media ziet, want dat 

zijn er veel! Natuurlijk zijn er veel gevaren die social media met zich mee brengen 

en waar u en de jongeren zich bewust van moeten zijn, maar als scholen en 

ouders de positieve kanten van social media meer benadrukken is de kans groot 

dat jongeren online minder snel de fout in gaan. Daarbij zorgt gebrek aan kennis 

ervoor dat jongeren u weinig vertellen omdat zij denken dat u het toch niet begrijpt.  

 

 

2. Praat met de jongeren 

Praat met de jongeren over wat zij online meemaken. Doe dit onbevooroordeeld, 

dit kan er namelijk voor zorgen dat zij u niets vertellen. Het is leuk om social media 

samen te beleven, u kunt zelfs van hen leren! Stel vragen: niet alleen over hoe het 

op school gaat, maar ook over hoe het online gaat. Toon interesse in wat zij online 

doen en vraag of zij u dingen op social media willen laten zien. Als u openheid 

creëert en zich verdiept in hun online activiteiten en de social media sites, zullen zij 

ook sneller tips van u aannemen en het waarschijnlijk eerder accepteren als u 
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bepaalde grenzen stelt. Vertel de jongeren dat zij direct bij u aan de bel moeten 

trekken in het geval dat zij online gepest of getreiterd worden en dat zij zich nooit 

voor u hoeven te schamen. Maar vertel jongeren ook over de ernst van online 

pesten om ervoor te zorgen dat uw kind zelf geen pester is/wordt. Online pesters 

blijken namelijk vaak kinderen te zijn die weinig tot niet gecontroleerd worden door  

volwassenen. Het is dus ook uw verantwoordelijkheid als een kind pest. 

 

3. Bevind u waar de jongeren zich ook bevinden 

Doordat u met de jongeren praat, komt u te weten op welke social media sites zij 

actief zijn. Word ook lid van deze sites. Zo weet u wat zij online meemaken en met 

wie zij online contact hebben. Daarbij helpt het u inzicht te krijgen in de gevaren die 

de sites met zich meebrengen, waarover u uw kind vervolgens weer kunt adviseren 

en inlichten.  

 

4. Bespreek de online do’s en dont’s  

Bespreek met de jongeren wat zij beter wel en niet online kunnen zetten. Jongeren 

zien bijvoorbeeld vaak niet het gevaar van het aanmaken van neppagina’s op 

social media sites, het plaatsen van bepaalde foto’s of het openbaar vermelden 

van hun telefoonnummer. Vertel hen wat de gevaren van deze acties kunnen zijn 

en waarom zij dit beter niet openbaar kunnen laten zien. Hoewel jongeren vaak 

eigenwijs zijn en betweters lijken, zijn zij vaak nog wel gevoelig voor de adviezen 

van volwassenen.  

 

5. Pleit voor een schoolbrede aanpak 

Pleit als docent, maar ook als ouder, voor een schoolbrede aanpak op de school 

waar u lesgeeft of waar uw kind les krijgt. Deze bewezen effectieve manier van 

preventie en aanpak van pesten werkt echt en werpt zijn vruchten af bij de aanpak 

van zowel offline als online pesten.  

 

 

Hopelijk heeft Media Rakkers iets aan dit advies en draagt dit stappenplan bij aan de 

adviezen en tips die zij ouders, docenten en scholen geven in het boek ‘Onder Vuur’: een 

boek dat gaat over de preventie en aanpak van online pesten onder jongeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scriptie Jolanda van der Veen 64 

 

 

10 Evaluatie  

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe het verloop van het onderzoek ging, in hoeverre dit 

onderzoek valide en generaliseerbaar is en wat de mogelijkheden zijn voor een 

vervolgonderzoek.  

10.1 Verloop onderzoeksproces 

Het literatuuronderzoek verliep redelijk spoedig. Gelukkig was er erg veel te vinden over dit 

onderwerp. Hoewel dit veel bruikbare informatie opleverde, zorgde dit er soms ook voor dat 

het lastig was om de juiste informatie te selecteren en te focussen op de juiste dingen. Al 

met al denk ik dat het literatuuronderzoek een informatief en helder verhaal is geworden.  

 

In eerste instantie was het de bedoeling om de enquête door middel van een online tool te 

verspreiden via social media sites waar de doelgroep zich bevindt. Dit is geprobeerd, echter 

leverde dit erg weinig resultaten op: de enquête was door ruim 500 personen geopend, 

echter vulden maar 16 personen de enquête ook daadwerkelijk in. Dit was lang niet genoeg, 

voor een betrouwbaar resultaat moesten er namelijk minimaal 384 enquêtes worden 

afgenomen. Hieruit nam ik het besluit om de enquêtes via de ‘ouderwetse’ schriftelijke 

manier af te nemen. Hiervoor ben ik langs drie middelbare scholen gegaan. Dit leverde een 

resultaat van 414 ingevulde enquêtes op. Ondanks dat ik er in eerste instantie van baalde 

dat het online enquêteren niet lukte, ben ik achteraf toch blij dat de enquêtes schriftelijk zijn 

ingevuld. Omdat ik de enquêtes zelf allemaal handmatig heb verwerkt kon ik achterhalen of 

er bijvoorbeeld verschillen te zien waren in het aantal autochtone en allochtone jongeren dat 

pest, of dat het pest gedrag afhankelijk is van de hoogte van het onderwijs. Toch zijn er bij 

het maken van de enquête ook een aantal ‘fouten’ gemaakt. Zo had ik moeten vragen naar 

de openheid van jongeren naar hun ouders toe en of zij vinden dat ouders een aandeel 

hebben in de preventie en aanpak van online pesten. Uit de resultaten van de interviews en 

het literatuuronderzoek kwam dit al naar voren, echter zou het beter zijn voor de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek als ik hier ook naar had gevraagd in de enquête.  

 

Het afnemen van de interviews verliep goed. Het was niet moeilijk om vijf jongeren te vinden 

waarmee ik een interview kon houden. Twee van de kinderen die geïnterviewd zijn heb ik 

benaderd op de school in Grootebroek. De andere drie kinderen zijn bekenden uit mijn 

eigen privé kring.  

 

Uiteindelijk was het verloop van dit onderzoeksproces zeer leerzaam en ben ik tevreden met 

het eindresultaat.  
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10.2 Validiteit en generaliseerbaarheid 

Om een betrouwbaar resultaat de behalen moesten er 384 enquêtes worden ingevuld. Deze 

berekening is gemaakt met een steekproefcalculator en hierbij is uitgegaan van een 

foutmarge van 5%, een populatie van 988.217, een spreiding van 50 procent en een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Het aantal is gehaald met 414 ingevulde enquêtes. 

Hieruit kunt u concluderen dat de resultaten van de enquête betrouwbaar zijn. Echter moet 

er wel rekening worden gehouden met het feit dat kinderen mogelijk niet volledig eerlijk zijn 

geweest bij het invullen van de enquête. Een van de geïnterviewde kinderen gaf ook aan dat 

er kinderen in haar klas waren die de enquête niet eerlijk invulden. Kinderen die online 

gepest worden schamen zich vaak en durven hier niet voor uit te komen. Daarbij zullen 

pesters uit zelfbescherming niet snel toegeven dat zij iemand pesten . Er bestaat dus een 

mogelijkheid dat kinderen niet helemaal eerlijk zijn. Dit kan de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek aantasten.  

Omdat er ‘slechts’ vijf kinderen zijn geïnterviewd, kunnen de resultaten hiervan niet volledig 

gegeneraliseerd worden naar de totale populatie. Het onderzoek is representatief wat betreft 

het geslacht. Het aantal jongens en meisjes dat de enquête invulden bleek namelijk bijna 

50/50: 55 procent van de respondenten zijn meisjes en 45 procent bestaat uit jongens.  

Als er wordt gekeken naar de representativiteit van de verschillende woonomgevingen kan 

gezegd worden dat de uitkomsten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn voor jongeren in 

heel Nederland. De enquêtes zijn namelijk afgenomen op scholen in drie verschillende 

plaatsen: een grote stad in de Randstad, een dorp in Noord-Holland en een middelgrote 

stad in het noorden van Nederland. Daarbij zijn de vijf interviews gehouden met kinderen uit 

vier verschillende woonplaatsen.  

10.3 Mogelijkheden vervolgonderzoek 

In een vervolgonderzoek zou er dieper kunnen worden ingegaan op het aandeel van ouders 

en docenten in het voorkomen en terugdringen van pestgedrag bij jongeren. Uit de 

resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews blijkt wel dat het effectief is als zij op 

de hoogte zijn van de online activiteiten van jongeren en hun tips en adviezen geven over 

het gebruik van social media. Echter zou het interessant zijn om dit ook te onderzoeken 

door middel van een kwantitatief onderzoek.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Plan van aanpak 

Gegevens student en begeleiders 

Student 

Naam student: Jolanda van der Veen                                    Profiel: RMP 

Studentnummer: 500235329                                    

E-mailadres: jolanda.van.der.veen@hva.nl  

Telefoonnummer: 06-44071192 

 

Begeleiders: 

Naam eerste begeleider: Marjolein L’Ortye 

Naam tweede begeleider: Dirk Ouwehand 

Paraaf voor akkoord docent-begeleider en tweede docent: 

 

 

Gegevens opdracht gever: 

Bedrijf: Mediarakkers 

Naam begeleider vanuit het bedrijf: Liesbeth Hop 

Functie: directrice 

 

Paraaf voor akkoord afstudeercommissie: 

Datum: 
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De opdrachtgever  

De opdrachtgever is Stichting Mediarakkers. Mediarakkers  is een educatief initiatief voor 

jongeren tot en met 16 jaar, hun ouders en leerkrachten met als onderwerp 'Media en 

Reclame'. Mediarakkers is opgezet door Liesbeth Hop en de stichting wordt gesteund door 

een groot aantal gespecialiseerde organisaties. Mediarakkers heeft tot doel middelen en 

activiteiten te ontwikkelen die de mediavaardigheid en het commerciële bewustzijn bij 

jongeren vergroten. Mediarakkers ontwikkelt activiteiten zoals lesmaterialen voor scholen 

over media en reclame, een informatiepakket voor ouders, periodiek marktonderzoek, 

voorlichtingscampagnes, ouderavonden, jaarlijkse evenementen en congressen. 

Mediarakkers beoogt het thema 'Media en Reclame' een plek te geven in het onderwijs op 

Nederlandse basisscholen, maar richt zich ook op de thuissituatie met educatieve middelen 

voor jongeren en ouders. 

 

Samen met jeugd trendwatcher Bamber Delver heeft Liesbeth Hop ook het instituut ‘De 

nationale academie voor media & maatschappij’ opgezet. De academie biedt trainingen en 

opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de mediaontwikkelingen herkennen, 

begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Bamber Delver en Liesbeth Hop 

doen gezamenlijk onderzoeken, schrijven boeken en geven masterclasses.   

 
 

De probleemsituatie 
 

Aanleiding van het onderzoek 

In 2009 deden Liesbeth en Bamber een onderzoek naar de effecten van afzeikcultuur op 

kinderen. Het onderzoek heet ‘Van kwaad tot erger’. Toen ze samen met kinderen naar 

programma’s op tv keken en bij meerdere programma’s zagen dat men elkaar compleet 

afzeikte op televisie, riep dit vragen bij hun op. Waarom doet men dit? Wat is er leuk aan? 

Maar ze betrapten zich erop dat iedereen zat te lachen bij het zien van Gordon die op tv een 

kandidaat van X-factor voor gek zette. Of Gordon Ramsey die een leerling kok de huid vol 

schold. Deze constatering was voor hun de reden om te onderzoeken wat de kennis, 

houding en het gedrag van kinderen (8 t/m 15 jaar) ten opzichte van afzeikcultuur op 

televisie en internet is. Bij het publiceren van dit onderzoek kregen ze veel positieve reacties 

op het onderzoek maar kregen ze zelf ook te maken met de afzeikcultuur die er momenteel 

heerst op internet.  

 

We zijn inmiddels drie jaar verder en Media Rakkers merkt dat de afzeikcultuur op televisie 

is afgenomen, maar op internet juist enorm is gegroeid door de komst van social media. 

Liesbeth en Bamber hebben gemerkt dat social media nieuwe plekken zijn om elkaar te 

pesten. Pesten op het schoolplein is dus al lang niet meer de enige vorm van pesten. Met 

de komst van social media zijn er allerlei platforms bijgekomen waar pestgedrag plaatsvindt. 

Iedereen heeft de mogelijkheid om overal op te reageren via internet, om overal (anoniem) 

je mening over te geven en mensen zwart te maken of voor gek te zetten. Welke nieuwe 

http://www.reklamerakkers.nl/index.php?PageId=32
http://www.reklamerakkers.nl/index.php?PageId=105
http://www.reklamerakkers.nl/index.php?PageId=102
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vormen van pestgedrag via social media zijn er? Op welke sites komen de jongeren het 

pestgedrag tegen? Welke negatieve ervaringen hebben jongeren met social media? 

Tegenwoordig leven we een publiek leven door alle social media, maar zijn jongeren hier 

wel aan toe? Kortom, genoeg vragen waar nog geen antwoord op is.  

 

Liesbeth en Bamber zijn bezig met het schrijven van een boek voor opvoeders en docenten 

over dit onderwerp. Het boek ‘Onder vuur’ zal een handboek worden voor opvoeders, 

docenten en scholen waarmee ze hun kinderen/leerlingen bewust willen maken van het pest 

gedrag op social media en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Voor de inhoud van dit boek 

hebben zij grote behoefte aan een marktonderzoek onder jongeren van 12 t/m 16 jaar. Ze 

richten zich op deze doelgroep om dat hier het pest gedrag het meeste voor komt. 

Mediarakkers geeft vele masterclasses aan docenten en professionals over hoe zij digitaal 

pesten het beste aan kunnen pakken. Ze merken echter dat het vooral van belang is om 

erachter te komen hoe de doelgroep hier het liefst over wordt voorgelicht. Nu zijn ze alleen 

bekend met hun eigen visies en ervaringen, de doelgroep heeft echter een heel andere 

manier van denken omdat ze nog niet volwassen zijn en midden in de pubertijd zitten. 

Daarom is het van belang om erachter te komen hoe de doelgroep denkt over het probleem 

en welke aanpak het meeste effect op hun heeft.  

 

Voor het schrijven van het boek ‘Onder Vuur’ willen Bamber en Liesbeth graag antwoord op 

deze vragen. Dit onderzoek ga ik voor hen uitvoeren, wat uiteindelijk zal leiden tot een 

informatief adviesrapport.  

 

Probleemstelling  

Wat zijn de nieuwe vormen van pesten/bashen via sociale media onder jongeren van 12 t/m 

16 jaar, hoe vaak komen deze voor en wat is volgens jongeren de beste manier om het 

probleem aan te pakken?  

 

Doelstelling 

Mediarakkers inzicht verschaffen in het pest/bashgedrag via social media onder jongeren 

van 12 t/m 16 jaar door middel van een adviesrapport. Met dit rapport zal het voor 

Mediarakkers duidelijk worden hoevaak het probleem voorkomt, via welke social media dit 

gebeurt en wat volgens jongeren de beste manier is om het probleem aan te pakken. 

Hiermee lever ik Mediarakkers input voor het boek ‘Onder Vuur’.  

 

 

Deelvragen 

 

Deelvraag 1: Wie is de opdrachtgever? 

 Wat is het doel van de onderneming? 

 Wie is de doelgroep? 
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 Wat doen ze op het gebied van onderzoeken en campagnes? 

 Met wie werken ze samen?  

 

 

Deelvraag 2: De doelgroep 

 Wie is de doelgroep? 

 Wat is het surfgedrag van de doelgroep? 

 

 

Deelvraag 3: Social media 

 Wat zijn social media? 

 Hoe zijn social media ontstaan en wanneer was de explosieve groei hiervan? 

 Welke social media kanalen zijn er? 

 Op welke platvormen bevindt de doelgroep zich? 

 Hoeveel tijd brengt de doelgroep door op social media kanalen? 

 

 

Deelvraag 4: Pesten via social media 

 Welke vormen van offline pesten zijn er? 

 Welke vormen van online pesten zijn er en welke hiervan vinden via social media 

plaats? 

 Welke vormen van pesten op social media zijn nieuw en in opkomst? 

 Waarom pesten kinderen via internet? 

 Hoe vaak komt het voor?  

 Vindt de doelgroep het zelf een probleem? 

 Hoe vaak komt het pestgedrag via social media in het buitenland voor en hoe wordt 

het probleem daar aangepakt? 

 

 

Deelvraag 5: Aanpak probleem 

 Welke gevaren brengen social media met zich mee voor de doelgroep?  

 Worden kinderen mediawijs gemaakt en hoe wordt dit gedaan? 

 Hoe wordt het pest/bash probleem nu aangepakt? 

 Wat is het belang van het aanpakken van dit probleem? 

 Hoe wordt de doelgroep op dit moment voorgelicht over online pesten en wat vindt 

de doelgroep van deze manier?   

 Hoe wil de doelgroep voorgelicht worden over dit probleem?  

 Hoe worden opvoeders en docenten voorgelicht over dit probleem en heeft deze 

aanpak effect?  
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Verantwoording methode van onderzoek 

 

Deskresearch 

Door middel van deskresearch wil ik een groot deel van mijn deelvragen beantwoorden. Dit 

ga ik doen door middel van wetenschappelijke artikelen, boeken, websites, krantenartikelen 

en onderzoeken. Verderop in dit hoofdstuk kunt u een schema vinden waarin staat op welke 

deelvragen ik antwoord ga geven door middel van desk- en fieldresearch.   

 

Relevante theorieën 

 

Boek: Ik heb ook wat te vertellen!  

Om erachter te komen hoe je het beste met pubers en adolescenten kan communiceren ga 

ik de theorieën uit het boek Ik heb ook wat te vertellen! van Martine Delfos gebruiken. Het 

boek is vanuit onderzoek onderbouwd en beschrijft hoe je met pubers in gesprek kunt 

komen. Het boek geeft handvatten in communicatie met, en opvoeding van pubers en 

adolescenten. Hiermee leer je de leefwereld begrijpen van de pubers, iets wat naar mijn 

mening noodzakelijk is bij dit onderzoek.  

 

Onderzoek vanuit Universiteit van Utrecht: Eenzaam online.  

Het verband tussen eenzaamheid en online gepest worden en de rol van de mate van 

internetgebruik, een voorkeur voor online contact en online contact met vreemden.  

Dit onderzoek geeft inzicht in welke jongeren groter risico lopen om online gepest te worden, 

hoe ouders en docenten beter grip kunnen krijgen op online pesten.  

 

New Media and Society 

Op deze website staan meerdere wetenschappelijke artikelen over invloed van social media 

op jongeren. Erg bruikbaar bij dit onderzoek, tevens omdat hierin ook veel informatie te 

vinden is over dit probleem in het buitenland. 

 

 

Fieldresearch 

 

Onderzoekspopulatie 

De doelgroep zijn jongeren tussen 12 en 16 jaar oud. Volgens het CBS zijn er in Nederland 

988.217 jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud. Hiervan zijn 505.904 man en 482.313 vrouw 

(bron: CBS).  

 

Steekproef 

Bij een steekproefmarge van 5%, een populatie van 988.217, een spreiding van 50 procent 

en een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent, moet ik 384 enquêtes afnemen.  
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Methode 1: Enquête  

 

Verantwoording methode 

Voor mijn onderzoek ga ik twee vormen van fieldresearch gebruiken: interviews en een 

enquête. Ik kies ervoor om eerst de enquête af te nemen onder de doelgroep. Ik kies voor 

deze volgorde omdat ik de uitkomsten van de enquêtes wil gebruiken bij het houden van de 

interviews.  

 

Er is voor een enquête gekozen omdat ik hiermee een grote groep kan bereiken en ik 

gerichte informatie kan vragen. Het doel van de enquête is inzicht krijgen in het surfgedrag 

van de doelgroep, inzicht krijgen in het pest/bashgedrag onder de doelgroep, via welke 

platformen dit plaatsvindt, of de doelgroep dit zelf als een probleem ervaart en hoe zij het 

liefst voorgelicht worden over het probleem.   

 

Respondenten 

Mediarakkers heeft een groot netwerk in Nederland. Zij kennen veel docenten en scholen. In 

samenwerking met middelbare schoolleraren zullen zij mij helpen om de enquête te 

verspreiden in meerdere klassen door heel Nederland.   

 

Onderwerpen 

Onderstaand een schema met daarin beschreven welke deelvraag ik met welke 

onderzoeksmethode ga ik beantwoorden.  

 

Methode van onderzoek 

 Deskresearch Fieldresearch Internationaal 

component 

Deelvraag 1: Opdrachtgever Ja   

Deelvraag 2: Doelgroep Ja Ja, enquête en interviews  

Deelvraag 3: Social Media Ja Ja, enquête   

Deelvraag 4: Pesten via Social 

Media 

Ja Ja, enquête en interviews Ja 

Deelvraag 5: Aanpak probleem Ja Ja, enquête en interviews Ja 

 

 

Methode 2: Interviews  

 

Verantwoording methode 

Ik kies ervoor om interviews te houden onder de doelgroep. Ik heb hier bewust voor 

gekozen omdat ik denk dat jongeren eerlijker zijn als ze in vertrouwen 1 op 1 met iemand 

praten. In een groep durven ze vaak niet uit te komen voor hun echte mening uit angst om 

hiermee gepest te worden. Ook wil ik een kind interviewen die zelf gepest is/wordt. Dit 

kind zal dit uiteraard niet openlijk vertellen in bijvoorbeeld een panel gesprek.  
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Het doel van de interviews is om erachter te komen wat het surfgedrag van de doelgroep is, 

welke nieuwe vormen van pesten er zijn en hoe de doelgroep het liefst voorgelicht wil 

worden over dit probleem.  

 

Ik kies bij het interviewen voor semi-gestructureerde interviews. Zo kan ik zelf de vragen 

sturen en wordt er gericht antwoord gegeven. De interviews zullen tussen de 45 en 75 

minuten duren en vinden plaats op een plek waar de geïnterviewde dit wenst te doen. Het is 

belangrijk om dit te doen op een plek waar de geïnterviewde zich thuis voelt. Om er zeker 

van te zijn dat ik alle informatie van de interviews heb, zal ik de gesprekken opnemen met 

een recorder zodat ik het later nog eens terug kan luisteren.  

 

Respondenten & onderwerpen 

Voor mijn onderzoek ga ik vijf jongeren interviewen. Mediarakkers zal mij via docenten in 

contact brengen met deze jongeren. De vragen van de interviews zullen gaan over het 

surfgedrag van jongeren, digitaal pesten en de aanpak van het probleem.  
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Concept hoofdstukindeling 

 

1. Inhoud 

2. Titelblad 

3. Voorwoord 

4. Managementsamenvatting 

5. Samenvatting in het Engels 

6. Inhoudsopgave 

7. Inleiding  

De aanleiding van het onderzoek, doel- en probleemstelling en opbouw van het 

rapport.  

 

8. Methoden en technieken 

In dit hoofdstuk leg ik mijn keuzes voor de verschillende onderzoeksmethoden uit.  

 

9. Begripsafbakening 

In dit hoofdstuk de definitie van de diverse begrippen die ik in het 

onderzoeksdossier gebruik.  

 

10. Wie is de opdrachtgever? 

Alle informatie over de opdrachtgever, wat is het doel van de onderneming, wat is 

hun doelgroep, met wie werken ze samen. 

 

11. De doelgroep 

Het in kaart brengen van de doelgroep. Wie is de doelgroep, wat is hun 

surfgedrag? 

 

12. Social media 

Wat zijn social media, sinds wanneer bestaat het, welke kanalen zijn er, waar 

bevindt de doelgroep zich en hoeveel tijd brengen ze daar door.  

 

13. Pesten via social media 

In dit hoofdstuk breng ik in kaart welke vormen van pesten via social media er nu 

zijn geconstateerd, welke vormen in opkomst zijn en hoe vaak het voor komt.  

 

14. Aanpak van het probleem 

In dit hoofdstuk alles over de aanpak van het probleem, hoe wordt het nu 

aangepakt, waar faalt de manier van aanpakken, hoe worden ouders en docenten 

voorgelicht en heeft deze manier effect. Ook staat in dit hoofdstuk de wens van de 

doelgroep over de manier van aanpakken centraal.  
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15. Relevante theorieën  

Hierin theorieën dit ik gebruikt heb om mijn onderzoek kracht bij te zetten.  

 

16. Resultaten van de eigen onderzoeksmethoden 

In dit hoofdstuk alles over het verloop van de dataverzameling en respons. Wat zijn 

de kwantitatieve en/of kwalitatieve resultaten. 

 

17. Conclusie 

Dit is een conclusie van alle resultaten (desk en fieldresearch) die ik in de vorige 

hoofdstukken verzameld heb. Met deze informatie wordt de probleemstelling 

beantwoordt.  

 

18. Advies 

In dit hoofdstuk geef ik Mediarakkers een advies voor het boek dat ze gaan 

schrijven. In dit advies informeer ik hen over de nieuwe vormen van pesten die ik 

geconstateerd heb en op welke manier de doelgroep het liefst wordt voorgelicht 

over het probleem.   

 

19. Evaluatie 

Een terugblik over hoe het verloop van het onderzoek is gegaan. Wat ging er niet 

goed tijdens het onderzoeksproces, wat is de validiteit en generaliseerbaarheid van 

het onderzoek en wat zijn de eventuele mogelijkheden voor vervolgonderzoek.  

 

20. Literatuurlijst 

In dit hoofdstuk een overzicht van alle gebruikte literatuur voor dit onderzoek. 

 

21. Bijlagen 

Deelvragen, volledige vragenlijsten, minder relevante tabellen, codeboek, 

uitgeschreven interviews.  

 

Tijdsplanning 
 

Tijdsplanning: 

18 oktober Eerste gesprek met begeleider Marjolein L’Ortye 

30 oktober Inleveren 1
e
 versie Plan van aanpak 

2 november Inleveren 2
e
 versie Plan van aanpak 

6 november Inleveren plan van aanpak 

19 nov t/m 7 dec Afnemen enquêtes  

12 t/m 24 dec Afnemen interviews 

7 januari Voorleggen concept hoofdstuk aan begeleider 

5 februari Inleveren scriptie 
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Afspraken over de begeleiding 

 

Tijdens mijn onderzoek zou ik het fijn vinden om minimaal eens per maand af te spreken 

met mijn begeleider. Op deze momenten kunnen we dan overleggen hoe het verloop van 

het onderzoek gaat en we kunnen dan eventuele problemen of struikelblokken bespreken. 

Het verdere contact zal per mail verlopen. Ik zou het prettig vinden als er binnen 2 

werkdagen gereageerd wordt op een email. Mocht er een reden zijn waardoor dit niet kan 

(ziekte, verlof, vakantie) dan zou ik het op prijs stellen als ik hier vooraf van op de hoogte 

wordt gebracht. Mocht ik namelijk een keer een dringende vraag hebben en ik krijg niet 

binnen 2 dagen antwoord, dan weet ik waar dit doorkomt. Uiteraard zal ik mij aan precies 

dezelfde regels houden.  

 

 

Bronnen 

 

Verhoeven, Nel (2011). Wat is onderzoek?  

 

Delfos, Martine (2005). Ik heb ook wat te vertellen! Over communiceren met pubers en 

adolescenten.  

 

Delver, Bamber. Masterclass: Digitaal pesten. Masterclass bezocht op 1 november  2012 te 

Utrecht. Initiatief van de Nationale academie voor Media & Maatschappij.   

 

Van Katwijk, Jasmijn (2012). Eenzaam online. Onderzoek vanuit Universiteit van Utrecht. 

Website:  

http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2012-0810-

200503/Masterthesis%20Van%20Katwijk.pdf 

 

Centraal bureau voor de statistiek. Hoeveel jongeren zijn er in Nederland? Website: 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/jongeren/faq/specifiek/faq-

hoeveel-jongeren.htm 

 

Stichting Mediarakkers: Van kwaad tot erger, over de effecten van afzeikcultuur op kinderen. 

Website: 

http://mediaenmaatschappij.nl/images/stories/pdf/Van%20Kwaad%20tot%2

0Erger%20onderzoeksrapport%20juni%202009.pdf  

 

Sammy Frankenhuis, Sanne van der Hagen, Anneke Smelik. De effecten van nieuwe media 

op jongeren van 12-14 jaar. (2007) Website: 

http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2012-0810-200503/Masterthesis%20Van%20Katwijk.pdf
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2012-0810-200503/Masterthesis%20Van%20Katwijk.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/jongeren/faq/specifiek/faq-hoeveel-jongeren.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/jongeren/faq/specifiek/faq-hoeveel-jongeren.htm
http://mediaenmaatschappij.nl/images/stories/pdf/Van%20Kwaad%20tot%20Erger%20onderzoeksrapport%20juni%202009.pdf
http://mediaenmaatschappij.nl/images/stories/pdf/Van%20Kwaad%20tot%20Erger%20onderzoeksrapport%20juni%202009.pdf


Scriptie Jolanda van der Veen 83 

 

 

http://www.slo.nl/downloads/archief/De_20effecten_20van_20nieuwe_20m

edia_20op_20jongeren_20van_2012-14_20jaar__webversie.pdf/ 

 

Van Dessel, Gert. Wat is de meest geschikte steekproefmethode voor uw enquête? (2010) 

Website: http://www.checkmarket.com/nl/2010/04/wat-is-de-meest-geschikte-

steekproefmethode-voor-uw-enquete/  

 

Bea van ’t Hul, Hoe was het vandaag op Internet (2010). Website: 

http://www.nvspv.nl/vakblad/sppdf/sp93/SP93april2010_hoofd02.pdf  

 

Alles over marktonderzoek. Steekproefcalculator. Website: 

http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-

algemeen/steekproefcalculator  

 

Plooij, Frank. Onderzoek doen (2011). Website: 

http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=mOGVSt7tfAYC&oi=fnd&pg=PA

11&dq=onderzoek+doen&ots=2F61QR8nny&sig=2qX0as3YxceX0wzNjDVJ

cSCFZrE#  

 

Williams, Kirk (2007), Prevalence and Predictors of Internet bullying. Website: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X0700362X  

 

Robert Slonje, Peter K. Smith. (2007) Cyberbullying: Another main type of 

bullying? http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-

9450.2007.00611.x/full  

 

Sharif, Shaheen (2008), Cyber-Bullying: Issues and solutions for the school, the classroom 

and the home. Website: 

http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=2wYlg0O2rSUC&oi=fnd&pg=PP

1&dq=bullying+true+the+internet&ots=jzsMsvRcbU&sig=AqR2fDz2rLZ9hCi

S_gRToQHIbUg#v=onepage&q=bullying%20true%20the%20internet&f=fal

se  

 

Emily Christofides, Amy Muise and Serge Desmarais (2012), Risky Disclosures on 

Facebook : The Effect of Having a Bad Experience on Online Behavior  

http://jar.sagepub.com/content/27/6/714.full.pdf+html  

 

http://www.slo.nl/downloads/archief/De_20effecten_20van_20nieuwe_20media_20op_20jongeren_20van_2012-14_20jaar__webversie.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/archief/De_20effecten_20van_20nieuwe_20media_20op_20jongeren_20van_2012-14_20jaar__webversie.pdf/
http://www.checkmarket.com/nl/2010/04/wat-is-de-meest-geschikte-steekproefmethode-voor-uw-enquete/
http://www.checkmarket.com/nl/2010/04/wat-is-de-meest-geschikte-steekproefmethode-voor-uw-enquete/
http://www.nvspv.nl/vakblad/sppdf/sp93/SP93april2010_hoofd02.pdf
http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator
http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=mOGVSt7tfAYC&oi=fnd&pg=PA11&dq=onderzoek+doen&ots=2F61QR8nny&sig=2qX0as3YxceX0wzNjDVJcSCFZrE
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=mOGVSt7tfAYC&oi=fnd&pg=PA11&dq=onderzoek+doen&ots=2F61QR8nny&sig=2qX0as3YxceX0wzNjDVJcSCFZrE
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=mOGVSt7tfAYC&oi=fnd&pg=PA11&dq=onderzoek+doen&ots=2F61QR8nny&sig=2qX0as3YxceX0wzNjDVJcSCFZrE
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X0700362X
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9450.2007.00611.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9450.2007.00611.x/full
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=2wYlg0O2rSUC&oi=fnd&pg=PP1&dq=bullying+true+the+internet&ots=jzsMsvRcbU&sig=AqR2fDz2rLZ9hCiS_gRToQHIbUg#v=onepage&q=bullying%20true%20the%20internet&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=2wYlg0O2rSUC&oi=fnd&pg=PP1&dq=bullying+true+the+internet&ots=jzsMsvRcbU&sig=AqR2fDz2rLZ9hCiS_gRToQHIbUg#v=onepage&q=bullying%20true%20the%20internet&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=2wYlg0O2rSUC&oi=fnd&pg=PP1&dq=bullying+true+the+internet&ots=jzsMsvRcbU&sig=AqR2fDz2rLZ9hCiS_gRToQHIbUg#v=onepage&q=bullying%20true%20the%20internet&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=2wYlg0O2rSUC&oi=fnd&pg=PP1&dq=bullying+true+the+internet&ots=jzsMsvRcbU&sig=AqR2fDz2rLZ9hCiS_gRToQHIbUg#v=onepage&q=bullying%20true%20the%20internet&f=false
http://jar.sagepub.com/content/27/6/714.full.pdf+html


Scriptie Jolanda van der Veen 84 

 

 

New Media and Society. Website met meerdere wetenschappelijke artikelen over invloed 

van social media op jongeren. http://nms.sagepub.com/content/10/3/393.short  

 

Valkenburg, Patty (2009). Online communication among adolescents: an integrated model 

of its attraction, opportunities and risks. Website:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X1000426X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nms.sagepub.com/content/10/3/393.short
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X1000426X


Scriptie Jolanda van der Veen 85 

 

 

Bijlage 2 – Enquête  

 
Enquête – Pesten via social media 

 
Deze enquête gaat over het gebruik van social media en pesten via social media onder 
jongeren tussen 12 en 16 jaar oud. Deze enquête wordt gehouden als onderdeel van mijn 
afstudeerscriptie voor de Hogeschool van Amsterdam. Deze enquête is anoniem, je hoeft 
dus nergens je naam in te vullen. Nadat alle resultaten verwerkt zijn zullen de gegevens 
vernietigd worden. Jij zult nooit aangesproken worden op wat je hier invult. Wees alsjeblieft 
zo eerlijk mogelijk. De enquête bestaat uit 18 vragen en het invullen ervan duurt ongeveer 5 
minuten. Misschien moet je bij sommige vragen even goed nadenken, dit is helemaal niet 
erg, neem er de tijd voor! 
 
Alvast heel erg bedankt voor je medewerking! 
 
Jolanda van der Veen 
_________________________________________________________________________ 
 
 
1. Wat is je geslacht? 

□ Jongen  
□ Meisje  

 
 
2. Wat is je leeftijd?  

□ 12 jaar 
□ 13 jaar 
□ 14 jaar 
□ 15 jaar 
□ 16 jaar 
□ Ouder dan 16 jaar, je hoeft de enquête dan niet verder in te vullen.  

 
 
3. Wat is je woonplaats? 
 

………………………………………………………… 
 
 
4. Wat is je nationaliteit? 

□ Nederlands 
□ Turks 
□ Marokkaans 
□ Surinaams 
□ Antilliaans 
□ Anders, 

namelijk………………………………………………………………………………. 
 
 
5. In welk schooljaar zit je? 

□ Brugklas 
□ Tweede klas 
□ Derde klas 
□ Vierde klas 
□ Vijfde klas 
□ Zesde klas  
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6. Welk niveau onderwijs volg je? 

□ VMBO 
□ MAVO 
□ MAVO/HAVO 
□ HAVO 
□ HAVO/VWO 
□ VWO 
□ GYMNASIUM 
□ MBO 
□ Anders, namelijk…………………………………………………………………………… 

 
 
7.   Van welke social media maak jij gebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)  

□ MSN 
□ Facebook 
□ Hyves 
□ Twitter 
□ Whatsapp 
□ Instagram 
□ Youtube 
□ Myspace 
□ Tumblr 
□ Sugababes/Superdudes 
□ Anders, namelijk…………………………………………………………………………… 

 
 
8.  Pesten is het regelmatig, opzettelijk en langdurig kwetsen van een medeleerling. 

Via welk social media platform wordt het meest gepest denk je? (meerdere 

antwoorden mogelijk)  
□ MSN 
□ Facebook 
□ Hyves 
□ Twitter 
□ Whatsapp 
□ Instagram 
□ Youtube 
□ Myspace 
□ Tumblr 
□ Sugababes/Superdudes 
□ Anders, namelijk…………………………………………………………………………… 
 
 

9.   Hoeveel kinderen uit jouw klas worden of werden gepest op internet denk je?   

□ Niemand  
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-10 
□ Meer dan 10 

 
 
10. Heb je zelf op het voortgezet onderwijs weleens te maken gehad met online 

pesten? (het maakt voor deze vraag niet uit of dit kort of lang geleden is) 

□ Ja, ik ben gepest, maar ik heb zelf nooit gepest  
□ Ja, ik ben gepest en heb zelf gepest  
□ Ja, ik heb gezien dat een medeleerling gepest werd, maar ik ben zelf nooit gepest 

(ga door naar vraag 14) 
□ Ja, ik heb zelf gepest (ga door naar vraag 14) 
□ Nee, ik heb nooit gepest en heb ook nooit gezien dat een andere leerling gepest 

werd (ga door naar vraag 17) 
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11. Heb je gereageerd op het pesten? 

□ Nee (ga door naar vraag 12) 
□ Ja (ga door naar vraag 13) 

 
 
12. Waarom heb je niet gereageerd op het pesten? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Omdat ik niet durfde  
□ Omdat ik mij schaam  
□ Ik weet niet waarom  
□ Anders, namelijk.…………………………………………………………………………… 

 
(ga na deze vraag door naar vraag 14) 

 
 
13. Hoe heb je gereageerd op het pesten? Ik heb:  (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ De pester genegeerd  
□ De pester geblokkeerd of verwijderd  
□ Teruggepest 
□ Hulp gevraagd aan ouders 
□ Hulp gevraagd aan docent(en) 
□ Hulp gevraagd aan broer/zus 
□ Hulp gevraagd aan vriend/vriendin 
□ Hulp gevraagd bij een pesthulp telefoonlijn 
□ Hulp gevraagd bij een pesthulp website  
□ Anders, namelijk.………………………………………………………………………… 

  
 
14. Je hebt aangegeven dat je weleens met online pesten te maken hebt gehad. Wie 

pestte jij op internet, door wie werd je zelf gepest, of door wie werd jouw 
medeleerling gepest? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Klasgenoten 
□ Vrienden/vriendinnen 
□ Broer/zus 
□ Kinderen uit de buurt waar ik woon 
□ Kinderen die ik ken via het internet 
□ Kinderen die ik ken van de sportclub 
□ Anonieme personen 
□ Anderen, namelijk………………………………………………………………………… 
 
 

15. Met welke vormen van online pesten heb je ervaring? Bij deze vraag kan het zijn 
omdat je zelf gepest werd, je hebt gezien dat iemand gepest werd of omdat je zelf 
iemand pestte (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Uitschelden  
□ Buitensluiten 
□ Negeren van medeleerling  
□ Stalking  
□ Er werden (anonieme) dreigberichten verstuurd 
□ Er werden haatprofielen op social media sites aangemaakt van die persoon 
□ Er werden virussen naar die persoon verstuurd 
□ Er werden privégegevens van diegene online gezet 
□ Er werden roddels verspreid die niet waar zijn 
□ Er werden blootfoto’s van die persoon verspreid 
□ Er werden filmpjes verspreid waarop te zien is hoe diegene in elkaar geslagen 

werd 
□ Er werden bangalijsten rondgestuurd waar de naam van die persoon op stond (op 

bangalijsten staan namen van meisjes die makkelijk te porren zijn voor seks) 
□ Er werd onder iemands naam een profiel aangemaakt waarop roddels over andere 

kinderen verspreid werden, zodat het leek alsof die persoon dat gedaan had 
□ Anders, namelijk…………………………………………………………………………… 
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16. Waarom werd je gepest, waarom werd jouw medeleerling gepest of waarom 
pestte je zelf iemand? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Vanwege huidskleur/nationaliteit 
□ Vanwege seksuele geaardheid (homo/lesbi) 
□ Vanwege zijn/haar ‘andere’ kledingstijl 
□ Vanwege geloofsovertuiging 
□ Vanwege zijn/haar gewicht 
□ Omdat die medeleerling juist heel slim of dommer is dan de rest 
□ Omdat de medeleerling zich ‘anders’ gedraagt (praat weinig of juist veel, maakt 

rare grappen) 
□ Omdat de pester indruk wilde maken op andere leerlingen 
□ Voor de lol 
□ Ik weet niet waarom 
□ Anders, namelijk………………………………………………………………………… 

 
 
17. Vind je dat er meer gedaan moet worden aan de aanpak van het probleem online 

pesten? 

□ Ja 
□ Nee 

 
 
18. Wat is volgens jou de beste aanpak van het pestprobleem? (meerdere antwoorden 

mogelijk)  
□ Klassikale- en schoolregels opstellen rondom pesten waarbij leerlingen ‘gestraft’ 

kunnen worden als ze pesten (bijvoorbeeld: schorsing) 
□ Lessen organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van video’s en rollenspellen om 

het bewustzijn van leerlingen rondom pesten te verhogen  
□ Ouderavonden organiseren over pesten waar leerlingen met hun ouders naar toe 

komen 
□ Het samenstellen van een comité van leerlingen dat bedenkt wat er tegen het 

pesten gedaan kan worden 
□ Een vertrouwenspersoon op school aanstellen waar leerlingen met hun probleem 

terecht kunnen  
□ Bij pesten een leerling die er niks mee te maken heeft vragen om hulp te bieden 

aan een medeleerling die gepest wordt 
□ Bij pesten een docent in gesprek laten gaan met de pester en de gepeste, daarna 

een gezamenlijk gesprek organiseren waarin ze samen tot een oplossing komen 
□ Bij pesten een groepje leerlingen samenstellen met vrienden van zowel de pester 

als de gepeste, onder leiding van een docent moeten zij samen tot een oplossing 
van het probleem zien te komen  

□ Bij pesten een bijeenkomst organiseren met vrienden/familie van zowel de pester 
als de gepeste, de pester wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn daden en 
krijgt de kans om zijn excuses aan te bieden. Hierna wordt de gebeurtenis als 
afgesloten beschouwd. 

□ Bij pesten een gesprek organiseren tussen de pester, de gepeste en hun beide 
ouders. Samen met een docent moeten zij tot een oplossing zien te komen 

□ Anders, namelijk…………………………………………………………………………… 
 
 
 
Bedankt voor het invullen van deze enquête! 
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Bijlage 3 – Interviewvragen  

_________________________________________________________________________ 
 

1. Hoe oud ben je? 

2. Waar woon je? 

3. Wat is je nationaliteit? 

4. In welke klas zit je? Welk niveau doe je? 

5. Maak je gebruik van social media? Zoja, welke? 

6. Hoeveel tijd besteed je online / aan social media? 

7. Wat is pesten volgens jou? 

8. Via welk social media platform wordt het meest gepest denk je? 

9. Worden er kinderen uit jouw klas gepest op internet denk je? Zoja, hoeveel? 

a. Hoeveel? 

b. Weten docent/school hiervan? 

c. Doen ze er iets aan? 

 

10. Ben je zelf weleens gepest op internet? 

a. Hoe werd je gepest? 

b. Door wie? 

c. Waarom werd je gepest? 

d. Heb je gereageerd op het pesten? Wat heb je gedaan? (hulp gezocht 

bijvoorbeeld) 

e. Wat deed het pesten met je? 

 

11. Heb je zelf weleens iemand gepest? 

a. Waarom deed je dit? 

b. Wie pestte je?  

c. Hoe pestte je diegene? 

 

12. Heb je weleens gezien dat iemand gepest werd via internet? 

a. Hoe werd die persoon gepest? 

b. Door wie?  

c. Heb jij er iets aan gedaan? (helpen, het melden aan een leraar) 

 

13. Heeft jouw school een anti-pestprotocol? Zoja, wat houdt deze in? 

14. Vind je dat jouw school genoeg doet aan pesten? 

15. Hoe zou pesten via internet volgens jou aangepakt moeten worden?  

16. Is er iets waar ik niet naar gevraagd heb en wat je wel zou willen vertellen? 
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Bijlage 4 – 15 tips voor veilig Twitteren 

15 tips voor veilig Twitteren   

1. Bedenk al bij het aanmaken van je Twitter-account af hoe je op Twitter wilt heten. 

Dat bepaalt namelijk hoe je gevonden zult worden. Gebruik zo min mogelijk 

privégegevens zoals adressen, telefoonnummers, foto’s e.d. 

2. Kies een ingewikkeld wachtwoord dat uit letters, cijfers en een leesteken bestaat  

3. Als je op een openbare (school) computer Twittert, log dan altijd helemaal uit zodat 

een ander niet jouw Twitter-account kan gebruiken  

4. Besef goed dat al jouw tweets en retweets openbaar zijn -- dus voor iedereen 

zichtbaar! Een Direct Message (DM) is dat niet. Die is persoonlijk.  Alleen de 

geadresseerde kan hem lezen   

5. Wil je al je tweets afschermen? In Account: Protect my tweets kun je instellen dat je 

toestemming moet geven voordat iemand jou mag followen 

6. Check regelmatig je followers. Omdat veel bedrijven scannen op trefwoorden, zul je 

zien dat als je bijvoorbeeld Twittert met een plaatsnaam erin, je opeens een 

makelaar uit dat dorp of die stad  als follower krijgt. Wil je een follower niet? 

Verwijder hem door te klikken op Block   

7. Je kunt je Twitteraccount koppelen aan jouw Facebook, maar bedenk wel dat jouw 

Facebook followers dan ook al jouw tweets kunnen zien. Vraag je af of je dat wilt: 

wie zijn écht jouw vrienden?   

8. Als je hashtags # gebruikt, weet dan dat iedereen via deze hashtags een tweet van 

jou kunnen zien en kunnen doorklikken naar jou  

9. Bedenk dat jouw followers en wie jij volgt openbaar zijn. Iedereen kan dus zien in 

welke onderwerpen jij geïnteresseerd bent -- ook ‘gevoelige’ onderwerpen of 

mensen  

10. Bedenk dat jouw openbare tweets en retweets gemaild kunnen worden naar 

mensen die je niet kent (en die je misschien niet wilt kennen)  

11. Als je foto’s in jouw openbare tweets en retweets gebruikt zijn ook deze voor 

iedereen te zien en aan te klikken én te versturen en verder te gebruiken  

12. Bedenk dat scholen, ouders, werkgevers of stageadressen jouw activiteiten kunnen 

checken met behulp van jouw openbare tweets. Wil je dat?   

13. Als je Twittert met je smartphone en iemand steelt je smartphone, dan kan hij/zij 

ook jouw Twitteraccount gebruiken en uit jouw naam neptweets versturen. Log dus 

altijd goed uit, laat je account niet openstaan  

14. Is jouw smartphone gestolen en had je jouw Twitter account openstaan? Ga dan 

online en block je account of geef het een nieuw wachtwoord zodat jij weer je 

account beheert  

15. Let op wat je Twittert. Wees positief. Misbruik Twitter nooit om anderen te 

bedreigen, te pesten, of op een andere manier geweld aan te doen.    

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij (z.j.) 
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Bijlage 5 – Overige figuren resultaten enquête  

 

Vraag 1: wat is je geslacht? 
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Vraag 3: wat is je woonplaats? 

 

Omgeving Amsterdam: 209 = 50,5% 

Amstelveen  2 
Amsterdam  191 
Badhoevedorp 9 
Diemen    1 
Duivendrecht  2 
Monnickedam 1 
Landsmeer  1 
Zaandam   2 
 
 
 
West-Friesland (provincie Noord-Holland): 143 = 34,5% 

Andijk     14 
Bovenkarspel  28 
Broek in Waterland  1 
Enkhuizen    10 
Grootebroek   19 
Hoogkarspel   21 
Hem    2 
Lutjebroek   7 
Venhuizen   20 
Wervershoof  18 
Westwoud   2 
Wijdenes   1 
 
 
Friesland: 62 = 15% 

Britsum    2 
Deinum   2 
Giekerk   2 
Grou   1 
Hardegaryp  4 
Jelsum   1 
Leeuwarden  40 
Marum   1 
Oenkerk  1 
Oude bildtzijl 1 
Stiens   6 
Tytsjerk   1 
     
Totaal 414 

 

 

50,5 % 
34,5 % 

15 % 
Woonplaats respondenten 

Amsterdam en omstreken 50,5 % 

West Friesland (provincie Noord-
Holland) 34,5 % 
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Vraag 4: wat is je nationaliteit? 
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Vraag 5: in welk schooljaar zit je? 
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Vraag 6: welk niveau onderwijs volg je? 
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Vraag 7: van welke social media maak jij gebruik? 

 

Het figuur van deze vraag is te zien in het hoofdstuk resultaten. De vraag leverde de 

volgende extra antwoorden op: 

 

Vraag 7 werd door 47 personen (2,51%), (ook) met ‘anders’ beantwoord. In totaal leverde dit 

de volgende 54 antwoorden op:  

 Blackberry Ping: 23x 

 Skype: 14x 

 Habbo: 2x 

 Runescape: 1x 

 Pinterest: 2x 

 We love it: 2x 

 iMessage: 1x 

 Google+: 1x 

 Swagmedia: 1x 

 Sunnyday: 1x 

 Simsimi: 1x 

 Playstation: 1x 

 Ubersocial: 1x 

 Snapchat: 1x 

 Fortessward: 1x 

 Gosupermodel 1x 
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Vraag 10: Heb je zelf op het voortgezet onderwijs weleens te maken gehad met online 

pesten?  
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Vraag 11: heb je gereageerd op het pesten? 
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Vraag 12: waarom heb je niet gereageerd op het pesten?  

 

 

 

Vraag 12 werd door 9 respondenten beantwoord met ‘anders’ (37.5%). Dit leverde de 

volgende antwoorden op: 

 Omdat ik geen ruzie wilde: 2x 

 Omdat ik dacht dat het over zou gaan als ik niet zou reageren: 1x 

 Omdat ik er boven sta dus ik reageer daar niet op: 1x 

 Omdat zij in de meerderheid zijn: 1x 

 Omdat ze dreigden mij te slaan: 1x 

 Omdat het mij niet zoveel boeide: 1x 

 Omdat ik niet heel erg gepest werd: 1x 

 Omdat het toch geen zin heeft: 1x 
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Vraag 13: hoe heb je gereageerd op het pesten?  

 

 

 

Vraag 13 werd door vijf respondenten (5.05%) met ‘anders’ beantwoord. Dit leverde de 

volgende antwoorden op:  

 Ik heb het uitgesproken met de pester: 2x 

 Ik heb de pester bedreigd: 1x 

 Ik heb de pester geslagen: 1x 

 Ik heb met de pester gevochten en vervolgens zijn we vrienden geworden: 1x 
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Vraag 14: Wie pestte jij op internet, door wie werd je zelf gepest of door wie werd 

jouw medeleerling gepest?  

 

 

Vraag 14 is door twee (0.56%) respondenten met ‘anders’ beantwoord. Dit leverde de 

volgende twee antwoorden op: 

 Kinderen uit andere klassen: 1x 

 Kinderen van mijn school: 1x 
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Vraag 15: Met welke vormen van online pesten heb je ervaring? Bij deze vraag kan het 

zijn omdat je zelf gepest werd, je hebt gezien dat iemand gepest werd of omdat je zelf 

iemand pestte.  

 

Vraag 15 werd door acht respondenten (0.98%) beantwoord met ‘anders’. Dit leverde de 

volgende twee bruikbare antwoorden op: 

 Ik werd gehackt: 1x 

 Er werd op iemands profiel ‘ingebroken’. Vervolgens werden er dan nare dingen op 

het profiel geplaatst 
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Vraag 16: waarom werd je gepest, waarom werd jouw medeleerling gepest of waarom 

pestte je zelf iemand?  

 

 

Vraag 16 werd door 13 respondenten (2.67%) met ‘anders’ beantwoord. De leverde de 

volgende antwoorden op:  

 Omdat ik die persoon irritant vond: 4x 

 Omdat ik die persoon niet mocht: 4x 

 Vanwege achternaam: 1x 

 Omdat ik was blijven zitten en klein was voor mijn leeftijd: 1x 

 Omdat die persoon een betweter is: 1x 

 Omdat die persoon stinkt: 1x 

 Omdat die persoon er raar uit ziet: 1x 
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Vraag 17: vind je dat er meer gedaan moet worden aan het probleem online pesten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


